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  اللغـة ظاھرة مكتسبـة/ أ
  

  :توطئــة

لكل الكائنـات الحية على وج�ـه ا�رض لغ�ة تف�اھم وتواص�ل مس�تعملة فيم�ا بينھ�ا ،            

في استعمال كلمة لغة ، �ن ھناك لغة واحدة فقط في ھ�ذا  نحريصيإ) أننا )بد من أن نكون 

التي تتواصل بھا س�ائر المخلوق�ات ، العالم تختلف اخت4ًفا جذرًيا عن جميع الوسائل ا�خرى 

وأن فصيلة فقط ف�ي ھ�ذا الع�الم مفط�ورة عل�ى تعل�م ھ�ذه اللغ�ة ، وھ�ي فص�يلة ا8نس�ان وح�ده 

  .الذي خصه : بھذه القدرة المميزة 

واختلف�ت ب�اخت4ف واض�عيھا ، فتعري�ف اللغ�ة د تعددت التعاريف المعط�اة للغ�ة ولق           

، فھ���ي الك���4م " لغ���ون " و " لغ���ات " و " لغ���ى " جم���ع   <<: م���ن الوجھ���ة اللغوي���ة ھ���ي 

" أي " لغ�ى بك�ذا " ، " يلغ�و " ، " لغ�ا " المصطلح عليه بين القوم ، وھي مش�تقة م�ن الفع�ل 

  . ) 1(  >>" تكلم بكذا 

لفك�ر اللغ�وي تعريف�ات متع�ددة أما من الناحيـة ا)صط4حية فقد ظھرت في تاريخ ا           

خلت وتعارضت أحياًنا تبًعا لتعدد الم�دارس اللغوي�ة والفكري�ة الت�ي ينتم�ي ، اختلفت وتداكذلك

  .إليھا علمـاء اللغـة 

ع�ـه العال��ـم ، التعري�ف ال�ذي وضت المخصص�ة للغ�ة ف��ي الت�راث العرب�يفم�ن أش�ھر التعريف�ا

* أم�ا ح�دھا <<:ال�ذي يق�ول في�ه) " ھ�ـ  392ت (ن�ي الف�تح عثم�ان ب�ن جأب�و " اللغوي الشھير

  .) 2(  >>يعبر بھا كل قوم عن أغراضھم  فھي أصوات

  : تتصل بماھية اللغة ووظيفتھا وھي فھذا التعريف يتضمن ث4ث حقائق           

 . >>... أما حدھا فأصوات <<: الطبيعة الصوتية للغة �

  

  
  . 250ص . ، دار صادر ، بيروت  "لغى " ، مادة  15: ابن منظور ، لسان العرب  ، ج -1

  .تعريفـه  :حد الشـيء * 

  . 57ص ) . م1982(، مطبعة الكتب 1: محمد على النجار ، ج : ابن جني ، الخصائص ، تح  -2
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فھ�ي أص�وات  <<: وا)تص�الللغ�ة حي�ث كونھ�ا أداة للتعبي�ـر  ا)جتماعيةالوظيفـة  �

 . >>... يعبر بھا

 . >>... يعبر بھا كل قوم عن أغراضھم  <<: اخت4ف اللغة باخت4ف المجتمع  �

) م1957(في حين نجد تشومسكي قد َحدد مفھوم اللغة في أول كتاب له صدر سنة            

متناھي�ة أو  –من اLن فصاعًدا نعتب�ر أن اللغ�ة كناي�ة ع�ن مجموع�ة  <<: على النحـو التالـي 

من الجمل ، كل جمل�ة منھ�ا طولھ�ا مح�دودة ، ومكون�ة م�ن مجموع�ة متناھي�ة  –غير متناھية 

ك��ل اللغ��ات الطبيعي��ة ، ف��ي ش��كليھا المكت��وب والمحك��ي تتواف��ـق م��ع ھ��ذا م��ن العناص��ر ، و

ب�أن ع�دد الجم�ل غي�ر تص�ورھا كتت�ابع فونام�ات علًم�ا  نلغ�ة با)مك�ايف ، ذلك �ن كل التعر

  . ) 1(  >>متناٍه 

م��ن  مح��دد غ��ة تحت��وي عل��ى ع��ددفتشومس��كي ف��ي ھ��ذا التعري��ف يرم��ي إل��ى أن الل           

من العناصر الصوتية أو الحرفي�ة ب�الرغم م�ن أن  محدد جملة بعدد خNصص كلا�صوات ، تَ 

  .عدد الجمل غير متناٍه 

ستھا الدراس�ة ادر نمكاى خصائص اللغة البنيانية التي با)فتشومسكي ھنا يركز عل           

العلمية الواضحة ، فھو ) يحلل اللغة من زاوي�ة أنھ�ا وس�يلة التواص�ل أو التعبي�ر كم�ا ذھ�ـب 

  . تيكي نيني ، بل من زاوية أنھا مجموعة جمل كل جملة منھا تحتوي على شكل فوابن ج

ومن التعريفات السابقة يتضح أن اللغة في حقيقتھا أصوات ) غير ، يحكمھا نظ�ام            

  نا ، وليست اللغة ھي الك4م ، بل إداخل المجتمع اللغوي الواحد ، وھذه ھي طبيعتھ

، وبالتالي فاللغة عب�ارة ع�ن المع�ايير الت�ي يج�ب ردية ل4ستخدام اللغويلكيفية الفالكـ4م ھو ا

  .          ) 2( على المتكلم مراعاتھا

  

د ميشال زكريا ، ا�لسنية التوليدية التحويلية ، وقواعد اللغة العربية ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزي�ع ،  -1

  . 09ص . بيروت  )م1985(ط ، 

  . 26ص . القاھرة)م1979(دط،دار الثقافة للطباعة والنشر ، حجازي ،أسس علم اللغة العربية ،محمود فھمي :رينظ - 2
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: ومن خ4ل ما تقدم من تعاريف للغة ، فحتًما يتبادر إلى أذھاننا سؤال معقد نوًع�ا م�ا ، وھ�و 

  .  كيف تتكون وتتطور اللغة لدى ا8نسان ؟ 
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  اللغــة ظاھـرة مكتسبـة

الشيء المعروف أن عملي�ة اكتس�اب اللغ�ة ا�ول�ى تتمي�ز بالس�رعة ، ذل�ك أنن�ا نج�د            

حتى يكـون يستعم�ـل اللغ�ة ف�ي غاي�ة الط4ق�ة ، وق�د  ا)بتدائيةالطفـل ما إن يلتحـق بالمدرسة 

4م ، إ) إذا حال بين�ه وب�ين ذل�ك أدى ھذا إلى ا)عتقاد بأن ا8نسان ُيخلق مستعًدا بيولوجًيا للك

وح�ده ، لم�اذا ؟ �ن الطف�ل اLخ�ذ ف�ي ، إ) أن ھ�ذا ا)س�تعداد غي�ر ك�اف عاھة م�ن العاھ�ات 

ه َملَك�ة اللغ�ة نح�و اللغة ، وھذا لكي ُيوِج� لتفاعل مع اLخرين من مستخدميإلى ااج النمو يحت

أو ) ُيس��مح ل��ه  ل��ذي ) يس��مع فم��ث4ً الطف��ل ا إل��خ... أو الفرنس��يةلغ��ة بعينھ��ا مث��ل العربي��ة 

سب ، ومن ھنا تبل ُتكاللغة التي يتعلمھا ) ُتّورث  باستعمال اللغة لن يتعلم أي لغة ، ذلك �ن

نق��ول بأن��ه لك��ي يتح��دث الطف��ل لغ��ة م��ا ، فإن��ه يل��زم أن يك��ون ق��ادًرا عل��ى س��ماع تل��ك اللغ��ة 

ج�ورج " ن�ه وكم�ا ذھ�ب المستعملة ، إ) أن س�ماع أص�وات اللغ�ة وح�دھا ) يكف�ي ك�ذلك ، �

أن اLب�اء ف�ي حال�ـة الص�م ال�ذين ُيتيح�ـون �بنائھ�ـم ذي ) : ( معرف�ة اللغ�ة ( في كتابه " يول 

بوا أي ق�درة عل�ى ل�ن يكتس�امج ا8ذاع�ة والس�ماع لب�رالطبيعي فرصـة مشاھدة التلفاز  السمـع

ھ��و  ،ن عم��ـرھم فالش��ـيء ال��ذي يتعلم��ـونه بإتق��ان حت��ى الثالث��ة م��، أو فھمھ��ا التح��دث باللغ��ة 

          ) 1( ) استعمال اللغة ا8شارية فقط ، التي يتعاملون بھا مع آبائھم 

وعملية اكتساب اللغة عند الطفل نعني بھا المراحل المختلفة التي يمر بھ�ا الطف�ل ،            

منذ لحظة المي4د حتى يس�تطيع ال�تحكم ف�ي لغ�ة المجتم�ع ، ونج�د أن معظ�ـم العلم�اء قس�موھا 

  : إلى ث4ث مراحل وھـي 

 . ( vovolising  time )مرحلة الصيـاح  .1

 . ( babbling  time )مرحلة البـأبـأة  .2

 . ( talking  time )مرحلة الكــ4م  .3

  

      2:طمحمود فراج عبد الحافـظ ، دار الوفـاء لدنيـا الطباعـة والنشر، : جورج يول ، معرفة اللغة ، تر -1

  . 181ص. ا8سكندريـة  )م2000(    

  

          
  

  :وفي المقابل قسموا مرحلة الك4م إلى مرحلتين 
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، أي اللغة الخاص�ة بالطف�ل ح�ين  (  little  language )فترة اللغة الصغيرة  - أ

 .يتفرد باستعما)ت لغوية خاصة به 

وھ�ي الفت�رة الت�ي َيب�دأ فيھ�ا  ( common language )فت�رة اللغ�ة المش�تركة  -  ب

 .جماعة التي ينتمي إليھا الطفل بالخضوع للغة ال

الص��ياح عب��ارة ع��ن ردود فع��ل ) : مرحل��ة م��ا قب��ل اللغ��ة (  : مرحل��ـة الصي��ـاح/ 1         

 Yمغزى وجداني أو ذھني ، ناتج عن مرور الھواء عل�ى ا�وت�ار الص�وتية  عكسية ليس لھا أي

ذه ، وق���د تنتھ���ي ھ���} آ { أو } ى { يص���يحون بأص���وات مث���ل ( ، فا�طف���ال عق���ب و)دتھ���م 

  .   ) 1( ) } نغ { أو } بخ { الصيحـات بمقاطع مثل 

شيًئا ما إل�ى غي�ره ، وإنم�ا ھ�و  لَ قُ نْ وليس ا�صل فيه أن الطفل يريد أن يَ فالصياح ليس ك4ًما 

لغ��ة عفوي��ة أو ج��ـدھا الطف��ـل بمع��ـزل ع��ن ك��ل فھ��م أو تقلي��د للغ��ة اLخ��رين ، إ) أن الكب��ار 

عون إلى الطفل عند سماعھم صياحه 8زالة م�ا ب�ه م�ن يقرؤون شيًئا ما في ھذا الصياح فيھر

ذا ضيق ، إلى أن ي4حظ الطفل ھذا ، فيصبح يس�تعمله اس�تعما)ً إرادًي�ا كلم�ا أراد ش�يًئا ، وبھ�

   ) 2( بعد أن كان في أول أمره عم4ً انعكاسًياادي إلى عمل إر تتحول الصياح

لغوي��ة ، وا�ص��وات الت��ي الم��ا قب��ل وت��دخل ض��من المرحل��ة :  مرحل��ـة البـأب��ـأة/ 2          

يصدرھا في مرحلة الصياح ، ذل�ك أن التي  ھذه المرحلة تختلف عن تلكيصدرھا الطفل في 

الطف��ـل ) ينط��ـق بھ��ا  ا�ص��وات الجدي��ـدة تك��ـون أكث��ـر م4ءم��ة �غ��راض الك��4م ، إ) أن( 

خ�الص مث�ل  قاصًدا أو مقلًدا ل\ص�وات الت�ي يس�معھا ، وإنم�ا ھ�ي عب�ارة ع�ن نش�اط عض�لي

  .  ) 3( ) تحريك اليدين والرجلين 

  

 .لبن�ان) م2000(دط ،  انطـوان الھاشم ، منشورات عوي�دات للنش�ر والطباع�ة ،: ديد ييه بورو ، إضطرابات اللغة، تر  -1

  . 21ص 

  .   38ص .  القاھرة )م1999(محمود السعران ، اللغة والمجتمع ،دار الفكر العربي للطباعة والنشر ، د ط ، : ينظر -2

. ا8سكندرية  )م2002(حلمي خليـل ، دراسـات في اللسانيات التطبيقية ، دار المعرفة الجامعية للنشر والتوزيع ، دط ،  -3

  . 127ص 
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أول ما يتھي�أ م�ن أف�واه ا�طف�ال ، وك�ذلك كثي�ًرا " الباء " و " الميم " والم4حظ أن            

، وربما يرجع ھذا إلى أن أول ا�عضاء التي ُتمرن عند " ا ماما ، باب" ما يكرر الطفل كلمة 

الطفل ھي الشفاه نتيجة شرب الحليب ، ولھذا كانت أول ا�صوات التي ينطق بھا الطفل ھي 

  " .الباء " و " الميم " الحروف الشفوية مثل 

يج��د متع��ة ف��ي س��ماع ا�ص��وات الت��ي م��ا تق��وى حاس��ة الس��مع عن��د الطف��ل  وعن��دما           

يخرجھا من نفسه ، ذل�ك أن الطف�ل عن�دما يلف�ظ ص�وًتا م�ا يح�دث لدي�ه ھ�ذا الص�وت إحساًس�ا 

ويتلذذ بوقعه ، فيكرر الصوت ليتكرر إحساسه ھ�ذا ، وق�د أُطل�ق عل�ى ھ�ذه إليه  سمعًيا يرتاح

، وبعدھا ينتقل الطفل م�ن " التفاعل الدائري عند الطفل " أو"تقليد الطفل لنفسه : " العملية بـ 

إلى التقليـد الموضوعي الذي يقل�ـد في�ه غي�ره ، ويح�دث ھ�ذا يد الذاتي الذي يقلد فيه نفسه لالتق

لطف�ل عندما يأخذ الطفل في سماع أصوات مشابھة لما ينطقه َيْنُطقُھا َمْن َحْولَُه ، وھنا يدرك ا

،   ) 1( ًعا ب�ه تما َيْصُدُر من حوله ، فيأخذ ف�ي تك�رار ذل�ك مس�تموالمشابھة بين ما يصدره ھو 

  .ومن جراء ھذا يكون الطفل قد تمكن من نطق عدد كبير من الفونيمات 

  : وتسمى مرحلة استعمال اللغة ، وتنقسم إلى قسمين  : مرحلـة الكـ"م/ 3           

ي ھ�ذه الفت�رة تك�ون ل�ه لغ�ة والمقص�ود بھ�ا أن الطف�ل ف�:  فتـرة اللغ�ـة الصغي�ـرة -أ          

ي يتع�رض لھ�ا أو يس�معھا ، فكثي�ًرا مم�ا ينط�ق ب�ه الطف�ل ف�ي ھ�ذه بعيدة عن اللغة الت�خاصة 

وأھل�ه المق�ربين بيئت�ه الص�غيرة م�ن أف�راد أس�رته  إ) ف�ي نط�اق ،المرحلة يكون غير مفھ�وم 

( " الحلي�ب " وآخر يطلق على ) َمعو " ( الملعقة " ـ4ً يسمي ع مث4ً طفـ، فقد نسم  ) 2( منھم 

يب�دأ ف�ي ال�تخلص م�ن و الطف�ل عص�بًيا وتحكم�ه ف�ي س�معه ومع نم�، ولكن شيًئا فشيًئا ) ُبوفا 

  .التي يتعامل بھا سائر من حوله رب من النظام اللغوي للغته ا�م لغته الصغيرة ، ويقت

  

  . 25ص ) . م1975( 04: مصطفى فھمي ، أمراض الك4م ، دار مصر للطباعة والنشر ، ط: ينظر -1

  .  42ص .  ا8سكندرية )م2002(دط ، ، رس اللغوي ، مؤسسة شباب الجامعة نادية رمضان ، قضايا في الد: ينظر-2

  

  

وق�د ح�ددھا ( يص�بح ك�4م الطف�ل أكث�ر انتظاًم�ا وھن�ا  :فتـرة اللغـة المشت�ـركة -ب           

ا�ول�ى أو بداي�ة الس�نة الثاني�ة إل�ى غاي�ة الس�نة الرابع�ة أو عبد الواحد واف�ي م�ن نھاي�ة الس�نة 

  :، وھذا يستغرق وقًتا طوي4ً ) 1(  )دسة أو الساالخامسة 
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يك��ون الطف��ل يح��رف الكثي��ر م��ن الكلم��ات العادي��ة ، ف��ي المرحل��ة فف��ي بداي��ة ھ��ذه            

إ) أن�ه تواجھ�ه بع�ض الص�عوبات ( الص�حيح الص�وتي  النظ�امالدائبة للوصول إل�ى  هتمحاول

ة ، أو ف���ي نط���ق بع���ض ا�ص���وات ، خاص���ـة عن���ـدما تك���ـون ج���زًء م���ن مجموع���ة ص���وتي

ك / مث4ً ينط�ق ف�ونيم  دهـفنج )  2( ) ون قادًرا على نطقھا مفردة ـمجموعات صوتية ، بينما يك

  :فينطق / ت / بينما عندما يتواجد ھذا الفونيم في كلمة يحولھا مفرًدا / 

  :، وينطق /  كتاب / ـ تتاب        بدل            

  ./ سكينـة / ـ ستينة       بدل             

  / .َشَعَر / َسَعَر       بدل : فيقول / س /  / ش / وقد ينطق 

4حظ�ه ھن�ا أن الطف�ل ف�ي بداي�ة اكتس�ابه للغت�ه ا�م يش�به الب�الغ ف�ي فالشيء ال�ذي نُ            

عملية اكتسابه للغة أجنبية ، وخاصة غير العربي الذي يتعلم اللغة العربية ، وذلك عند نطق�ه 

موج�ودة ف�ي لغت�ه الغي�ر التي تحتوي على بعض الفونيمات ة العربية لبعض الكلمات في اللغ

.  

وق�د ين�ال ھ��ذا التغيي�ر معظ��م ح�روف الكلم��ة ، ف�4 يك�اد ُيبق��ي فيھ�ا عل��ى ش�يء م��ن            

، وكثي�ًرا م�ا ينط�ق ا�طف�ال ) ساس�اته ( ب�ـ ) ش�وكو)طة ( أصواتھا ا�صلية ، مث�ل نطق�ه ل 

وغالًب�ـا م�ا يك�ون المقط�ع ا�خي�ر منھ�ا ، ويس�ميھا ن الكلم�ـة م� واح�ًدا افي ھ�ذه الفت�ـرة ج�ـزءً 

  :  ، فقد ينطق  ) 3( "  Multilationا)ختصار ، " علماء اللغة بـ 

  

  

 . 169ص ) . م2003(عبد الواحد وافي، نشأة اللغة عند ا8نسان والطفل ، نھضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع  -1

  . 132ص . يات التطبيقية حلمي خليل ، دراسات في اللسان -2

  . 171ص . عبد الواحد وافي ، نشأة اللغة عند ا8نسان والطفل  :ينظر -3

                    

  

  :، أوينطق /  منديل / ـ ديل        بدل             

  / .كتاب / ـ تـاب       بدل             

، فق�د ن4ح�ظ ) ذات الكلم�ة الواح�دة  الجمل�ة( ويمر الطفل في ھذه المرحل�ة بعملي�ة            

ماما انظ�ري (      أو) ماما أعطيني الحليب ( ـد بھا ويقص) ماما ( مث4ً الطفـل ينطـق كلمة 
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نوًع��ا م��ن ض��يق الق��اموس والث��روة ( ، وھ��ذا م��ا ُيَع��دY وھ��ي مف��ردات تق��وم مق��ام الجمل��ة... ) 

ملھا الطًدااللفظية الذي يكون عدده قلي4ً محدو N1( ) فل العديد من المعاني ، وُيح (.  

كذلك الطفل في ھذه المرحلة نجده يقيس ما لم يسمع على ما يس�مع ، وھ�ذا القي�اس            

(   ( False Analagy ) اللغوي�ة ،وُيس�مى بالقي�اس الخ�اطئ خ�اص ، فھ�و ج�زء م�ن قدرت�ه

للغت���ه   يجالم���ر فول���وويظھ���ـر ھ���ـذا القي���ـاس عن���ـدما يح���ـاول الطف���ـل اكتس���ـاب النظ���ـام 

Morphological  System" "  فمث4 نجده يعم�م ت�اء   ) 2( ) ، وھنا يقع في بعض ا�خطاء

  )أحضـر(أخضـره        بـدل : ( التأنيـث في كل مؤنث فيقول 

أس�دين      ( ، فيق�ول ) ي�ن(كـذلك نج�ـده يعم�ـم مورفي�ـم الجم�ـع ) ... ) . أحمـر(أحمره     بدل  

  ) ) .كلب(كلبين       بدل ) ولد(لدين      بـدل و/ ، ) أسد(بدل 

) س��رير(و) ليل��ى(طف��ل النط��ق بكلم��ة ك��ذلك ف��ي ھ��ذه المرحل��ة يص��بح باس��تطاعة ال           

  .صيغ جنًبا إلى جنٍب لينتج عبـارةولكنه غير مستعد أن يضم ال

َمة سابًقا يتبادر إلى ذھني            Nالتس�اؤل ع�ن كيفي�ة  ومن ھنا ومن خ4ل المعلومات الُمَقد

  .اكتساب الطفل للقدرة النحوية في تكوين التركيب الجملي الكامل ؟

معظـم العلمـاء يذھبـون إلى أن نمـو قواعـد اللغ�ة عن�د الطف�ل تب�دأ م�ن الع�ام الث�اني ل�ه وھ�ذا 

  .ون بفضل عملية المحاكاة والتقليدالنمو يك

  ـ فما معنى التقليـد ؟

  

  . 186ص . ة جورج يول ، معرفة اللغ -2

  . 133ص . حلمي خليل ، دراسات في اللسانيات التطبيقية  -3

  

  

نجاح�ه يتوق�ف  ، إ) أنا�ھمية في اكتساب اللغ�ة ا�ول�ى إن التقليد يلعب دوًرا بالغ           

( ، ومدى مطابقة التقلي�د لھ�ذا النم�وذجصحة النموذج الذي يقلده الطفل: على عدة عوامل منھا

1 (.  

يشرح له القاعـدة ، فالطفل يقلد ويحاكي ما نتكلم ، فإذا أخطـأ ) يجد ِمْن حوله َمْن            

الخط�أ والتص�حيح ( الصواب أمامـه ، وھكذا وعن طريـق ھذه الطريق�ة وح�دھا  وإنما يكـرر

ل ـذا يكتم��ـه ، وبھ��ـث��م يق��يس علي��للغ��ة ومعانيھ��ا ، ويھض��ـم ك��ل ذل��ك ُيل��م الطف��ل بتراكي��ب ا) 
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وقوانينھ�ا وض�وابطھا ، وھ�ذا ھ�و شيئـًا عن قواعـدھا  مَ لN عْ دون أن يَ  يهاب لدـلخطة اـج لغـنض

  .) 2( المنھج الفطري في تعلم اللغة

، يقوم��ون بتحلي��ل البن��ى أو ا�طف��ال فا�طف��ال أثن��اء اس��تماعھم للغ��ة وتواص��لھم م��ع الكب��ار 

لبنى اللغوي�ة الت�ي وتشكيل فرضيات حول مختلف جوانب اللغة ، فالطفل عندما يجد االلغوية 

يق��وم بتع��ديلھا عل��ى ض��وء ذل��ك ، أي أن ، يس��تخدمھا ) تتف��ق م��ع تل��ك الت��ي يتع��رض لھ��ا 

ا�طفـال دائًما يفحصـون ھـذه الفرضيات بمقارنتـھا باللغـة المحيطة بھ�م ، فيترك�ون بعض�ھا 

ويع��دلون ف��ي بعض��ھا اLخ��ر ، وف��ي ح��ال ت��رك فرضي��ـة م��ا يش��كلون أخ��رى ب��دي4ً عنھ��ا ، 

ؤك�د ص�حتھا البن�ى حتى ينجح الطفل في بناء فرضيات تُ ـر ھذه العمليـة بضـع سنوات ستموت

  . ) 3( اللغوية التي يتعامل بھا

الت�ي يرتكبھ�ا ا�طف�ال ، فھ�ذه ا�خط�اء " ا�خط�اء اللغوي�ة " وأكبر دليل عل�ى ھ�ذا            

لغوي�ة الت�ي تعلمھ�ا ، ليست في حقيقتـھا أخط�ـاء ب�ل مح�ـاو)ت م�ن الطف�ـل )س�تخدام الُبن�ى ال

  )مكتبة ( وتطبيقھا على اكتساب المزيد من جوانب اللغة ، فالطفل الذي يجمع 

  

  

) م2002(دط ، محمود فرج أبو طقـة ، في التنمية اللغوية والتطور النفسي للفرد ، دار الوفاء للطباعة والنشر ، : ينظر -1

 . 36ص. ا8سكندريـة

  )  م  1995 -ھـ  1415( 03: وث ومقا)ت في اللغة ، مكتبة الخانجي للنشر ، طرمضان عبد التواب ، بح: ينظر -2

  . 168ص . القاھـرة      

  .  73ص . ، اللغات ا�جنبية تعليمھا وتعلمھا " نايف حزما ، على حجاج : " ينظر -3

  

  

( ھ��ي ) مزرع��ة ( ، إنم��ا يق��ـوم ب��ذلك �ن��ـه يك��ـون ق��د تعل��ـم أن جم��ع كلم��ة ) مكات��ب ( عل��ى 

ا�خط�اء المنطقي�ة ، وھ�ي ليس�ت (طلق عليه اسم ، وھذا ما يُ ) مزروعات ( وليس ) مزارع 

دلي4ً على أن الطفل قد ارتكب خطأ ، بل إنھا دلي�ل عل�ى أن�ه ي�تعلم اللغ�ة ، وأن آليت�ه اللغوي�ة 

  . ) 1( ) تعمل 

أعط�ى ليل�ى  عل�ي (، ) علي أعطى كتاًبا لليل�ى ( الطفل إلى جمل مثل  عُ مِ تَ سْ وقـد يَ            

أن تقب�ل يمك�ن  مان أحدھما مسبوق بحرف جر ، فيفترض أن ا�فعال التي يتبعھا اس)  كتاًبا 
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مام�ا ( أن يتبعھا اسمان ) يسبق أيY منھما حرف جر ، وبناًء على ھذا يقول الجملة الخاطئ�ة 

ا ويض��ع ، وھن��ا يتب��ين ل��ه أن الفرض��ية خاطئ��ة ، و)ب��د علي��ه أن يتركھ��) ص��نعت ليل��ى خب��ًرا 

المرحل��ة ( فرض��ية جدي��دة بديل��ة عنھ��ا ، وبالت��الي فھ��ذه ا�خط��اء الت��ي يق��ع فيھ��ا الطف��ل تمث��ل 

ا)نتقالية في عملية اكتساب اللغة ، والتي تعبر عن تطبيق الطف�ـل لفرضي�ـات غي�ر ص�حيحة 

يق�وم بتعم�يم مف�رط  –الطف�ل  –، ونستطي�ـع الق�ول ھن�ا أن�ه  ) 2( ) من جھـة نظ�ـر لغ�ة الكب�ـار

  .واعد استنبطھا ولكن دون أن يضع لھا القيود والضوابط لق

وبالت�الي نق��ـول ب��أن الطف��ـل عن��ـد اكتساب��ـه للغ��ـة ا�م ) يحت��ـاج إل��ى تعل��ـم مقص��ود            

 اس�تعادتھاومبرمج ، و) إلى حفظ مفردات وجم�ل اللغ�ة وتخزينھ�ا ف�ي قاموس�ه ال�ذھني ، ث�م 

ه ا)ستمـاع إلى جميع الجمل في لغت�ه ، وم�ع ھ�ذا فھ�و عند الحاجـة ، ھذا �ن الطفل ) يمكنـ

  .يفھم جم4ً يقولھا الكبار لم َيْسَتِمع إليھا مسبًقا 

 ومن خ4ل ما تقدم نقول بأن الطفل يتوصل بمفرده إلى قواعد وضوابط تسمح ل�ه                 

أحدھم تلقينھ�ا إي�اه ول ولو حا ، ا أحد، ودون أن يعلمه إياھباستخدام اللغة بشكل مبدع وخ4ق

  .لما فھمھا

  

  

  .  74ص . ، اللغات ا�جنبية تعليمھا وتعلمھا " نايف حزما ، على حجاج "  -1

.  عم��ـان ) م2000( 01:، مقدم��ة ف��ي اللغوي�ات المعاص��رة ، دار وائ��ل للطباع��ة والنش��ر ، ط" ش�حدة ف��ارع وآخ��رون "  -2

  . 234ص 

  

           

بھم�ا يكتس�ب الطف�ل يد و ارتكاب ا�خط�اء ھم�ا الوس�يلتان اللت�ان وعليه فعملية التقل           

  .       كل جوانب اللغة
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  اللغوي الجيد ا)كتسابدور المدرسة في / ب

             Yم أس��اس تط��ور أو تخل��ف المجتمع��ات ، وبمعي��ار نش��اط ا�س��اتذة وطلب��ة إن ال��تعل

وترقية العل�وم فيھ�ا ، ولع�ل ھ�ذا م�ا ذھ�ب إلي�ه ا�س�تاذ  انتشارحدد مستوى الدراسات العليا يت

عل�ى نش�ر العل�م فق�ط ، ولكن�ه يھ�دف أيض�اً  رن التعل�يم ) يقتص�إ: (حينما ق�ال " رابح تركي"ً

إلى ترقيته والنھوض به ، وتقوم ھذه الترقية والنھوض به على البحوث و الدراسات العلمي�ة 

بني��ة المس��اھمة ف��ـي  وطلب��ة الدراس��ات العلي��ا ف��ي مختل��ف المج��ا)تالت��ي يق��وم بھ��ا ا�س��اتذة 

  . )1( )ة عامةل\مـة و الحضـارة ا8نسانية بصف ز التراث الثقافيتعزيـ

       Yم ھو المدرسة ، فما المدرسة ؟ و المتعارف عليه لدينا أن مكان التعل .  
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م وقي��ادات م و المعل_��الم��تعل_ لمجتم��ـع الصغي��ـر ال��ذي يض��ـم ھ��ي ذل��ك ا:  المدرس��ة            

ع الكبي�ر ، ولھ�ا طبيعتھ�ا الخاص�ة و معطياتھ�ا المتمي�زة ، ـان المجتم�ـل ف�ي كي�ـم ، تدخـالتعلي

م م��ا يكتس��ب م��ن مھ��ـارات اللغ��ـة ، إضاف��ـة إل��ى مجموع��ة م��ن المع��ارف فيھ��ا يكتس��ب الم��تعل_ 

ة للحياة ا)جتماعي�ة ، مكثف صورة مصغرة( ،ذلك أن المدرسة  جتماعية)االعلمية و العادات 

  . )2()لھا المعارف و الخبرات و العادات السلوكية   معايشتهيكتسب المتعلم من خ4ل 

، حي�ث تم�ده  م لي�تمكن م�ن لغت�هالمدرسة على عاتقھا مسؤولية إعداد المتعل_  لُ مِ حْ وتَ            

المتمثلة في تمكي�ـن بمھارات القراءة الصحيحة جھرية كانت أم صامتة ، و بمھارات الكتابـة 

 الكلم�ات ، وج�ودة الخ�ط       م من التعبير السليم الدقيـق الواضـح مع صحة في رسم المتعل_ 

المكتوب ، و ) ننسى مھارات التح�دث الت�ي تجع�ل من�ه متكلًم�ا طلًق�ا ق�ادراً عل�ى التعبي�ر م�ع 

دق��ة ، ذل��ك أن و ال       س��4مة ف��ي النط��ق ، وك��ذا اس��تقبال م��ا يفي��ده م��ع ال��وعي و الفھ��م 

  خاصة بعد ا)نتشارأصبـح من أھم نوافذ اكتساب المعرفـة وا)ستماع 

  

4م و الثقافة ـوزارة ا�ع.  63/ مجلة الثقافة ، ع " : وظائف التعلم في المرحلتيـن الثانويـة و الجامعية " رابح تركي    -1

  .  42ص . الجزائر ) م  1981( مايو 

ص . ا8سكندرية ) م  2002( غة العربية ، مؤسسة حورس الدولية للنشر و التوزيع ،د ط ، خالد محمد الزواوي ، الل –2

75 .  

  

  

  .  الواسع لوسائل ا8ع4م 

،اختيار ما ينبغي تقديمه للمتعلمين ف�ي درسة منھًجا تحدده فكرة ا)ختياروقد ُحدد للم           

  . المسماة بالكتاب المدرسي صورة محتويات ، ھذه المحتويات تضمھا الوثيقة الشھيرة 

، أم�4ً ف�ي أن لتواص�ل ب�ين ماض�ي ا8نس�ان و حاض�رهفالكتاب المدرسي ھو حلقة ا           

، ة المس�تقبلـة ف�ي مواجھ�ـح بالمعرف�ـر و التسل�ـومعرف�ة الحاض�د المتعلمين فھم الماضي ـيفي

 لكن ھذا الكتاب قد تعيقه بعض ا�زمات منھا
)1( :  

  . ص معينين، و) يعتد فيه بمطالب المتعلمينأنه من اختيار أشخا ����

  . بالتالي يعطل عملية تطور المعرفةيفترض أن ما فيه صالح و  ����
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، منھ��ا كت��اب خصص��ت لھ��ا كتًب��ا مدرسي��ـة متعـ��ـددةفعملي��ة تعل��يم العربي��ة م��ث4ً             

عن اللغة ، إ)  م معلوماتقدِ ، وھذه الكتب تُ  إلخ...مطالعةاب الـوكتواعـد وكتاب القــراءة ـالق

ل�م المتعلم�ين اللغ�ة عِ أننا ومن خ4ل م4حظ�ة واقعن�ا اللغ�وي ، وج�دنا أن ھ�ذه المعلوم�ات ) تُ 

ھ�ل اللغ�ة : ل ظھ�ـر س�ؤال ج�دير بالبح�ث أ) وھ�وومن ھ�ذا ا8ش�كا. بالمستـوى الذي نرجوه 

  . معرفة أم مھارة ؟ 

مث��ل  ،ة ف��ي العق��لس��بمتروھ��ي عب��ارة ع��ن مجموع��ة م��ن المعلوم��ات ال: المعرف��ة           

   .قواعد اللغة العربية معرفة نظريةمعرفة 

المعلوم��ات  تحلي��لتعم��ل عل��ى ) عملي��ات تش��غيل ( وھ��ي عب��ارة ع��ن :  المھ��ارة           

أو كليھم�ا مًع�ا ، بحي�ث ُينظ�ر إل�ى ھ�ذه المھ�ارات * الموجودة بصرية كانت أو غير بص�رية 

  م م التي مردھا المتعل_ تظھر صعوبة التعلY  ة في التشغيل والفھم ، وھناـمن حيث السرع

  

  

  .  48ص . حسن عبد الباري عصر ، قضايا في تعليم اللغة العربية وتدريسھا   -1

إ) أن ھذا النوع ) .  المعلومات البصرية تتمثل في كل ما تقع عليه العين من البيئة الخارجية ، كالنصوص المكتوبة ش4ً * 

م ، و أكبر دليل على ھذا كثير من الصغار يرون الكت�ب و المج�4ت لك�نھم ) يفھم�ون محتواھ�ا، و مباشرة إلى التعلي ييؤد

يحيلن�ا إل�ى ن�وع آخ�ر م�ن المعلوم�ات وھ�ي  ايؤكد أن الفھم ليس مجرد تعرف على الرموز وحدھا بصرًيا ، وھذا م� اھذا م

  . يمكــان لھا عبـــر الدماغ البشر المعلومات غيـر البصريــة والتي )

  

    

  . )1( ،أو فيھا جميعاالموقف الذي ُيدار فيه التعلYم أو المادة المتعلNمة، أونفسه 

نه من أداء التحصيل اللغوي المتنوع م وتمكY المھارة اللغوية تعني براعة المتعل_  فمث4           

 Y2(يوھناك خصائص خمس للمھارة وھ ،مالذي تحصل عليه جراء عمليات التعليم و التعل(:  

مع�ين ، ھ�ذا العم�ل غالًب�ا م�ا ) Action(وتعن�ي الق�درة عل�ى أداء عم�ل  : صية ا�ولىالخا ـ 

( يتكون من مجموعة من العمليات الفرعية ، بحيث يتم بشكل متسلسل و متناسق مثل مھ�ارة 

  ات ـة من العمليـتتضمن جمل ) ة ـدف في كرة السلـز لتسجيل ھـالتصويب مع القف

و الھ���دف     رة نح���ــ���ـع الكـرة      والوث���ب إل���ى أعل���ى      ودف���ـمس���ك الك���(  وھ���يالفرعي���ـة 

  . )والھبوط عقب الوثب 
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ات ، وھ�ذه ج من الس�لوكات أو ا)س�تجابـوي على مزيـأن المھـارة تنط:  ةـة الثانيـصيالخاـ  

ب ل مھ�ارة يغل�ـ، غير أنه في ك� إلخ)... ةجسماني( وحركية السلوكات تكون عقلية اجتماعية 

تتض��من ك��ل ھ��ذه ) إلق��اء خطب��ة ديني��ة ( س��لوك مع��ين م��ن ھ��ذه الس��لوكات ، فم��ث4ً مھ��ارة 

إ) أنن���ا نج���د الس���لوك العقل���ي يغل���ب عل���ى ) ، الحركي���ة  جتماعي���ة)االعقلي���ة ، ( الس���لوكات 

  .السلوكات الباقية 

ستخ�ـدم الت�ي تُ  لى معرفة الفرد لھذه المعرفة ، ا�داء المھاري يتأسس ع : الخاصية الثالثةـ 

تتطل�ب ) الت�ي تغل�ب عليھ�ا المھ�ارة الحركي�ـة (في أداء عمل مع�ين ، فمھ�ارة الطباع�ة م�ث4ً 

، غي��ر أن  إل��خ...معرف��ـة الف��ـرد بح��ـروف اللغ��ـة ، وموق��ـع ك��ل منھ��ا عل��ى لوح��ة المف��اتيح 

أداء المھ�ارة ، إذ يلزم�ه ھن�ا الممارس�ة والت�دريب حت�ى المعرفة وحدھا ) تكفي إتق�ان الف�رد 

  .ن من إيجاد الضرب عليھايتمك

  

  

  . 55ص . حسني عبد الباري عصر ، قضايا في تعليم اللغة العربية وتدريسھا : ينظر  -1

  )م 2001 -ھـ 1461(  1:،عالم الكتب ، ط حسن حسين زيتون ، مھارات التدريس ، رؤية في تنفيذ التدريس  -2

  . 4 ص . القاھـرة     

 

          

ى لدى الفرد وُيحسٌن من خ4ل عملية الممارس�ـة  أ : ة الرابعةيالخاص ـ Nن ا�داء المھاري ُينم

 )practice  ( أو التـدريب)training ( ُبـه تكـرار واع وھادف ، مص�حوب  ـدُ صَ قْ الـذي ي

  . ) تكرار عشوائي ل\داء فقط بالتعزيز 

ف�ي  و الس�رعة -لقي�امالدق�ة ف�ي ا( أن ا�داء المھ�اري ُيَق�ٌيُم بمعي�اري  : ة الخامس�ةيالخاصـ  

مھ��ارة اس��تخدام المي��زان الحس��اس إ) إذا تمك��ن م��ن وزن  نفم��ث4َ الم��تعلم ) ي��تق) ا8نج��از 

  . )1(وفي أقل زمن ممكن ،) أدون خط(بدقة وتقدير عدة كتل صغيرة 

: ) معرف�ة ، وإن ك�ان فيھ�ا م�ن المعرف�ة مث�ل  ةة مھ�ارـول ب�أن اللغ�ـن ھن�ا نق�ـوم            

م�ن دون أن تك�ـون نظام�ا ف�اع4 د ـة لھذه القواعـ4 قيمـة ، فـرف والب4غـو والصقواعد النح

ا8فھ��ام ، فم��ن دون         وتس��اعد عل��ى والكتاب��ة ، و ُتق��يم الفھ��م تحك��م الق��ول  قواع��د، و 

م النح��و م ي��تعلN المھ��ارات ) يمكنن��ا التح��دث و الكتاب��ة عل��ى الوجھ��ة الص��حيحة ، فم��ث4َ الم��تعل_ 
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م يكتس�ب ط�وال لة ، ولكن عندما  يتحدث يلحن ، وھذا أكبر دليل على أن المتعل_ لسنوات طوي

ة المعارف النحوية فقط ، دون اكتسابه لمھارة تطبي�ق ھ�ذه المع�ارف النحوي�ة ـسنواته التعليمي

م عل��ى اكتس��اب المھ��ارات ض��عف ا�س��اليب المتبع��ة ف��ي ت��دريب الم��تعل_ ( ، وھ��ذا راج��ع إل��ى 

م الكش��ف ع��ن المعرف��ة وك��ذا فھمھ��ا و ن المھ��ارات يص��بح بوس��ع الم��تعل_ اللغوي��ة ، فب��التمكن م��

ز ف�ي التعل�يم عل�ى مھ�ارات الترّكي� إن�ه يس�توجب ، وم�ن ھن�ا نق�ول  )2() إفھام اLخرين إياھ�ا 

ف�ي ال�درس اللغ�وي ، إذ يرك�ز عل�ى المحت�وى دون عملي�ات  هاللغة ، وھذا عك�س م�ا ن4حظ�

م فرص��ة دون إعط��اء الم��تعل_ " رد ل��ي بض��اعتي "بفك��رة الفھ��م ، فامتحاناتن��ا دائم��ة ا)رتب��اط 

   .تفكيكه له  ةالتعامل مع ھذا المحتوى وإبراز مھار

م ، دة المتعلم�ين عل�ى ال�تعلY ـدف مساع�ـنش�ـاط مھن�ي يستھ�( ن ـوعمليـة التعليـم عب�ـارة ع�    

   )3() تحسينه  وھذا النشاط قابل للتحليل و الم4حظة و الحكم على جودته ومن ثم

  

  . 6 ص. حسن حسين زيتون ، مھارات التدريس ، رؤية في تنفيذ التدريس -1

  . 56ص . لبنان ) م 1992( سھر روحي الفيصل ، المشكلة اللغوية العربية ، جروس بورس ، د ط ،   -2

    ) م 1999(1:جابر عبد الحميد جابر ، استراتيجيات التدريس و التعلم ، دار الفكر العربي للطباعة و النشر ، ط  -3

  .35ص . القاھرة     

          

  

، وتنس��يَقا ب��ين ال��درس أن مھن��ة التعل��يم تتط��ـلب تنظيَم��ا وترتيَب��ـا دقيَق��ا لبيئ��ةمعن��ى ھ��ذا 

ي�تم وھ�ذا الترتي�ب و التنظ�يم ، قي بالمستوى التعليمي للمتعلم�ينعناصره، وتعمل على الرُ 

  :إنجازه من خ4ل مراحل وھي

وض��ع خط��ة لتق��ديم ( وتعن��ي :   )planning process(ط��يط عملي��ة التخ -1           

ة أو ـم تحدي�د ا�ھ�داف ا8جرائي�الدرس ، أو خطة لتدريس المق�رر كك�ل ، وھن�ا يح�اول المعل_�

 –و)َ إل�ى الحك�ـم الع�ام ـدريس وص�ـالعامة للدرس بدقة فائق�ة ، ويح�رس عل�ى معالجتھ�ا بالت�

الم��راد إعطاؤھ��ا للت4مي��ذ ، وترتيبھ��ا بطريق��ة وبع��دھا يق��وم بتعي��ين ح��دود الم��ادة  –القاع��ـدة 

لمحت��وى 4ل نظرت��ه ـم وم��ن خ��ـى ھ��ذا أن المعل_��ـمعن�� ، )1() ول ت4مي��ذه ـتسلس��لية تناس��ب عق��

 يص�الليمي�ة معين�ة ، م�ن خ4لھ�ا يس�تطيع إالمقرر ، ومستوى متعلميه يقوم بوضع منھجية تع

علم�ون ھ�ذا المحت�وى ويعمل�ون ھذا المحتوى إلى عق�ول المتعلم�ين ، بش�رط أن يس�توعب المت
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إل�ى مراح�ل ، ) وى التعليم�ي المق�رر كك�ل ـأو المحت�( ادة درس�ه ـم م�ـوم بتقسي�ـبه ، فمث4 يق�

ع فيھ��ا المتعلم��ون انتب��اھھم ، ويج��ددون ـة  يستجم��ـراحل فرص��ـذه الم��ـن ھ��ـون بي��ـحي��ث تك��

ؤدي إلى الملل و نشاطھم للمرحلة الثانية ، ذلك أن ا)ستمرار دفعة واحدة في عرض المادة ي

  . لدى المتعلمين  السآمة

مھ���ارة تحلي���ل : م ا)تص���اف بع���دة مھ���ارات عملي���ة التخط���يط تتطل���ب م���ن المعل_���و           

تحليل سمات المتعلمين ، إضافة إلى تحديد ا�ھداف المحتوى و تنظيم تتابعه ، وكذلك مھارة 

  .  التدريسية والوسائل التعليمية 

وھ�ذه العملي�ة تق�وم عل�ى أس�اس :  )escecutian process(  في�ذعملي�ة التن – 2       

م ھنا إلى تنفيذ وتطبيق م�ا خطط�ه م�ن بحيث يسعى المعلN  –عملية التخطيط  –العملية ا�ولى 

بتفاعل�ه و اتص�اله م�ع متعلمي�ه ، وقيام�ه ب�إجراءات  ھ�ذاقبل ف�ي الص�ف الدراس�ي ، ويح�دث 

  : تدريسية معينة منھا 

  

  

  .175ص ). م1998-ه1419(1: ھني ، تقنيات التدريس ، ط خير الدين   -1

  

  

ح لمتعلمي��ه ِض��وَ م أن يُ لمعل_��ينبغ��ي ل : توض��يح ا�ھ��داف و تھيئ��ة المتعلم��ين لل��درس ـ��           

  : ا�ھداف المرجوة من تقديم ھذا الدرس ، ويكون ذلك بمراعاة مايلي 

لتحقي�ق ، وأن ي�تم ص�ياغتھا بلغ�ة س�ھلة واقعية ممكنة ا: (  أن تكون ھذه ا�ھدافـ             

ومفھوم��ة ، و إب��راز القيم��ة الوظيف��ة لھ��ذه ا�ھ��داف م��ن خ��4ل إيض��اح أھميتھ��ا ف��ي حي��اتھم 

م تثي�ر دافعي�ة ال�تعلY  ، وفالقيام بھذه العملية تشد من انتباه المتعلم�ين   ) 1() الفردية و المجتمعية

متعلم��ين يري��دون معرف��ة أس��باب ع��رض ل��ديھم ، وبالت��الي المش��اركة ف��ي ال��درس ، ذل��ك أن ال

ھو متوق�ع ومنتظ�ر م�نھم، ذل�ك أن توعي�ة المتعلم�ين  درس معين دون سواه ، وكذا معرفة ما

وبالت��الي ل��درس وحي��اتھم ، ويثي��ر دافعي��تھم بم��ا س��وف يتعلمون��ه يس��اعدھم عل��ى ال��ربط ب��ين ا

م يك�ون ال�درس المق�دN م الس�ابقة بيبذلون جھًدا كبي�ًرا ، وأن أفض�ل طريق�ة ل�ربط معرف�ة الم�تعل_ 
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، أو بط�رح س�ؤال ، أو حكاي�ة  هم�م )س�ترجاع م�ا تعلمراجعة المختصرة التي ت�دفع الم�تعل_ بال

  . أو واقعة قصة 

م�ن أب�رز س�مات التعل�يم الن�اجح ، وس�ر نج�اح ال�درس ھ�و :  ـ ع�رض الموض�وع        

ا�ث�ر الكبي�ر السلوك التدريس�ي ال�ذي ل�ه ( ذلك أن ، عرض المعلومات بطريقة جد واضحة 

 ) 2() ف��ي تعلُ��م الم��تعلم يكم��ن ف��ي ق��درة المعل��م عل��ى ع��رض درس��ه بطريق��ة واض��حة مبس��طة 

لَ��م بدق��ة م��ا ال��ذي يس��عى الوص��ول إلي��ه م��ن وراء ع��رض درس��ه م أن َيعْ لمعل_��ولھ��ذا ينبغ��ي ل

ة الت�ي تناس�ب ق�درة اس�تيعاب المتعلم�ين ، ـار الطريق�ـذا اختي�ـه ، وك�ـد ب�ه ف�ي خطت�ـليسترش

  . ھم ، وطبيعة مادة الدرس وأعمار

مھ��ارة تھيئ��ة المتعلمي��ـن  :ة م��ن المھ��ارات منھ��ا ـب جمل��ـتتطل��ك��ذلك ة ـوھ��ذه العملي��          

ا�سئلة ، ومھارة اس�تثارة و رح و العرض ـارة الشــة ، ومھـم للدراســو الم4ئـر الجــوتوفي

 Yم  لدى المتعلميندافعية التعل .  

  

  

  . 343ص . رات التدريس ، رؤية في تنفيذ التدريسحسن حسين زيتون ، مھا -1

 .38ص . القاھرة، دت ط ،، مكتبة غريب للطباعة و النشر، دعبد المنعم عبد العال ، طرق تدريس اللغة العربية  -2

  

 

م ب��الحكم وھن��ا يق��وم المعل_��:  )Evaluation process: ( عملي��ة التق��ويم  -3         

ى إن كان��ت ق��د تحقق��ت ا�ھ��داف المرج��وة أم ) ، م��ن خ��4ل عل��ى العملي��ة التعليمي��ة ، في��ر

ويك�ون بالتأك�د م�ن ع�ادة النظ�ر فيھ�ا إذا تطل�ب ا�م�ر ھ�ذا طريقة خطة الدرس وتنفيذھا ، وإ

غالًبا ما تتمثل ھذه العملي�ة ف�ي ط�رح ، وتحقق الفھم لدى المتعلمين ، وتقديم التغذية الراجعة 

ة ، ھن��ا ـن 8جاب��ات يعتق��دون أنھ��ا صحيح��ـديم المتعلمي��وبتق��ن ـة عل��ى المتعلمي��ـم �سئل��المعل_��

أن م 8جاب���ات المتعلم���ين، وھ���ذا جان���ب ھ���ام ف���ي العملي���ة التعليمي���ة ، ذل���ك ب المعل_���ـيستجي���

ج ، وأھ��م عم��ل يق��وم ب��ه المعلم��ون تزوي��د ب��دون معرف��ة النت��ائالممارس��ة تك��ون قليل��ة القيم��ة 

م��ن ون ـالمتعلم�� ي��تمكنت��ي ب��دونھا ل��ن إذا تطل��ب ا�م��ر ھ��ذا ، والالمتعلم��ين بتغذي��ة راجع��ة 

  : )1(يلي تكون ماة راجعة مفيدة ـر تغذيـق لتوفيائرـن أدائھم ، وإن أحسن الطـتحسي
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أن ُتوفر ھذه التغذية بعد ممارسة المتعلمين لما ُطلب منھم من تم�ارين بأس�رع وق�ت  -       

ذكر المتعلم��ون َت��ث يَ ممك��ن ، وم��ن ا�حس��ن أن تك��ون بع��د الممارس��ة  الفعلي��ة مباش��رة ، بحي��

فمث4ً المعلمون الذين يقدمون م4حظات مكتوب�ة عل�ى المق�ا)ت  الط4بي�ة  ، بوضوحأداءھم 

لم��ين ومناقش��ة ا�خط��اء المرتكب��ة للمتع، ينبغ��ي أن يعي��دوا ھ��ذه ا�وراق المص��ححة بس��رعة 

  .  ستدراكھا)

يق�ول المعل_�م ف�ي مث�ل أن  وذل�ك   بق�در ا8مك�ان ، أن تكون التغذية الراجعة مح�ددة  -       

) استخدامك لكلمة السجنجل في�ه ادع�اء ، وا�فض�ل منھ�ا أن تس�تخدم كلم�ة م�رآة (  :للمتعل_م 

  ) .إنك تستخدم في مقالك كلمات غريبة ( بد)ً من القول 

)بد أن تك�ون التغذي�ة الراجع�ة موجھ�ة مباش�رة إل�ى ا�نم�اط الس�لوكية ) لتفس�ير  -          

ذل�ك أن يق�ول  الومث�تك�ون التغذي�ة عوًن�ا للمتعلم�ين ، وھن�ا فق�طلوك ،نية وراء السالقصد وال

ب�د)ً م�ن ) ب�ين الكلم�ات أن�ا ) أس�تطيع ق�راءة خط�ك �ن�ك ) تت�رك مس�افات( :المعل_م للمتعل_م

  وعملية التقويم أيًضا تعتمد على جملة من المھارات ) تحسين خطك أنت ) تعمل على( :القول

  

  .41ص . بد الحميد جابر ، استراتيجيات التدريس و التعلم جابر ع -1

  

  

 .  مھارة إعداد أسئلة التقويم، و مھارة تشخيص أخطاء المتعلم وع4جھا : منھا 

 كس�ابھمتعل�يم اللغ�ة للمتعلم�ين تس�عى إل�ى إفمما سبق نقول ب�أن المدرس�ة ف�ي مج�ال           

) الكتاب�ة  –الق�راءة  –الح�ديث  –ا)س�تماع  (وھذه المھارات تتمثل في  –اللغة  –مھاراتھا 

إ) أن ھذه المھارات ك�ل ) يتج�زأ إذ ) يمك�ن الفص�ل بينھم�ا أثن�اء العملي�ة التعليمي�ة ، و إ) 

د فتتعط�ل وظيف�ة اللغ�ة ، وبالت�الي الفھ�م والتعل�يم المس�تھدف ، ـل الجي�ـدم التواصـأدى إلى ع

اللغ�ة ليس�ت ( ذلك أن ، بادل بھا الناس أفكارھم واللغة بمھاراتھا المختلفة وسائل و أدوات يت

فم�ن المح�ال أن  ) 1( ) الجماعي�ة ا8نس�انية وإنما وس�يلة للتواص�ل ب�ين أف�راد  ھدفاً في ذاتھا ،

يحيا الناس من دون وسيط  ُييِسر عليھم حياتھم وتواصلھم بعضھم ب�بعض وك�ذا م�ن المح�ال 

ذت المدرس��ة ھ��ذه َخ��ف��إذا أَ ) راتالمھ��ا(أن يوج��د ص��ف دراس��ي م��ن دون أدوات التواص��ل 

  . م اللغة الصحيحة المقومات بعين ا)عتبار فإنھا تكون قد أسھمت في إكساب المتعل_ 

  : ةــارات اللغويـالمھ
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وھ��و أس��بق أن��واع المھ��ارات ، ذل��ك أن ا8نس��ان ف��ي تط��ور لغت��ه يب��دأ  :ا)س��تماع : أو)ً 

ع�الم الح�ديث المس�موع ش�ھورا  مستمًعا قبل أي وس�يلة اتص�اليه أخ�رى ، �ن�ه يع�يش ف�ي

  .عديدة قبل أن يتمكن من ا)شتراك فيه 

عض�وية  تھ�دف إل�ى اكتس�اب المعرف�ة ، بحي�ث ُتس�تقبل أص�وات  وا)س�تماع عملي�ة           

ش�تق المع�اني م�ن ھ�ذه وفي ك�ل ح�ا)ت التواص�ل المقص�ودة وغيرھ�ا ، فتُ تمع الناس في المج

ج�ري فيھ�ا ن مع�ارف س�ابقة ، والس�ياقات الت�ي يُ ا�صوات المس�موعة وف�ق م�ا ل�دى الف�رد م�

(    مج�رد الس�ماع ا)ستماع مقّّيدة باستيعاب المسموع ) التوقف عن�دالتحدث ، ذلك أن غاية 

ه تدور قاعات الدروس ف�ي م مًعا ، فبـالسماع ھو أساس المھارات ا�خرى في التعلم و التعلي

  ق في ـان ينفــا8نس ًرا من وقتـا كبيـة ، وأن قسطً ـكل مراحل تعليمي

  

  .   القاھرة ) م1998(ل إلى علم اللغة ، دار قباء للطباعة و النشر و التوزيع ، د ط ـمحمود فھمي حجازي ، مدخ -1

  .12ص      

  

  

 لك��ن الم4ح��ظ أن ا)س��تماع ف��ي العملي��ة التعليمي��ة عن��دنا يق��وم عل��ى أس��اس،  ) 1() ا)س��تماع  

ه المعلم�ون م�ن ش�روح ف�ي الحص�ص ، وبس�كوت المتعلم�ين ، مفاده ا)كتفاء بما يقول� خاطئ

. م ، فھ�ذا الن�وع م�ن ا)س�تماع ص�حيح ف�ي ش�كله ) مض�مونه رح المعل_�ْش�في مقابل فھم م�ا يَ 

وا)س�تماع المس�تھدف ھ�و ال�ذي ، مھم�ل تماًم�ا ف�ي التعل�يم عن�دنا إًذً◌ا فتدريس ا)ستماع أم�ر

  :)2(يقوم على أمرين مھمين ھما 

  . ات عملية ا)ستماع الصحيح وشروطھا التمكن من مھار ����

  . ة م، وفي الحياة العامتعليم والتعلY توظيف ھذه المھارات في عملية ال ����

  : واستماع ناقد استماع لجلب المعلومات ،)ستماع نوعانو ا           

   : )3(وتكون عن طريق:  مھارات ا)ستماع لجلب المعلوماتـ            

، و المعق���دة ة المتوس���طةـث السھل���ـويات الحدي���ـِدث ف���ي ك���ل مست���ـلمتح���ة باـالعناي��� –1      

  نظر عن الطريقة ث بغض الفالسامع عليه أن يركز على مضمون حديث المتحدِ 

، ھ���ذه التعليم���ات تختل���ف وتتف���اوت ثالتعليم���ات المعط���اة ف���ي س���ياق التح���دY  تب���اعإ -2      

، ق الكت��ابـأغل��: ( س��اذجة مث��ل عي��ـن، فق��د تك��ـون تعليم��اتالمستم 4ف مس��تويات نض��جـباخت��
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) ...، أو لخص��وا م�ا اس��تمعتم إلي��هذك��روا محاس�ن موت��اكما: ( أو معق�دة مث��ل) رر م��ن بع��ديك�

  . أو انصراف المستِمع عن المتحِدث والمضمون أو عدمه على اندماج  ويدل تنفيذھا

م�ا َيتح�دث في�ه وانتباھ�ه الش�ديد لع ويتحقق بدوام تركيز المستمِ : ثتوقع أفكار المتحدِ   -3    

كلمات بعينھا ،أو جم�ل ب�ذاتھا أو أفك�ار كب�رى  فيـِدث ،بحيث يستطيع التنبؤ بما سُيقال المتح

  وكذا والمتحِدث  عوھذا التنبؤ لن يكون إ) بالمعرفة السابقة المشتركة بين المستمِ ،

  

  153ص . يقاته التربوية ص4ح الدين مجاور ، تدريس اللغة العربية في المرحلة الثانوية ، أسسه وتطب  -1

  .   123ص . حسنى عبد الباري عصر ، قضايا في تعليم اللغة وتدريسھا   -2

  .  133ص . حسن عبد الباري عصر ، قضايا في تعليم اللغة العربية وتدريسھا   -3

  

 

  مع المتحِدث يالتركيزالذھنوع المَتحَدث فيه من قبل المستمع، إضافة إلى ا)ھتمام بالموض

ص��بح المتح��ِدث وھن��ا ي��نعكس اتج��اه التواص��ل، بحي��ث يُ : تلخ��يص ك��ل المس��موع ش��فھيا -4   

 ، ون�وعع بالمض�مون أو تش�وھاتهوع�ي المس�تمِ ، وھن�ا يظھ�ر م�دى دثاالمستِمع متح�ا ومستمعً 

  .حرفي بالموضوع الذي استمع إليه الالتزامه ا8ضافة التي أضافھا المستِمع أو 

س�ة أن تتبناھ�ا ف�ي فكرة النق�د ھ�ي م�ا ينبغ�ي عل�ى المدر: اقدمھارات ا)ستماع النـ            

و النق�د       )التميي�ز ( م وال�تعلY ) التحلي�ل ( ذي يرتبط ب�التفكير ، ھذا النقد الكل نشاط تعليمي

  : )1(المتمثلة فيعال يقوم على جملة من المھارات الف

ب��ة المتح��ِدث م��ن خ��4ل ويقص��د ب��ه مراق:  تحدي��د الخط��ة الت��ي يق��وم عليھ��ا تنظ��يم الح��ديث -1

 وعملي��ة انتقال��ه م��ن غ��رض لغ��رض وم��ن حي��ث أس��لوب تحدث��ه للموض��وع ، طريق��ة عرض��ه 

وكذا التركيز على السياق الذي يدور فيه الح�ديث ، وھ�ذا كل�ه م�ن أج�ل الكش�ف ع�ن ا�فك�ار 

 Kernal(ذل�ك أن الح�ديث يك�ون عب�ارة ع�ن أفك�ار رئيس�ية ) الكلي�ة و الجزائي�ة ( بنوعيھا 

ideas ( ئية  أو التفريعات متضمنة لمجموعة من ا�فكار الجز )leavs . (  

2-  Nث ، ف�إن المتح�دِ ا�فكار مج�ردة وخاصة إذا كانت ،ح فيھا ا�فكارتحديد ا�مثلة التي ُتوض

ح�دد ھ�ذه ا�فك�ار، ع إ) أن يُ سيحاول تقديم أمثلة محسوسة لتوضيحھا وما ينبغي على المس�تمِ 

  . لم يذكرھا المتحِدثة أخرى من الواقع ھا على أمثلويحاول أن يعمم

  :   ) 2( وھذا لتحقيق:  عوالخبرات الشخصية للمستمِ الربط بين المسموع   -3
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  . ع؛ ف4 بد أن يكون المسموع مما يشغف المستمِ ا)ستماع المداوم على ����

 .ن ) يكون ا)ستماع لمجرد التلھيأ؛ ف4بد خلع المعنى من المسموع ����

ض�وء م�ا  ، عل�ىالتفكي�ر فيم�ا يعرفون�ه فع�4ً  بد من تعويد المس�تمعين عل�ى) وبالتالي         

  . وما لديھمد الفوارق بين ما يستمعون إليه ، وھنا ُتحديستمعون إليه

  

  

  . 49ص . عزم : بن عبد : الغامدي ، أسس اختبارات اللغة بين النظرية و التطبيق -1

  . 138ص . للغة العربية وتدريسھاحسن عبد الباري عصر، قضايا في تعلم ا  -2

  

  

: ( إن السياق الحاص�ل في�ه ا)س�تماع مث�ل :لحديث في اكتشاف المعاني الجديدةاستخدام سياق ا -4

يس�اعد ...) اللغة، وا�مثل�ة المس�تخدمة فيھ�ا ، وطبيعةم فيھاـوع المادة المتكلـ، ونالجو العام للتحدث

  . في الحصول على المعاني المستھدفة 

  :   ) 1( )ختبار القدرة على فھم المسموع منھاطرائق عدة وھناك 

م لحوار قد يكون بسيطا أو معق�ًدا ، ث�م ُيلق�ى علي�ه وھو أن يستمع المتعل_ :  ا)ختبار من متعدد -1

ص�حيحة واح�دة إجابات اختيارية ، منھ�ا إجاب�ة  وذلك بتقديمسؤا)ً إجابته متضمنة في ھذا الحوار، 

  . خاطئة  والبقية

ن ا8م4ء م�ا ھ�و � ،م للمادة اللغوية  ويفھمھا ، ثم يعيد كتابتھا وھنا يستمع المتعل_ :  ا8مــ4ء  -2

س�جلة عل�ى ش�ريط ش�ترط ھن�ا أن تك�ون الم�ادة المس�موعة مإ) اختيار لفھم المسموع فقط ، ولكن يُ 

  .   ھناك سرعة أو سرعات مختلفة وبالتالي تباين أثناء ا8لقاء  نكوحتى ) ت

نقصد بالتحدث أن يعبر المتحِدث عما يري�د م�ن رغب�ات وم�ا يح�س ب�ه م�ن : التحـدث : ًيا ثان

ف�ي عب�ارات لفظي�ة ، وع�ادة م�ا يك�ون التح�دث ح�وارا متب�اد) �ن�ه ل�ون م�ن أل��وان  عواط�ف

  . الك4م ، وطريقة من طرق استخدام اللغة وممارستھا 

، الا)تص��لي��ات ن عمب��ه م�� نيس��تھا ل ق��درا )ـر يمث��ـالش��فھي ب��ين البش�� لاتص��)وا           

وھن�اك ، ا8جم�الي و بمختل�ف وس�ائله تص�ال)ام�ن ) % 90إل�ى  % 75(تصل نسبت�ـه م�ن 

  :) 2( معلمون يميزون بين نوعين من التحدث 



 تعلـم اللغة وتعليمھـا :                                                  الفصـل ا�ول 

 - 57  -

وھ���و الح���ديث المس���تعمل ف���ي مختل���ف المواق���ف : التح���دث الش���فھي ال���وظيفي  ـ���          

�ن��ـه  اه وظيفي��وكون�� ...)اي��ا و اس��تعمال الھ��اتفتب��ادل ا�فك��ار و التح(  :مث��ل  جتماعي��ة)ا

ل ل المعلومات  والتعبير عن اLراء ، وھذا التواصل يتطلب وجود مرِس�ستعـمل فـي تـوصييُ 

  . ) ... الفكري و الصوتي(اء ل بينھما ع4قة تتطلب ا�خذ والعطو مستقبِ 

  

  

  . 50ص . نظرية و التطبيقعزم : بن عبد : الغامدي ، أسس اختبارات اللغة بين ال -1

  ) م2000(، مركز ا8سكندرية للكتاب، د ط )تعليمھا وتقويم تعلمھا(حسني عبد الباري عصر، فنون اللغة العربية   -2

  .  63ص        

  

  

م إ) إذا ش�عر لدى المتعل_  را8بداع في الحديث ) يتوف: التحدث الشفھي ا8بداعي ـ            

ي��د ، ذل��ك أن ھ��ذا ا8ب��داع ف��ي التعبي��ر ع��ن دخيل��ة نفس��ه و أفك��اره دون تقY  بالحري��ة الكامل��ة ف��ي

من خ4ل تفاعلھم الحر مع الخبرات الموجودة خارج المدرس�ة ، الحديث ينمو لدى المتعلمين 

   .و الخبرات المخططة داخلھا 

 "ونقط���ـة ا)خت���ـ4ف ب���ين الح���ـديث الشفھ���ـي الوظيف���ـي ونظي���ـره ا8ب���داعي ھ���و             

(         ن إإذ ، ال���وظيفي ) ال���ذي يك���ون متمرك���ًزا ف���ي الح���ديث ا8ب���داعي ، " ا8حس���اس 

التحدث ا8بداعي تعبيًرا عن الذات  بالدرجة ا�ولى ، أما الوظيفي  فھ�و مض�بوط بق�وانين ) 

  .  )1() مما لم يتعارف عليه المتواصلون تجاوزھا إلى غيرھا  يمكن

م قبل دخوله لمدرسة ، ذلك أن المتعل_ م عند دخوله االمتعل_  هيتعلم والتعبير الشفھي )           

الص�غير ال�ذي يح�يط  ب�ه ؛ أي أن المدرس�ة  جتم�اعي)االمدرسة يكون على اتصال ب�المحيط 

م ، وإنما مھمتھا تكمن ف�ي تنظ�يم المھ�ارات م الحديث الشفھي للمتعل_ يليست المسؤولة على تعل

ا�طف��ال كلھ��م يس��يرون عل��ى ( ن المع��اني � التق��اطا بمھ��ارات ھ��ا وربطھ��ا ربًط��ا وثيًق��وتعميق

أو لغ�تھم ا)خت4ف�ات الكبي�رة ف�ي حص�يلتھم .  نفس المراحل في اكتس�اب اللغ�ة ، ب�الرغم م�ن

رس�ة لك�ي تك�ون م�ؤثرة ف�ي والمد ، )2( )الفطرية ، وھؤ)ء ا�طفال يقع�ون حتم�ا ف�ي أخط�اء 

( أن تك��ون بمثاب��ة  تربي��ة الناش��ئة ، )ب��د م��ن وف��ي المجتم��ع ال��ذي أو)ھ��ا ثقت��ه ف��ي متعلميھ��ا

  . نھم منهالحديث للمتعلمين ، و تحسين تمك في تعليم) العيادة ( و ) المعمل 
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رس��نا ) ايم مھ��ارة التح��دث ف��ي مدلك��ن الش��يء الم4ح��ظ عن��دنا ھ��و أن عملي��ة تعل��           

ي يقوم ب�ه المتعلم�ون ، ر ، بحيث تتمثل في التعبير الشفھي الذـخصص لھا إ) الوقت القصييُ 

  ذلك أن عملية تعليم التعبير الشفھي ) يتكفل بھا معلمو اللغة العربية فقط ، بل 

  

  .  163ص . حسني عبد الباري عصر، فنون اللغة العربية ، تعليمھا ، وتقويم تعلمھا -1

  . القاھرة) م 2000( لكتاب ، د ط س محمد أحمد قاسم ،مقدمة في سيكولوجية اللغة العربية، مركز ا8سكندرية ليأن  -2

  6ص       

  

  

 

ك��ل معلم��ي الم��واد التعليمي��ة ا�خ��رى ،فم��ا م��ن م��ادة دراس��ية إ) وَتطلٌ��ب تعليمھ��ا نوًع��ا م��ن 

  .الحديث ، يكون معلمو تلك المواد على وعي بالمھارات التحدثية ال4زمة لتلك المادة 

يمك�ن أن ، ب�ل و) محت�وى مح�دد ھ�ايم مھارة التحدث ) وق�ت مخص�ص لفعملية تعل          

   .فكل شيء يمكن تناوله حديًثا وحواًرا ونقاًشا، تصوغه المناھج التعليمية

  :   ) 1( واختبارات مھارة التحدث متعددة أبرزھا            

ة ت�دور ب�ين المم�تِحن والمم�تَحن ھ�ي عب�ـارة ع�ن محادث�ـ: ھ�ة المقابلة الشخصية الُموج9   -1

أعدت مسبًقا بھدف جعل الممتَحن يشارك ف�ي الح�وار و ، ن ا8جراءات وتتضمن مجموعة م

   :مراحل  خمسب تمرالتواصل اللغوي اللفظي ، وھذه المقابلة 

ل�ده وب لمم�تَحن، ث�م يناقش�ه ف�ي حيات�هم المم�تِحن نفس�ه لد_ َق�وفيھ�ا يُ : مقدم�ة: المرحلة ا�ولى* 

  .وعمله وھويته واھتماماته

ن موض�وع وھنا ُيطلب من الممتِحن التحدث بإس�ھاب ع� :ة مطولةمحاور: المرحلة الثانية* 

  . أو موضوعين مألوفين عنده

تَحن ورق���ة ھن���ا يق���وم المم���تِحن بإعط���اء المم���: اس���تخ"ص المعلوم���ات: المرحل���ة الثالث���ة* 

  .  ب منه أن يسأله بعض ا�سئلة تتعلق بھذه المعلوماتلُ طْ ، ويَ متضمنة لمعلومات معينة

أل المم���تَحن ع���ن خطط���ه المس���تقبلية، ـُيس��� :"تـات والتأم���ـا)تجاھ���: ةـة الرابع���ـالمرحل���* 

  . ومخطط دراسة تخصصه

   .ينھي الممتِحن المحادثة بتوجيه الشكر للممتَحن :الخاتمة: المرحلة الخامسة* 
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تق��ديم مجموع��ة م��ن وھن��ا يق��وم المم��تِحن ب :الوص��ف التسلس��لي لمجموع��ة م��ن الص��ور -2

لمم�تَحن ت�أليف قص�ة ب م�ن الُ طْ ، وبعدھا يَ على أحداث متعاقبة الصور المترابطة، والتي تدل

فكي�ر ح�ول ، وُيشترط ھنا من الممتِحن أن يعط�ي المم�تَحن بع�ض الوق�ت للتحول ھذه الصور

  .  أحداث القصة

  

  

  .  54ص . عزم : بن عبد : ألغامدي ، أسس اختبارات اللغة بين النظرية و التطبيق  -1

  

  

المقابل�ة الشخص�ية الموجھ�ة و ( لشيء الم4حظ م�ن خ�4ل ھ�ذين ا)ختب�ارين لكن ا           

الوص��ف التسلس��لي لمجموع��ة م��ن ( أن اختب��ار ) الوص��ف التسلس��لي لمجموع��ة م��ن الص��ور 

المقابل��ة الشخص��ية ( يق��يس مھ��ارة التح��دث فق��ط و)ش��ي غي��ر ذل��ك ، أم��ا اختب��ار ) الص��ور 

  . المسموع و التحدث في آن واحد فإنه يقيس قدرة الممتَحن على فھم ) الموجھة 

المعروف أن اللغة المنطوقة تسبق دائًما اللغة المكتوبة ، وتكون أساًس�ا لھ�ا : راءة ـالق: ثالًثا 

م��ا ل��م يك��ن متش��وًقا إل��ى ع��اني م��ا ف��ي الكت��ب م��ن ك��4م مطب��وع ، وم م، وم��ا ل��م ي��درك الم��تعل_ 

  . القراءة  مفلن يكون عنده الدافع لتعلY  الكشف عما فيھا من أفكار

الق�درة عل�ى ( ھ�ي الم�ربين والب�احثين و  الكثي�ر م�ن المفك�رين والقراءة ف�ي نظ�ر             

ول إل��ى المعن��ى ـللوص��، ـةع��ن طري��ق عملي��ة ف��ك رموزھ��ا الكتابي�� اس��تيعاب الم��ادة المكتوب��ة

  .) 1(  )المراد 

 المعاني الكامنة  ، و صو)ً إلىنھا عملية عقلية، تبدأ بعملية فك و تحليل الرموزأبمعنى 

ات مبذولة من قب�ل ف�رد ، ـنشاط( راءة ھي ـأن الق )  denhiere(دانيار ويرى              

م��ن أج��ل التع��رف ، الفھ��م ، التخ��زين ف��ي ال��ذاكرة ، وُمس��تقب4ً  اس��تعمال مجم��ل أو ج��زء م��ن 

الص��فات  ب��اخت4فالمعلوم��ات الت��ي يمك��ن اس��تخراجھا م��ن ن��ص م��ا ، وھ��ذه ا�خي��رة تختل��ف 

 2(  ) روءاختـ4ف  خصائص و صعوبات النص المق�ة ، وبـارفه السابقـالمعرفية للفرد ، ومع

 ( .  
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م���ن خ���4ل ھ���ذا التعري���ف نس���تنتج أن الق���راءة تحص���ل بب���ذل بع���ض المجھ���ودات            

ال�ذاكرة ة و الذھنية ، والتي بھا نكتسب معلومات مما نقرأه ، و بالت�الي تخزينھ�ا ف�ي ـالعضوي

ُ◌راء  فا وقت الحاجة ، وھذا ا)كتساب يختلف باخت4و استرجاعھ Yمستوى الق.             

  

  . 51ص . عزم : بن عبد : ألغامدي ، أسس اختبارات اللغة بين النظرية والتطبيق -1

  دونات المظاھـر اللسانيـة )ضطراب القدرة القرائية ، دراسة مقارنة بواسطة تحليل لساني لم "،  لعوامن حمودي  -1

   ، قسم علم النفس وعلم التربية   رة لنيل شھادة الماجستيـرة مقدمـ، مذك "قرائية ، لعيينة من ت4ميذ السنة الرابعة      

  .  17و ا)رطفونيا ، سطيف ، ص      

  

  

ل بھا إلى المعاني الكامن�ة ، ـليصاھا القارئ عن طريق حاسة البصر و القراءة يتلق           

عملي�ة تحري�ك  (...ف�ي تعريف�ه للق�راءة بقول�ه  "روبي�ر غاليس�ون  " م�ا ذھ�ب إلي�ه ولعل ھذا 

  . )1() العيون على ما ھو مكتوب لمعرفة المضمون 

  . القراءة عملية عقلية عضوية نفسيةحظ أن فمما سبق ن4            

   :اتخذت أشكا)ً متعددة نذكر منھا وقد: أنواع القراءةـ 

  :وھي نوعان: اءطريقة ا�دمن حيث  -1

عملية فكري�ة ) دخ�ل للص�وت فيھ�ا ، ت�تم ع�ن ( عبارة عن : ة ـراءة الصامتـالق -أ           

طري��ق الع��ين الباص��رة الت��ي تنق��ل الم��ادة المخطوط��ة إل��ى ال��دماغ حي��ث ُتس��توعب المع��اني و 

الع�ين (      ة تعتم�د عل�ى أساس�ين فق�ط وھم�ا ـراءة الصامتـذا أن القـمعنى ھ،  ) 2( ) ا�فكار 

ھذه الرموز و إرسالھا إل�ى ال�دماغ ،  بالتقاطبحيث تقوم العين الباصرة ، ) والدماغ  الباصرة

يقوم بترجمة ھذه الرموز إلى معاني على حسب الع�رف المتع�ارف علي�ه ، أي  ھذا ا�خيرو 

  .أن ھذه العملية ) تتطلب وجود جھاز نطقي سليم للجھر بما ھو مكتوب 

مفت��اح الط4ق��ة و الدق��ة ف��ي الق��راءة ( وھ��ي عب��ارة ع��ن : راءة الجھري��ة الق�� -ب           

معن��ى ھ��ذا أن الق��راءة الجھري��ة تش��تمل عل��ى م��ا تتطلب��ه الق��راءة الص��امتة م��ن  )3() الص��امتة 

تعٌرف بصري للرموز الكتابية ، و إدراك عقل�ي لم�دلو)تھا ، إض�افة إل�ى جھ�از نطق�ي س�ليم 

  . للصوت في ھذه العملية  ، أي أن ھناك دخ4به نجھر في قراءتنا لما ھو مكتوب 
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  ) .  م 2001(  4/ ع. ة العربية ـة ، المجلس ا�على للغـة فصليـ،  مجل" اللغة العربية" عبد الملك مرتاض   -1

  .  208ص         

  نايف : وينظر .  61ص . مصر 8: إبراھيم عبد العليم ، الموجه الفني لمدرسي اللغة العربية ، دار المعارف ، ط  -2

  .   93لبنان ، ص ) م  1985(  1 :معروف ، خصائص اللغة العربية وطرائق تدريسھا ، دار النفائس ، ط     

  .            69ص4ح الدين مجاور ، تدريس اللغة العربية في المرحلة الثانوية ، أسسُه و تطبيقاته التربوية  ص   -3

  

  

  

   ) 1( وتتمثل في  :من حيث الغرض العام للقارئ -2

وتعن��ى ا8لھ��ام و ا)س��تذكار ، أي  أنھ��ا عملي��ة تتطل��ب :  الق��راءة التحص��يلية -أ            

استرجاعھا وق�ت الحاج�ة ،  ل إجما)ً و تفصي4ً ، و حفظھا وـالمسائ راءة لفھمـالتريث في الق

  . ) تكرار عملية القراءة ( بالتكرار  تسمتاو لھذا 

الغ��رض منھ��ا الحص��ول عل��ى وھ��ي الق��راءة الت��ي ل��يس : ءة ا)س��تمتاعيةالق��را -ب           

ض منھ��ا المت��ع العقلي��ة أو ، و إنھ��ا الغ��رالمعلوم��ات وتخزينھ��ا و اس��ترجاعھا وق��ت الحاج��ة

  .النفسية، كقراءة قصة أو رواية، أو كقراءة الشعر

ع��ين ، و) ا)ھت��داء بس��رعة لش��يء م( ونقص��د بھ��ا : الق��راءة الس��رية العاجل��ة  -ج           

 )ال جميع الوسائل التي ُتمكن الت4مي�ذ م�ن الق�راءة الص�حيحة ـراءة إ) باستعمـتتحقق ھذه الق

طة غير معقدة يبمعنى أن ھذه القراءة يسعى فيھا صاحبھا إلى الحصول على معلومات بس )2(

ي�ث ) بح ءة ، أو أن�ه يح�اول التأكي�د م�ن ش�يءإلى تحليل ، أو تكرير عملي�ة الق�را جحتا) ت، 

يستغرق الوقت الكبير ف�ي عملي�ة الق�راءة ، إ) أن ھ�ذه العملي�ة تحت�اج إل�ى بع�ض ا�س�س أو 

تختص   ھذه القراءة بالباحثين  عادة ماا س4مة العين ، و تركيز العقل و الدقة والشروط منھ

  .  ... ، كقراءة الفھارس وقوائم ا�سماء ، و العناوين المستعجلين و

التعلي�ل ، و إص�دار الحك�م عل�ى ووتعني القدرة عل�ى التحلي�ل : دية ـاءة النقالقر -د           

. دراس�تھا على ا)نتفاع بالم�ادة المق�روءة وھض�مھا و المقروء ، و يتطلب ھذا الجانب القدرة

ا�نواع كثيرة تتعدد بتعدد المواد التي يقرأھا ا8نسان في ھذا العص�ر ال�ذي زاد في�ه ا8نت�اج و
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ي��رة ، إ) أن ال��ذي يھمن��ا ھن��ا ھ��و ذل��ك العم��ل ال��ذھني ال��ذي يعتم��د أو)ً عل��ى العقل��ي زي��ادة كب

  ) .ا)ستنتاج ( ليصل فيه إلى التركيب ) ا)ستقراء ( التحليل 

  

  

  . 172ص . حسين الباري عصر ، قضايا في تعليم اللغة العربية وتدريسھا  -1

  ص . لبنان )  م  1975(  3: التدريس ، دار الكتاب ، ط عبد الحميد فايد ، رائد التربية العامة و أصول : ينظر   -2

  .    120ص . عمان )  1986( 1: ، تعلم كيف تقرأ ، دار الكرمل ، ط  يديريك رو ستر: ، وينظر  143     

  

  

  

لfنسان عٌدت من أھ�م نواف�ذ المعرف�ة ا8نس�انية   ام4زم انشاط( ولما كانت القراءة           

 )1() واتس�اًعا  وعمًق�ا ه ط�و)ً وعرًض�ا ان وع�اؤـاني أًيا كـر ا8نسـعلى الفك اـل منھـي ُيطـالت

وأن  ، ذلك أنھا تسھم في بناء شخصية القارئ ع�ن طري�ق تثقي�ف عقل�ه ، و اكتس�ابه المعرف�ة

" ر الفرنس�ي ـراءة ، حي�ث ُس�ئل المفك�ـحكم عليه بمدى إقبال أبنائه عل�ى الق�يُ  تقدم المجتمعات

الذين يعرفون كيف يق�رؤون و يكتب�ون : ( ن سيقود الجنس البشري  فأجاب يوًما عم" فولتر 

يج��ب عل��ى الق��ارئ أن يس��تفيد مم��ا يق��رأ ، ويض��ع ف��ي حس��بانه أن الجھ��ود  وبالت��الي . )2() 

   اءة ينبغي أن يقابلھا مردود معينالمبذولة في القر

لعزل�ة ب�ين م�ا ھ�و ماض�ي ر اـا8ب�داع  وكس�ـة إل�ى ا)نفت�اح وومادام ا8نسان بحاج�            

الق�راءة كعملي�ة اءة ، ق�راءة الناق�د المس�تھدف ، وفھو بحاجة ماس�ة إل�ى الق�ر ما ھو حاضر ،و

و العوام�ل من المھارات       ةيتطلب توفر مجموعة )بد لنا من إتقانھا ، وھذا تعليمية مكتسب

  :                        )3(المساعدة على اكتسابھا منھا 

�دوات المس����تخدمة م���ن قب���ل الكات����ب      وتتمث����ل ف���ي معرف���ة ا:  مھ���ارات فيزيولوجي���ة -1 

ي�ة ال�ربط أو الفص�ل ب�ين الجم�ل ، والت�رقيم  وعملالح�ـروف والكلم�ات (8براز اھتماماته مثل 

ضافة إلى حركة العين أثناءھا ، ، با8ح ، وكذا النطق بھا النطق الصحي*  )وانـا�لوالخـط و

  . بحيث يكون الكاتب بعيًدا عن المكتوب بمقدار ث4ثين سنتمتًرا  يةالجلسة الطبيعو

   

  

  ) م  1999(  4: العربية و التربية الدينية ، مكتبة النھضة المصرية ، ط  ةإبراھيم محمد عطا ، طرق تدريس اللغ -1
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  .  429ص .القاھرة      

  ي ، دار الطليعة للنشر  والتوزيع ، د ط ـم ا�ساسـعلياني من التـور الثـالربيع بو فامة ، تدريس القراءة في الط 2-

  . 5ص . قسنطينة ) م 2002(     

  .  161ص . حسني عبد الباري عصر ،  قضايا في تعليم اللغة العربية   -3

    . )بد من أن تكون ھذه ا�دوات متعارفة ومتبادلة بين الكاتب والقارئ  -*

             

  

                                                                                            

 

وتعن��ى المعرف��ة المس��بقة عل��ى الش��يء المق��روء ، م��ن خ��4ل الث��روة : مھ��ارات عقلي��ة  -2

المع��اني القريب��ة و البعي��دة ، ث��م دراك الفك��رة العام��ة م��ن المق��روء وإوالمفرداتي��ة  ومعانيھ��ا ، 

  حكم عليه  ونقده ، وھذا ھو أساس الفھمالتفاعل مع المقروء  و ال

  : )1(إضافة إلى بعض العوامل المساعدة منھا  

  يجب أن تتوفر فيه الشروط ال4زمة: القراءة لَ عْ أو المكان الحاصل فيه فِ م بيئة المتعل_ ـ 

  . وتبعده عن التركيز القارئ انتباهي تشتت بتعاد عن الضوضاء التكا) ،8تقانھا 

دافعي�ة ف�ي  بل وجداًنا ك�ذلك ، ول�هليس ذھًنا فقط ( ك أن ا8نسان م ، ذلية للمتعل_ ـ توفير الدافع

فا8نس�ان  )2() تؤدي�ان حتًم�ا إل�ى إيجابي�ة فھم�ه  ا)ھتم�اموش�ـدة ا)نتب�اه و الفھـم عن المقـروء 

 Yو قُ�دم ل�ه ا8رش�اد وأُتيح�ت ل�ه الفرص�ة  الق�درة علي�ه ،م ويتعلم إذا كانت لديه رغبة ف�ي ال�تعل

 Yم  م�ا ل�م يك�ن فيما يتعلم ،غير أن ھذه القدرة  و الفرصة  و ا8رش�اد  ) تج�دي نفًع�ا ف�ي ال�تعل

إ) أن يسعى 8ث�ارة ھ�ذه  -م الجيد الكفء المعل_  -م فما على المعل_ . دى ا8نسان ما يدفعه إليه ل

  ... .المعنى الدافعية ، وھذا يتم بقدرته على توصيل المقروء لمتعلمية ، و إفھامھم ما وراء 

و  أفك�اره، م�ن حي�ث تسلس�ل ر الجاذبية التي تتجلى ف�ي مض�مونهمظاھـ إضافة إلى الكتاب و

  ... .وضوح أسلوبه، وكذا شكله و أوراقه وطباعته

  :)3( عن طريققراءة أم ) إن كانوا حًقا يتقنون مھارة ال ونستطيع أن نختبر المتعلمين  

بأس�ئلة متع�ددة ق�د تط�ول  أو تقص�ر ، و ُيطل�ب م�ن نتبع�ه ـوي وديم ن�ص لغ�ـوم بتق�ـأن نق� ـ1

(        م ا8جاب��ة عنھ��ا ، وھ��ذه ا�س��ئلة متنوع��ة ، ق��د تك��ون مباش��رة أو غي��ر مباش��رة الم��تعل_ 

  ).ستنتاجيةإ
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                       . 88ص. بي�����روت ) م  1969(  4: مع�����روف ن�����ايف ، كي�����ف تلق����ي درًس�����ا ، دار اليقظ�����ة العربي�����ة ،  ط :ينظ����ر -1

  ا8عدادية و الثانوية ،مكتبة : المرشد في كتابة ا8نشاء لط4ب المرحلتين ". زھير أبو خليل ، نبيل أبو حاتم "  -2

  206ص) . م 1996(  2رحاب ، ط        

  .  52ص . عزم : بن عبد : ألغامدي ، أسس اختبارات اللغة بين النظرية و التطبيق  -3

             

  

م وھ�ذا الن�وع م�ن ا)ختب�ارات يق�يس ق�درة الم�تعلّْ :  اختبارات التتمات المنظم�ة ـ 2           

ذفت م��ن عل�ى معرف��ة و اس��تنتاج المف�ردات اللغوي��ة ، أو التراكي��ب النحوي�ة الت��ي تك��ون ق�د ُح��

 Nت�رك الجم�ل م بطريق�ة منتظم�ة ، ع�ن طري�ق ق�راءة وفھ�م كام�ل ال�نص ، بحي�ث تُ النص المقد

م ، ومن ثم تحذف كل خامس أو سابع كلمة في النص مدخ4ً للمتعل_  ا�ولى في النص كما ھي

م التعرف على الكلمة المحذوفة و كتابتھ�ا ف�ي الف�راغ المعط�ى بطريقة منتظمة ، وعلى المتعل_ 

 .  

، بحي��ث ) نس��تطيع إتق��ان واح��دة  إن عملي��ة الق��راءة مت4زم��ة م�ع الكتاب��ة : الكـتاب��ـة : رابًع�ا 

ج��د الق��راءة ك��ل م��ن يس��تطيع الق��راءة يس��تطيع الكتاب��ة ، أم��ا م��ن ل��م يُ ذل��ك أن ،  دون ا�خ��رى

فحتًما ) يجيد الكتابة ، فاللغة المكتوبة تسير وفًقا ل\نماط التي تجري عليھا اللغة المنطوق�ة ، 

  . لطريقة التي ينطق ويتحدث بھا بمعنى أن الشخص يكتب وفًقا ل

ـام اLخريـن ع أمــان أن يضــه ا8نسـاع بـاستطذي ـز الـالرم( عبارة عن  والكتابة           

وعواطف�ه فكـره وعقله وروحه وآراءه واتجاھاتـه                    وأحاسيس�ـه ، ووجدان�ه ، 

ة بم��ا فيھ��ا ـبمعن��ى أنھ��ا الوس��يلة الت��ي تت��رجم اللغ��ة المنطوق�� )1() ، و انفعا)ت��ه ليفي��د بھ��ا غي��ره

ة م��ن الرم��وز و ا8ش��ارات المتع��ارف عليھ��ا ب��ين ار المج��ردة واLراء ، إل��ى مجموع��ـا�فك��

ة لك�ل م�ن يقرأھ�ا ، و لع�ل ھ�ذا م�ا أك�ده ـواضح�   ة ـون مفھوم�ـالقُراء و الُكتاب ، و بھذا تك

عنص�ر محافظ�ة يعم�ل عل�ى تثبي��ت ( ن الكتابـ��ـة بق�ـولھما إ" و أنطـ�ـوان  ماييـ�ـه ،" ك�ل م�ن 

 . )2() اللغة ، أو على أداء شكلھا المثالي 

  

  

   1: د الفتاح البجه ، تعليم ا�طفال المھارات القرائية و الكتابية ، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع ، ط عب -1

  . 263ص . عمان )  2002(      
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   بيروت) م  1946( محمد مندور ، دار المعلم للم4يين ، د ط  : ، منھج البحث في اللغة ، تر " ماييه ، أنطوان"   -2

  .  86ص       

  

  

عملي�ة ( �نھا ، و إنما تكون عبر مراحل ة ) تأتي دفعة واحدة ـم الكتابـة تعلـوعملي           

بمعنى أنھا تنمو وفق خطوات ، بحيث تك�ون الخط�وة ال4حق�ة أكث�ر  )1()ائية ) تحدث فجأة نم

م إدراك الم�تعل_ تعقًدا من سابقتھا ، أي أنھ�ا تق�وم با)س�تناد إل�ى الخب�رة الس�ابقة ، فم�ث4ً عملي�ة 

وخب�رة نى المراد ) يتم من دون تفكير بالمع) رموز و إشارات ( لع4قة الشكل المكتوب من 

تت�ابع الح�روف إلى إدراكه للع4قات المكاني�ة و سابقة ، وقدرة على فھمھا وتفسيرھا ، إضافة

  . م إ) بالتدريج ) يكتسبھا المتعل_ ، فجميع ھذه العمليات عقلية 

م ث��راًء  أو فق��ًرا أو اعت��دا) والم4ح��ظ أن��ه تبع��ا لن��وع البيئ��ة الت��ي ج��اء منھ��ا الم��تعل_             

يكون تصور المتعلمين للكتابة ، فمنھم من يلتحق بالمدرسة وھ�و ع�ارف ب�أن الكتاب�ة م�ا ھ�ي 

إ) ك4ًما منقوًشا على سطور الصفحات ، و منھم من ) يعرف ھ�ذا ، و بالت�الي ف�4 ب�د عل�ى 

أن يراعي ھذا في متعلميه ، بحيث يبرھن لھ�م أن�ه با8مك�ان تجس�يد م�ا ننطق�ه كتابًي�ا ،  مالمعل_ 

التقلي�د ف�ي و   ة الحروف و الكلمات على السبورة ، و إعطائھم فرصة المحاول�ة ـوذلك بكتاب

 Yم المتعلمين مشاركته في كل المناش�ط الكتابي�ة س�واء عل�ى ھذا ، ومن ا�حسن أن يشجع المعل

و ف��ي كراس��اتھم ، وھ��ذا ليتأك��دوا بأنفس��ھم أن الح��روف و الكلم��ات المنطوق��ة يمك��ن الس��بورة أ

رات الكتاب�ة ك�التمكن م�ن تجسيدھا و تمثيلھا كتابًيا ، و باستمرار النضج و النمو في باقي مھا

م�ه، م بالت�دريج يس�تقل ع�ن معل_ يبدأ الم�تعل_ ، و نظام الجمل المتداولة التھجي وع4مات الترقيم 

م  أن  يجبر متعلمي�ه ا)عتم�اد عل�ى أنفس�ھم لقول بأنه ) ينبغي على المعل_ يدفعنا إلى ا وھذا ما

    ونوا كذلك إ) إذا  أرادوا ذلكفي الكتابة ، �نھم لن يك

م كتاب�ة الرم�وز المكتوب�ة م لكي يتمكن من مھارة الكتابة )بد له أو)ً م�ن تعل�Yفالمتعل_            

حي��ث تس��اعُده عن��د تمكن��ه م��ن نظ��ام ) لجم��ل بمختل��ف تراكيبھ��ا ا –الكلم��ات  –الح��روف ( 

و     الت��ي يح��اول ترجمتھ��ا إل��ى كلم��ات ، ه المنطوق��ةعبي��ر المتك��افئ للغت��ترتيبھ��ا عل��ى الت

      .موضوعات تحريرية

  

  



 تعلـم اللغة وتعليمھـا :                                                  الفصـل ا�ول 

 - 66  -

  .  186ص . حسني عبد الباري عصر ، فنون اللغة العربية ، تعليمھا و تقويم تعلمھا   -1

  

      

ق��دمات تتمث��ل ف��ي ع4م��ات ة الكتاب��ة يلزمن��ا معرف��ة مـن م��ن عملي��ـفلتمك�� بالت��اليو           

والخط ، ولعل أس�باب فش�ل ركان الجمل المتداولة في اللغة أ، ووتنمية الثروة اللفظية الترقيم 

النحوي�ة رغ�م ة وبحي�ث يس�ودھا ا)رتج�ال وا�خط�اء ا8م4ئي�و إخفاق المتعلمين في كتاباتھم 

  : )1(عدم أحاطتھم بھذه المقدمات  الفرص ال4زمة ھو

I. ����رقيمـع"م����ن����وع م����ن ا)ص����ط4ح و الترمي����ز المتف����ق علي����ه ب����ين القُ����راء : ات الت       

تعبي���رات ات الجس���م وحرك���: ن دراس���ة اللغ���ة غي���ر اللفظي���ة مث���لـ، ي���دخل ضم���الُكت���ابو

وب و وظيفتھا تتجلى في كونھا تعمل على منع الخل�ط ب�ين أج�زاء الك�4م المكت�  إلخ...الوجه

ال��ذي ينقل��ه الكت��اب للق��ارئ ، فالق��ارئ عن��دما ي��رى تل��ك الرم��وز مدون��ة يش��عر بحرك��ة عق��ل 

     ويتص��ل ب��ه اتص��ا)ً وثيًق��ا ، وبھ��ذا تنتق��ل الرس��الة مع��ه تجرب��ة الكتاب��ة  الكات��ب ، و يع��يش

  .إلى نقلھا الكاتب المعاني و المشاعر و ا�فكار التي يسعى و

 وھ�ذه، ودوًرا ف�ي تسلس�ل ا�فكاركات�بقيمة عن�د اللكتابة وفي ا ة معًنىـولكل ع4م           

  : )2(فائدتان أساسيتان  الع4مات لھا

  كتب الموضوع في فق�رات ،تنسيق الموضوع ، حيث يُ تساعد على حسن تنظيم و ـ           

ة ف�ي أولھ�ا ـتب�دأ بت�رك مساف�ذاتھا تكون كل فق�رة مس�تقلة ب�كل فقرة تتضمن فكرة رئيسية ، و

ھك�ذا حت�ى انتھ�اء ، ونفس�هالنظ�ام ن بداي�ة الس�طر ودأ الفق�رة الموالي�ة  م�ـة ، وتبـي بنقطتنتھو

       . الموضوع 

عطى صورة جذابة للمكتوب ، ـ تساعد على توضح المكتوب  وما فيه من أفكار وتُ            

فك�رة  يرت�وي عقل�ه ، ولھ�ذا يج�ب علين�ا ا)بتع�اد ع�نإليھا القارئ ويستمتع بھ�ا نظ�رهُ ويأنس 

تأجي��ل تعل��يم المتعلم��ين ع4م��ات الت��رقيم حت��ى يكتم��ل نض��جھم ، باعتب��ار دق��ة التعام��ل بھ��ا ، 

  إلي�ه وي�تكلمل�ه  م يق�رأاللغة ، فيصبح المعل_  طفالطفل عندما يلتحق بالمدرسة يشترك في منا ش

  ن ع4مات الترقيم ، فالطفلـة المناسبة لتعليم المتعلميـ، وھنا تتواجد الفرص

  

  .  191ص . ى عبد البارئ عصر ، فنون اللغة العربية ، تعليمھا ، وتقويم تعلمھا حسن -1

   .157ص . لبنان ) م  1998(   2:ط  دار وسام للطباعة و النشر ،معجم ا8م4ء العربي ،  أكرم جميل قنبس ،  -2
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تل��ك ، ي��رى  أو ف��ي أي ش��يء مكت��وب أمام��هاب الق��راءة م وھ��و يق��رأ ف��ي كت��لم��ا يت��ابع المعل_��

ود ھذه الع4م�ات ـن إلى وجـلفت نظر المتعلميفي  م ؛ وھنا يأتي دور المعل_  الع4مات منقوشة

�س�ماعھم ع�ن طري�ق قراءت�ه ، وعن�دما يكب�رون و يألفونھ�ا يناقش�ون  اوظيفتھ�، وأن يعك�س 

  . معھم ا�سباب التي من جرائھا وضعت 

  :   )1(وع4مات الترقيم المستعملة و المتداولة كثيرة منھا 

نوتكون بين الجمل التي " : العقرب  ، عقفةالشٌولة )" ،:(الفاصلةـ             ك4ًما تاًم�ا  تكو_

  " . م ، اتقوا : يا  رجال العلِ " المنادى مثل  ة، أو بعد لفظ

و توض�ع ب�ين جملت�ين أح�داھما " : الش�ولة المنقوط�ة ) " ؛ : (  الفاصلة المنقوط�ةـ           

  . دوث ا�خرى ، حيث يقف القارئ عندھا وقفة أطول قلي4ً من سكته الفاصلة سبًبا في ح

تكون في نھاية الجملة التامة المعن�ى و) ك�4م بع�دھا ، " : الوقفة : ( . ) "  النقطةـ           

  . وكذلك في ختام فقرة كاملة من موضوع طويل ، و في ختام الموضوع كله 

: ) ق�ال ( ون بع�د لفظ�ة ـو تك�" : ة ـح و الحكايـة التوضيـع4م"  : ( : ) النقطتانـ           

وما تصرف منھا ، و كذلك بين الشيء و أقسامه ، و توضع قبل الك4م ال�ذي ُي�ذكر لتوض�يح 

  ) .  أو جدار تداد الصوت ، بعد أن يصطدم بجبل ھو ار: الصَدى : ( ما سبقه مثل 

ة نق�اط أفقي�ة أقلھ�ا ث�4ث ، يض�عھا الكات�ب مك�ان ھ�ي ع�د. . . ) : (:ع"مة الحذفـ           

  . ك4م قام بحذفه 

و يس�تعمله الكات�ب عن��دما ينق�ل ك�4م غي��ره ) :  <<..…>>(: مت�ا التنص��يصع"ـ�           

  . حرفًيا ، ب4 زيادة أو نقصان 

رك�ان ليس�ت م�ن ا�كت�ب بينھم�ا ا�لف�اظ الت�ي ويُ :  ]. . .   [ أو. . . ) : (القوس�انـ           

   طعمما يق. . . ا�ساسية لھذا الك4م ، مثل الجمل ا)عتراضية و التفسيرية 

  

  . 198ص. حسني عبد الباري عصر ، فنون اللغة العربية ، تعليمھا وتقويم تعلمھا  :ينظر-1
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  .تعاقب ا�ركان ا�ساسية في الجملة الواحدة أو الجملتين 

  . وتوضع بعد صيغ التساؤل  ) :؟ : (   ع"مة ا)ستفھام ـ          

وم�ا وتوض�ع بع�د ص�يغ التعج�ب ) )  :  !( ر ـال أو التأث�ـا)نفع:( ب ـع"مة التعجـ           

وق�د )  ... ! ما أصدقك ( مثل ، جرى مجراھما من الك4م الذي ُيعبر عن ا)نفعا)ت النفسية 

ل معن��ى ا)س��تغراب و يحم�� تجتم��ع ع4م��ة التعج��ب م��ع ع4م��ة ا)س��تفھام إذا ك��ان ا)س��تفھام

  ) .  !كيف احتملت كل ھذا العناء و حدك ؟ : ( مثل، ا)ندھاش

  . لتمييز النصوص القرآنية عن غيرھايوضعان : ﴾    ﴿: القوسان القرآنيانـ           

و  بتدائي�ة)اإ) أن  ع4مات الترقيم  يكاد ينعدم التمكن منھ�ا ل�دى متعلم�ي المرحل�ة            

  . و الثانوية ، وقد يصل ھذا ا)نعدام إلى طلبه المستوى الجامعي ا8عدادية 

II. إن إثراء الحص�يلة اللغوي�ة  و :  تنمية الكلمات ال"زمة للكتابة ، و القدرة على اختيارھا

الخب�رات و  دط�ق أو ُيكت�ب ، وبازدي�افرد يجعل�ه أكث�ر فھًم�ا لم�ا ُينتنوع مستوياتھا لدى ال

التي يكتسبھا الفرد يزداد المحصول الفك�ري و الثق�افي  التجارب و المعارف و المھارات

  .تنفتح الشخصية على ما يحيط بھا ، وو الفني عامة 

متع��ددة ، ولك��ن رغ��م  ھ��اة اللغوي��ة ل��دى المتعلم��ين  و إثراؤو أس��اليب تنمي��ة الث��رو           

ن بقيم�ة م ش�غوف بتعل�يم متعلمي�ه ، ح�ريص عل�ى تق�دمھم ، م�ؤم) قيم�ة لھ�ا دون معل_�تعددھا 

مھارات اللغة ، و إن أھم ا�ساليب المستعملة في تنمية أرصدة المتعلمين م�ن الث�روة اللغوي�ة 

  :  )1(ما يلي 

، لم�ينم للموض�وعات واض�حة مس�موعة ل�دى المتع)بد من أن تكون ق�راءة المعل_�ـ            

   . ومن ثم يقلدونھاكي يفھموھا و يستوعبوھا 

لوًن�ا و  ارھم و معانيھم برسمھا و تص�ويرھاالمتعلمين التعبير عن أفكينبغي تعويد ـ           

  .كتابة أو حتى بالموسيقى إذا أمكننقًشا و

  

  144ص) . م2000(س محمد أحمد قاسم ، مقدمة في سيكولوجية اللغة ، مركز ا8سكندرية للكتاب ، د ط يأن ينظر -1
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ن فيھ�ا الكلم�ات الجدي�دة ي�دونوفظ�وا دوُم�ا بق�وائم يحت علميه على أنم متُيعود المعل_ ـ            

، وبع��دھا الجم�ل ال��واردة فيھ�ا ھ��ذه الكلم�ات  الت�ي ل��م يس�بق أن تعرض��وا لھ�ا ، وك��ذا عل�يھم ،

  . يحاولون التعبير الكتابي عن الكلمات نفسھا بجمل جديدة من عندھم 

  .كتوبة والمسموعةمتدريبھم البحث عن المترادفات و المتضادات للكلمات الـ            

أو اختي�ار الكلم�ات الت�ي توض�ع ليكتم�ل بھ�ا معن�ى إكم�ال الجم�ل عل�ى ـ ت�دريبھم              

  . الجمل 

أنف�ع م�ن طيع القول أن ھذه الوس�ائل أنج�ح ولكننا ) نستلوسائل متعددة و مختلفة او           

ظھ�ر لن�ا ة متعلمي�ه ، فق�د تَ �ن�ه ا�درى بس�يكولوجي ،�ن ھذا الحكم يرجع للمعلم نفسه  ،تلك 

  . بعض الوسائل مھمة لكن عنده ) نفع لھا ، و العكس صحيح 

ف�ي الھ�دف المرج�و م�ن ومقدار الدقة و العمق في المكتوب ُيحقق بتحقق الوض�وح            

ا يكون الھدف من الكتابة ممكناً ، عندمحدد مسبًقاذلك أن درجة الدقة و العمق تُ  ،وراء الكتابة

وھنا يتب�ادر إل�ى أذھانن�ا التس�اؤل ع�ن . كون المھارات ال4زمة لھا متوفرة، و عندما تواضحاً 

  . م  من عملية الكتابة م و المتعل_ ھدف  المعل_ 

  : )1(ھناك فلسفتان في التعليم 

  . م بغض النظر عن مناسبتھا للمتعل_ اھما تركز على المادة الدراسية حدإ ����

التعليمي�ة ، و ب�ه يتح�دد  عتباره أساس العمليةباركز على المتعل_م و الثانية ت ����

 . تعلمه و       الكيف ال4زم لعمليتي تعليمة الزمان والمكان والمقدار و

إ) أن الم4ح��ظ و ل\س���ف أن التعل���يم م���ازال يرك���ز عل���ى المع���ارف اللغوي���ة الت���ي           

م ھن�ا ) ف�المتعل_ . وي�ة فق�ط اكتساب بع�ض المھ�ارات اللغ إلى م ، و الذي يؤديھا المتعل_ لُ حص_ يُ 

ل��ك أن ال��دافع ل��تعلم ، ذم، و إنم��ا تنفي��ذا لتعليم��ات المعل_��إليھ��ا م��ن حاجت��ه انط4ق��اي��تعلم الكتاب��ة 

   وبالتالي، م، ليس نابًعا من داخل المتعل_ بة ھنا ھو دافع خارجي مفروض عليهم الكتاالمتعل_ 

  

  .   82ص  . القاھرة ) م2000(1: للغوية للطفل، عالم الكتب ، ط ، تنمية المھارات ا"كريمان بدير، أميلي صادق"  -1
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م ل�ن ، والمع�روف أن الم�تعل_ مم فقط دون الم�تعل_ الغرض من الكتابة ھنا معلوم لدى المعل_ يكون 

  .ا إلى تعلمه بدافع نابع من داخلهيتعلم شًيا ) يكون محفوزً 

م القيام بعملية الكتابة أن يكون م�دفوًعا داخلًي�ا وبالتالي يجب علينا قبل تكليف المتعل_            

، وأن يك��ون معتق��ًدا أن الكتاب��ة مھم��ة بالنس��بة إلي��ه ، و أن��ه ف��ي حاج��ة إل��ى ممارس��تھا لتحقي��ق 

 Yم مج�رد م نفسه يكون المعل_ من داخل المتعل_  ام الكتابة نابعأغراضه ، وعند ما يكون الدافع لتعل

م  فيكون التعليم بمق�دور د بيئة الفصل لتوفير فرص التعلY ث ُيعا  و موجًھا لتعلمھا ، بحيمرشدً 

التراكي�ب ،والت�ي بھ�ا و     م ،و بالت�الي ت�زوده بعين�ة م�ن ا�فك�ار و الكلم�ات و الجم�ل المتعل_ 

لتحقيق أغراض�ه الخاص�ة ،  دـل الوحيـاس أنھا السبيـم ينظر إلى الكتابة على أسيصبح المتعل_ 

م الفذ  ھ�و ال�ذي يع�رف ب�أن ا�م�ور الفاعل�ة ف�ي تعل�م و المعل_  ،قيقھا و حاجاته التي يعوزه تح

  .   كتابية طمھارات الكتابة تتمحور في الدوافع الداخلية للمتعلمين ، و ما يتيحه لھا من مناش

ومن خ4ل تعرضنا لموضوع دور المدرسة في ا)كتساب اللغوي الجيد اتض�ح لن�ا            

 ا)تص�اليةلي�ة اللغوية ) يك�ون إ) مس�تمعاً أو متح�دثاً ، ذل�ك أن العم أن ا8نسان في اتصا)ته

أنھ�ا عملي�ـة بمعن�ى ،  )1() فعل التبادل اللغوي بين متحدث و متحدث إليه ( اللغوية عبارة عن

4ً ، والمرِس�ـِل إم�ا تتـم بين فـردين أو جھتيـن ، بحث يكـون أح�ـدھما مِرس�4ً و اLخ�ر مس�تقبِ 

ًثا أو كاتب��ا ، ف��ي ح��ين المس��تقِبل يك��ون قارًئ��ا أو مس��تمًعا ، وھ��ذا يعن��ي أن أن يك��ـون متح��ـد

 -الح��ديث  -ا)س��تماع  ( ـ��ـ أس��اس تف��اھم ا�ف��راد ـ��ـ ت��تم بأربع��ة مھ��ارات  تص��الية)االعملي��ـة 

  : و يمكن توضيح ھذا كما يلي ) الكتابة  -القراءة 

  

  

  

  

1 - 'Robire galisson . danial coste' dictionnaire de didactiques des langues , paris 

1976 .    p 102  

  

  

  ل ــسرـمال                                     
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  يتحدث                                                                         يكتب
  )تحريرًيا (                              )                                     شفوًيا ( 
   

   

                                     ةـــارات اللغويــالمھ                                  

   )تحريرًيا ( )                                                                   شفوًيا ( 
  يقــرأ                                                                      يستمـع 

  

  

                                            

  ل ــالمستقب                                       

  

  : ل بحيث ل و المستقبِ ھنا ھو المرسِ  تصالية)افأساس العملية 

، و يري��د م��ن ورائھ��ا الت��أثير عل��ى الةوھ��و م��ن يق��وم بإرس��ال الرس��: لالمرِس�� -1          

ل قد يكون ف�رًدا وھذا المرسِ  ... أفكاًرا و أحاسيس و خبراتليشاركوه ) ل المستقبِ ( اLخرين 

م يج��ب أن يك��ون ملًم��ا بالرس��الة واعًي��ا وھ��ذا المعل_��( ًم��ا أو مجموع��ة أف��راد ، أو يك��ون معل_ 

ل ف�ي ، و المرِس�) الة مس�تقبلي الرس� (للمتعلم�ين  جتم�اعي)ابالمستوى المعرفي و الثقافي و 

إذا كان إرساله ( مھارة الحديث : اللغوي يحتاج إلى مھارتين لغويتين و ھما  تصال)اعملية 

  ) . إذا كان إرساله تحريرًيا ( و مھارة الكتابة   ) شفوًيا 

  

  

  

  

، أو يك�ون وھو من يستقبل الرس�الة ، وق�د يك�ون ف�رًدا أو جماع�ة : ل ـالمستقبِ  -2           

: ھم�ا و    اج إل�ى مھ�ارتين لغ�ويتين ـوي يحت�ـاللغ� لاتص�)اة ـل في عمليًما ، و المستقبِ متعل_ 

  ) . إذا كنت الرسالة كتابيةً ( و مھارة القراءة ) إذا كانت الرسالة شفوية ( مھارة ا)ستماع 

 التحـدث

  القراءة   
  

 ا)ستماع

 الكتـابة
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إ) إذا تواج���د ل ) ت���تم ل و المس���تقبِ ب���ين المرِس��� اللغ���وي )تص���الاإ) إن عملي���ة            

  : و توضح كالتالي ) الرسالة و الوسيلة ( عنصران مھمان وھما 

  

 

 

 

 

 

  

  

وھي مجموعة ا�فكار و المعلوم�ات و المھ�ارات الموج�ودة ف�ي ذھ�ن : الرسالة -3          

  . )م وليكن المتعل_ (  و يريد إرسالھا إلى المستقبل) م و ليكن المعل_ ( ل المرسِ 

       ل وھ����ي ا�داة الت����ي تعم����ل عل����ى إخ����راج م����ا ف����ي ذھ����ن المرِس����: الوس����يلة -4           

)  ...مجموع��ة ا�فك��ار و المعلوم��ات( لة ، أي أنھ��ا تق��وم بحم�ل الرس��الإيص�اله إل��ى المس��تقبِ و

   ...   .أو الجملز أو ا�لفاظ وتكون الوسيلة عبارة عن مجموعة من الرمو

   غي��ر كافي���ة " اللغ��ة " أو م��ا يمك���ن أن تس��ميتھما ب ) الرس��الة و الوس��يلة (إ) أن            

اللغوي��ة ، و إنم��ا تحت��اج إل��ى ت��وفر ش��روط أخ��رى تعم��ل عل��ى  ا)تص��اليةح��دھا ف��ي العملي��ة و

أساسية ف�ي ھ�ذا الفع�ل  ةة وسيلـاللغ... (ذلك أن ، دم عرقلتھا ـالسير الحسن لھذه العملية و ع

     و تحديد محتواه   د في حدوثهـعل فيه وتساـل أخرى تتدخـن توجد عوامـ، و لك

  

  

  

  .قناة التخاطب : ومن بين ھذه الشروط  )1() د))ته و    

م المعل_� هم�ا يرس�ل( وھ�ي الت�ي تعم�ل عل�ى أن تك�ون الرس�الة ) : ة (canalاالقن -5          

أنھ��ا  و خبرت��ه الس��ابقة ، أي) م ول��يكن الم��تعل_ ( ل للمس��توى المعرف��ي للمس��تقبِ  من��ا س��بة) م��ث4ً 

تح�رص عل�ى إبق�اء التخاط�ب ب�ين المتخ�اطبين ، و ( فھي  ا)تصالد على حدوث عملية ـتؤك

بمعن�ى أن�ه عل�ى المرس�ل أن يك�ون  )2() التأكد من أن التبليغ يتم في ظ�روف حس�نة و بنج�اح 

  الوسيلة  

 لالمرسِ  لالمستقبِ  الة الرس 
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�ن لك�ل تص�الي ، وھ�ذا ليخت�ار الش�كل المناس�ب 8رس�ال رس�الته ، )مدرًكا �بعاد الموقف ا

م�ن  رم�ا ي�دو( الرس�الة ، ذل�ك أن وز ـل فاھًما لرمـون المستقبِ ـل يكـ، وفي المقاب  ام مقا)ـمق

ن لغ��ة إأحادي��ث ب��ين الم��تكلم و المس��تمع ) يقتص��ر عل��ى مض��مون الرس��الة فحس��ب ، ب��ل 

  . )3() الخطاب المستعملة بينھما تخضع لنوع الع4قة التي تربط بينھما 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1-( R. galisson , D . Coste ),dictionnaire de didactiques des langues.  p 102 . 

   159ص) .م  1982(  2: عبد الس4م المسدي ، ا�سلوبية و ا�سلوب ، الدار العربية للكتاب ، ط  -2

  . لبنان ) م 1996ھـ ،  1416(  1: أحمد محمد قدور ، مبادئ في اللسانيات ، دار الفكر المعاصر، ط   -3

  .  241ص      

  

  

           

  :ومن ھنا تكون عناصر العملية ا)تصالية اللغوية كما يلي                  

  

  

  

  

  

 المرسل  

  الوسيلة       

 مرسل إليهال الرسالة
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ين )س��تخدام تتطل��ب إتاح�ة الفرص�ة للمتعلم�، فمم�ا س�بق نس�تنتج أن عملي��ة تعل�يم اللغ�ة ك�أداة 

ش��ابھة للمواق��ف المو  وممارس��ة أنش��طتھا ، وخل��ق الظ��روف المناس��بة اللغ��ة بك��ل أش��كالھا 

م أن الش�يء ال�ذي ُيق�دم ل�ه ف�ي المدرس�ة اللغوية خارج المدرس�ة ، وھ�ذا لك�ي ) يح�س الم�تعل_ 

نه يترتب علين�ا أبمعنى  و محيطه الخارجي  )جتماعيةابعيد كل البعد عما يمارسه في حياته 

التركي��ز عل��ى ب��د)ً م��ن ) ا)س��تماع ،الح��ديث، الق��راءة ، الكتاب��ة ( العناي��ة بالمھ��ارات اللغوي��ة 

  . حفظ القواعد 

  

 

  

  

  

  

 

  عوامل الضعف اللغوي في الواقع التربوي / ج  

عن مجموعة من ا8جراءات تسعى إلى تحقيق جملة من ا�ھ�داف إن التعليم عبارة            

مدروس��ة ومھي��أة بحس��ب  ج��راءات ت��تم وفًق��ا �ُس��ٍس ومب��ادئالتعليمي��ة والتربوي��ة ، وھ��ذه ا8

، إنس��انية رك��ائزأرب��ع اد ھ��ذه العملي��ة ـم��ة ، وعِ ـة المتاح��ـالنفس��ية والمادي��الحاج��ات والق��درات 

التربوي�ة  التعليمي�ة الوسائل –المناھج  – المتعلم –م المعل_  -: مرتبة على النحو التالي ومادية 

وس���ائل  –الطبش��ور  –الس��بورة  –الكت���اب المدرس��ي  –كالمطبوع��ات ( المادي��ة المس��اعدة 

  .)الخ ... مرئية ضاح المسموعة والا8ي

  code) (القناة 
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فرة لدى المدرس�ة ، والعوائ�ق المادي�ة الت�ي االرغم من أن جل ا8مكانات متووعلى            

 إكس��ابي تواجھھ��ا قليل��ة ، والمثي��رات المش��جعة كثي��رة ، إ) أنن��ا ) نش��ھد للمدرس��ة دوًرا ف��

مطلوب ، ب�ل إنن�ا م اللغة العربية الفصيحة ، و) تعمـل لتطويرھا ونشرھا على النحو الالمتعل_ 

م�ا نج�د بي�نھم م��ن  لN نلم�س ض�عًفا لغوًي�ا جلًي�ا ب�ين المتعلم�ين والمعلم�ين عل�ى ح�د س�واء ، وَق�

ثم أو توق�ف فظ�اھرة ش�يوع ا�خط�اء لع�يكتب بضعة أس�طر دون خط�أ ، أو يق�رأ فق�رة دون ت

  .تزال مستفحلة لدى المتعلمين كانت وما 

المس��ؤولة الوحي��دة ع��ن ھ��ذا الض��عف ، ب��ل ق��د  ليس��ت –المدرس��ة  –والحقيق��ة أنھ��ا            

دة على استفحال ھذه الظاھرة ، منھ�ا م�ا يع�ود إل�ى المدرس�ة وھيئتھ�ا ، ـل عديـاجتمعت عوام

يـة التي ق التدريس ، ومنھا ما ھو قائم على المناھج الدراسائومنھا ما يعود إلى أساليب وطر

الت�ي لھ�ا  م ، وارجي�ة المحيط�ة ب�المتعل_ ، و) ننس�ى العوام�ل الخ إلخ...ُتفـرض على المتعلمين

 Yم الجي��د ، وممارس��ة اس��تخدام اللغ��ة العربي��ة ا�ث��ر الس��لبي الكبي��ر ف��ي التقلي��ل م��ن ف��رص ال��تعل

الفصحى بشكل مستمر من قبل المتعلمين س�واء داخ�ل المدرس�ة أو خارجھ�ا ، وم�ن ب�ين ھ�ذه 

  :العوامل ما يلي 

            Iم ، سواء من الناحية الس�لوكية على المتعل_ الكبير والمباشر الذي له ا�ثر  :ـم ـ المعل

فا8نس�ان دائًم�ا يقت�دي ، ولغت�ه مه ويقل�ده ف�ي س�لوكاته م يحاكى معل_ ذلك أن المتعل_  أو العلمية ،

  .ومرتبة ھو أعلى منه مكانة وثقافة  ممن

  

  

  

يس��ة ف��ي إعاق��ة تعل��يم الرئ ض��عيف المعلوم��ات والتك��وين م��ن ب��ين العوام��لالم ف��المعل_            

    ا�س��تاذ ال��ذي ل��يس ل��ه تكويًن��ا علمًي��ا ( �ن ، وض��حالة المس��توى التعليم��ي للمتعلم��ين  اللغ��ة

ويجھ��ل أص��ول الت��دريس ، وا�س��س التربوي��ة والنفس��ية يك��ون ع��ام4ً مھًم��ا ف��ي بي��داغوجًيا و

 در عل��ىق��االغي��ر م الجاھ��ل بأص��ول الت��دريس ، وبمعن��ى أن المعل_�� )  1( ) ض��عف المس��توى 

ة ـوالتعامل معھم ، ) يستطيع تحضير مادت�ه التعليمي�ة بطريق�استنباط ومعرفة نفسية متعلميه 

تّھيئ�ة الم�تعلم لل�درس ، تقس�يم ( م�ن قب�ل متعلمي�ه ، وھ�ذا م�ن حي�ـث ة ـبسيطة س�ھلة ، مدرك�

... ليم�ي وتقديم ا�مثلة الحية الم4ئمة لمستوى الم�تعلم التعية إلى أفكار متسلسلة مادته التعليم
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وع�ـدم للمتعلم�ين ، وك�ذا صعوب�ـة فھمھ�ا ينجر عنه عدم توصيل الرسالة التعليمية  والذي، ) 

م ، وبالت�الي كراھي�ة الم�تعلم م والم�تعل_ دان الثق�ة ب�ين المعل_�ـمعرفتھـم لھدفھا ، وھن�ا يح�ـدث فق�

للغ��ة والش��يء الم4ح��ظ ف��ي مؤسس��اتنا التعليمي��ة ض��عف مس��توى معلم��ي ا. للم��ادة الُمدرس��ة 

العربية ، وأبسط مثال على ھذا الضعف فقدانھم الق�درة عل�ى التح�دث بالعربي�ة الس�ليمة طيل�ة 

م ، وكذا تعثرھم عن�د أدائھ�م للنص�وص ا�دبي�ة ، ولع�ل الس�بب تقديمھم المادة التعليميـة للمتعل_ 

  : في ھذا يرجع إلى 

كثي�ر (  فق�د وج�دنا أن  :م ى المعل_�فـر دافعيـة تعليم مادة اللغة العربي�ة ل�داـ عـدم تو           

، و) أكاديمًي�ا ت�دريس ھ�ـذه  من َتْفِرُض ا8دارة المدرسية عل�ى غي�ر المتخصص�ين ) تربوًي�ا

،  ) 2( ) جاح��دون     وھ��م بعلمھ��ا ج��اھلون، وبأس��اليب تدريس��ھا  –اللغ��ة العربي��ة  –ادة الم��

ي مج�ال مع�ين الت�دريس ف�ي مج�ال ففعندما َتْسَمُح أو َتْفرُض ا8دارة على معل_م ما متخصص 

آخ��ر، ف��إن ھ��ذا ُيح��بط م��ن نفس��ية المعل��م ف��ي تن��اول عمل��ه ، فيحص��ل النف��ور من��ه ، ث��م م��ن 

  .      المتعلمين حين يقفون على جھله وتھاونه 

  

ن ، ج�وا 8/، ع ل، مجل�ة التواص�"  ةس�ة ا�خط�اء اللغوي�ة لط�4ب الجامع�اللسانيات التربوية ف�ي درا" رابح بوحوش ،  -1

  . 18ص . عنابة ) م2001(

  ، أعمال ندوة "  ا�ثر التربوي والنفسي لكتاب النحو المدرسي في المرحلـة ا�ولى" ابن ُحَو يلي ا�خضر ميداني ،  -2

  . 452ص . الجزائر) م2001(تسير النحو ، منشورات المجلس ا�على للغة العربية ،      

             

  

الجھات التوجيھية التي تقوم بتوجيه المتعلمين الحاصليـن على  السبب إلى يرجعوقد          

، فم�ا ن4حظ�ه  شھادة الباكلوريا إلى دراسة تخصصات غير مرغوب فيھا من قبـل الن�اجحين

                  أن الن�����اجحين الحاص�����لين عل�����ى درج�����ات متوس�����طة أو ض�����عيفة يوجھ�����ون إل�����ى دراس�����ة 

الدراس��ات ( نف��ي قول��ه إأحم��د مخت��ار عم��ر  تخص��ص ا�دب العرب��ي ، ولع��ل ھ��ذا م��ا أك��ده

الميدانية أثبتت أن الغالبية العظمى من ط�4ب قس�م اللغ�ة العربي�ة ك�انوا م�ن ذوي المس�تويات 

 )  1(  )المتوس��طة ، أو ال��دنيا ف��ي دراس��تھم الثانوي��ة ، وھ��ذا م��ا انعك��س عل��ى مس��تواھم اللغ��وي 

المرحل�ة م�ا قب�ل الجامعي�ة فإن�ه يظ�ل ك�ذلك م إذا كان ضعيًفا في اللغة أثناء دراسته ف�ي فالمعل_ 

َعلَِم يُ في مرحلته الجامعية ، وعندما يعمل ھذا الخريج في مھنة التدريس ، فإنه ) يستطيع أن 
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 لُ قُ�نْ المتعلمين لغتھم ، �ن فاقد الشيء ) يعطيه ، وبھذا نظل ندور ف�ي ف�راغ ، �ن الجاھ�ل يَ 

  .اللغة الجھل إلى غيره ، فتزداد دائرة الجاھلين ب

م�ن المع�روف أن مج�ال اللس�انيات وعل�م ت�دريس اللغ�ات  :قل العمل الميداني المثْ ـ            

م اللغ�ة ، توى التحصيلي للمتعلمين ف�ي تعل�ق لرفع المسائأحسن وأنجع الطر حث عندائمة الب

ائج ھ��ذه ا�بح��اث لتحس��ين م أن يك��ون دائ��م ا8ط��4ع عل��ى نت��وعل��ى ھ��ذا ينبغ��ي عل��ى ك��ل معل_��

، كثي�رة م عل�ى مث�ل ھ�ذا ا8ط�4ع تمن�ع المعل_� أن العوائق الت�يوتجديد معلوماته ، إ) تواه مس

وج�دناه يب�دأ م�ن الساع�ـة الثامن�ـة   ممنھا العمل الميداني المكثف ، فإذا نظرنا إلى عمل المعل_�

إل�ى فة ، با8ض�ا لثاني�ة زوا)ً حت�ى الخامس�ة مس�اءً ام�ن ة عش�ر زوا)ً ، وـصباًحا حت�ى الثاني�

ھ�ذا م�ا ) ي�دع ل�ه و ،  الذي ينبغي أن ينھيه مع نھاية السنة الدراسيةكثافة البرنامج المقرر ، 

  .وتجديد نشاطه ، وا8ط4ع على ما ھو جديد ومفيد مجا)ً للراحة 

  ليس وسيلة 8يصال ( نه وھو الذي يمكن أن نقول عنه إ :ـ الكتاب المدرسي           

  

  

  . 32ص . القاھرة ) م1998( 2:لتوزيع والطباعة ، طعالم الكتب للنشر والعربية الصحيحة ،أحمد مختار عمر ،ا -1

  

  

  

أي أن�ه ل�يس وس�يلة   )  1( ) جملة من المعارف فحسب ، بل كذلك وسيلة تربوي�ة علمي�ة عملي�ة 

م ل معين فقط ، بل غاية تسعى إلى إعداد الم�تعل_ نوصل بھا مجموعة من المعلومات إلى مرسِ 

بحيث تكسبه مجموعة من القيم الحسنة ، والتي تجع�ل من�ه ف�رًدا ص�الًحا ، تربوًيا ) تلقي الم( 

وم�ا دام الكت�اب . 4ً في المجتمع ، وتعلمه تعليًما وظيفًيا يس�تفيد من�ه ف�ي حيات�ه العملي�ة مس�تقبَ 

  : المدرسي عمدة العملية التعليمية )بد من أن نراعي فيه 

م، وتحف�زه عل�ى مل عل�ى ج�ذب انتب�اه الم�تعل_ التي تع :عملية الطباعة الجيدة ����

  .تناوله
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م عل���ى فھ���م الت���ي تس���اعد الم���تعل_  :ام وس���ائل ا8يض���اح المش���وقةاس���تخد ����

 Nاح عبارة ع�ن مش�جرات ، وعادة ما تكون وسائل ا8يضمةالمعلومات المقد

 .ھذه الوسائل لتكون أكثر إيضاًحا ، وحبذا لو ُتلونودوائر وأسھم

وف��ي مس��توى لكت�اب س��ھ4ً ن�دما نجع��ل أس��لوب اع :الس�ھولة ف��ي ا�س��لوب  ����

م نك��ون ق��د بعثن��ا في��ه روح المس��ؤولية ، بحي��ث يح��س أن ھ��ذه إدراك الم��تعل_ 

الم��ادة موجھ��ة إلي��ه فع��4ً ، وعلي��ه فھمھ��ا وا)س��تفادة منھ��ا ، أم��ا إذا ك��ان 

نح�وه       مة معقًدا فإنه سينفر منه ، ويح�س بالغراب�ة المقدN  وب المادةـأسل

س��ھولة ا�س��لوب تجعل��ه ف. ن ھ��ذه المعلوم��ات غي��ر موجھ��ة إلي��ه ، ويعتق��د أ

قادراً على استيعاب ھذه المادة ، بحيث تحي�ي في�ه روح الدافعي�ة لمواص�لة 

، و بالت�الي  ، والمقارنة بين الصحيح والخاطئ يدالقراءة والبحث عن الجد

يص��حح م��ا يجھل��ـه م��ن أخط��اء ف��ي المعلوم��ات الت��ي اكتس��بھا م��ن خ��4ل 

م ق���درات التحلي���ل لحقيق���ة ، وم���ن ج���راء ھ���ذا تنم���و ل���دى الم���تعل_ اكتش���افه ل

  والتفكير المنطقي ، وكذا التعبير عنھا ، وبھذا نكون قد 

  

  ، أعمال ندوة "  ا�ثر التربوي والنفسي لكتاب النحو المدرسي في المرحلـة ا�ولى" ابن ُحَو يلي ا�خضر ميداني ،  -1

  . 445ص . الجزائر) م2001(�على للغة العربية ، تسير النحو ، منشورات المجلس ا     

  
  
  

  .اف المنشودة من تأليف ھذا الكتابحققنا ا�ھد                 
المخصص�ة لتعل�يم اللغ�ة ولكن الم4حظ أن ما تقدم مفقود في معظم الكتب التعليمية            

وال�ذي ب�دوره ،تقاعس والكسل والميل إلى الم إلى الشعور بالضجر مما أدى بالمتعل_ العربية ، 

إضافة أنھا تفتق�د  ،والمبادرة الخ4قة في صفوف المتعلمين يؤدي إلى غياب الروح ا8بداعية 

  :إلى 

 :عنصر ا)نتق�اء الجي�د للعناص�ر المعرفي�ة ا�ساس�ية الم4ئم�ة لمس�توى المتعلم�ين  *         

داف المنش�ودة ، ـمة وا�ھ�ر المقدN بين ا�فكاوبفقدان ھذا العنصر نكون قد فقدنا عنصر الربط 

ف�الم4حظ أن معظ��م المعلوم�ات المعرفي��ة المتناول�ة ف��ي الكت�ب التعليمي��ة ف�وق مس��توى إدراك 

ف�رھم نَ م ، ب�ل وتُ ت فيھا بعض التفاص�يل الت�ي تزھ�د المتعلم�ين ف�ي ال�تعلY ـم ، بحيث أُدخلالمتعل_ 
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في���ه كثي���ر م���ن التقاس���يم فھ���و عب���ارة ع���ن ن���وع م���ن التحلي���ل الفلس���في المنطق���ي ، ( من���ه 

الت��ي ) يجن��ي ، فھ��ي مليئ��ة بالتع��ارف الغامض��ة والمتع��ددة ،  )  1( ) والمص��طلحات والتحالي��ل 

ن المختص�ين ـالدارسي� ذر اس�تيعابھا م�ن قب�ل ـاء ، �نھ�ا معلوم�ات يتع�ـم غير العن�منھا المتعل_ 

ن�ا بكت�ب النح�و القديم�ة ، أنفسھم ناھيك عن المتعلمين ، وھذا راجع إل�ى أنن�ا م�ا زلن�ا ُنعل�م لغت

م ع�ن طري�ق مراح�ل ، بحي�ث نق�وم ف�ي ك�ل مرحل�ة م�ن والتي ينبغي أن نقوم بتعليمھ�ا للم�تعل_ 

مراح��ل حيات��ه التعليمي��ة با)نتق��اء م��ن ھ��ذه الكت��ب لمعلوم��ات معرفي��ة عل��ى حس��ب مس��تواه 

�دنى ا�ساس�ي بالحد اإ) ليس باحًثا متخصًصا ، فنحن ) نمده ( م ھنا ا8دراكي ، �ن المتعل_ 

ولذلك علينا أن نقوم بنقل المعارف ا�ساس�ية الت�ي نري�د تعليم�ه إياھ�ا حس�ب قواع�د وش�روط 

  .)  2(  )معينة 

فھ��ذه الكت��ب غي��ر  :تفتق��د إل��ى توزي��ع المحت��وى التعليم��ي عل��ى خط��وات التعل��يم *            

 Nع ـذبذًبا في ترتيب وتوزيد تـما نج إذ غالًباح مباشرة للتعليم ، لُ صْ مة بالشكل الذي يَ منظ  

  

  جوان 8/، مجلة التواصل ، ع"  –تحليل ونقد  –واقع المحتوى النحوي في المقررات المدرسة  "محمد صاري ،  -1

  . 25ص . عنابة الجزائر ) م2001(    

  لعربية  ، مجلة اللغة ا" –النص الوصفي آنموذًجا –النص القرائي بين المرغوب فيه والمنجز" مليكة بوراوي،  -2

  . 83ص . عنابة ) م2005( 14/ع     

  

  

مح��او)ت التيس��ير ف��ي الكت��ب المدرس��ية ل��م ت��أت ( ، وحت��ى وس عل��ى مس��توى المق��ررال��در

  :ولعل ھذا راجع إلى) 1(  )بالجديد الذي يجذب انتباه الطلبة 

م التقليدي ھو السائد في عملية التأليف والت�دريس ، بحي�ث أص�بح المعل_� ا)تجاهأن  -/1

رد مستھلك للكتب المدرسية ، يثق كثي�ًرا بتل�ك المع�ارف الت�ي تتض�منھا تل�ك مج( 

 .)  2( ) ا�جھزة البيداغوجية ، و) يكلف نفسه عناء البحث وتدقيق المعارف 

) نسعى ف�ي عملي�ة تأليفن�ا لكت�ب تعل�يم لغتن�ا إل�ى توظي�ف نت�ائج البح�وث اللس�انية  -/2

 .يرھا ن غعالتعليمية في تمييز الموضوعات الوظيفية 

   . ير متخصصينمضامين الكتب النحوية يختارھا أناس غ -/3

ينبغ�ي أن تخض�ع وتح�دد المق�ررات التعليمي�ة م�ن خ�4ل ) وفي ا�خير نق�ول بأن�ه            

رة الذاتي��ـة ، وإنم��ا م��ن خ��ـ4ل نتائ��ـج ا�بح��اث العلمي��ة الميداني��ة ، ـوالخب��الشخص��ي  التقري��ـر
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ي�ل نت�ائج المتعلم�ين ف�ي ش�تى مراح�ل التعل�يم ، ومعرف�ة وكذا خبـرة المعلمي�ـن م�ن ج�راء تحل

الموضوعات التي يكثر شيوعھا في أس�اليب ك4مھ�م ، وتكث�ر فيھ�ا ا�خط�اء ، ويص�عب فيھ�ا 

  .على المتعلمين التعبير عن أفكارھم ومشاعرھم 

مھم��ا تك��ن الكف��اءة ف��ي اختي��ار المحت��وى التعليم��ي وتنظيم��ه : ـ�� الطريق��ة المنتھج��ة            

م متمكًن�ا م لدى المتعلمين موجوًدا ، والمعل_�فق مقاييس علمية متوفرة ، ومھما كان دافع التعلY و

ن��ي ش��يًئا إن ل��م تك��ن ھن��اك طريق��ة جي��دة لتق��ديم ھ��ذا مادت��ه ، إ) أن ھ��ذه العناص��ر ) تعم��ن 

ر له تفھيم المادة للمتعليتبناھا المعل_◌ِ ، المحتوى    وسھم مين ، وُتحبب الدرس إلى نفم لُتيس_

  وبغيـرھاا�مور الجوھرية لنجاح المدرس في مھنته ، وترتيب مادته ( ن ـة مـوالطريق

... فالنظـام لديـه مفقـود ، ووقت ت4مي�ـذه ض�ائع ، �ن الفوض�ى دائم�ة ، والش�كوى مس�تمرة 

  وھي عبارة عن خطوات متسلسلة يّتبعھا المدرس في درسه من بدايتـه إلى

  

  .  15ص . بيروت ) م1986( 2:، دار الرائـد العربي ، ط –نقد وتوجيه   –النحو العربي مھدي المخزومي ، في  -1

  .78ص .تونس ) م2003( 1:طمحمد علي للنشر، ، مدخل إلى تعليمية اللغة العربية، دار "فتحي فارس،مجيد الشارفي" -2

  

  

م ، وتك�ون عب�ارة معل_�يتبع�ه ، أو كيفي�ة ينتھجھ�ا الة ھ�ي خ�ط ـبمعنى أن الطريق )  1( ) ه ـنھايت 

ة مرتبط�ة ب�الخطوة ـبط�ة ، بحي�ث تك�ون الخط�وة ال4حق�ارتعن مجموعة خط�وات متتالي�ة وم

م أھمي�ة الطريق�ة ف�ي غ�ور. السابقة ، وھذا من أجل تحقيق ھدف أو مجموعة أھداف تعليمية 

( نج�د عملية التعليم الجي�د ، إ) أنن�ا نج�د الط�رق المتبع�ة ف�ي تعل�يم لغتن�ا غي�ر ممنھج�ة حي�ث 

ة ) تس��تميل  الت4مي��ذ  ، و) ـمدرس��و ھ��ذه اللغ��ة ينتھج��ون ف��ي تدريس��ھم طرًق��ا تقليدي��ة عقيم��

فم�ث4ً  ،  )  2( ) تضيف إليھم رصيًدا لفظًيا ، و) تطور مھ�اراتھم اللغوي�ة ، و) حت�ى تكتش�فھا 

 –والحف�ظ  –التلق�ين ( وم عل�ى عملي�ات ـة نظري�ة تق�ـطريقة تدريس النحو العربي ھي طريق�

بحي���ث نج���د المتعلم���ين تماع والنط���ق والق���راءة والكتاب���ة ، دون مھ���ارات ا)س���)  وا)جت���رار

ذل�ك أنھ�م ، أو نط�ق جم�ل س�ليمة  ون كتابةـيعرفون القاعدة ويحفظونھا جيًدا ، لكن ) يستطع

تلق��وا قاع��دة ) يعرف��ون كي��ف يس��تخدمونھا ، وم��ن ھن��ا ف��إن ت��دريس قواع��د النح��و ) ت��أتي ( 

أي ، )  3( ) وة وھي إتقان اللغة العربي�ة ، والنط�ق والكتاب�ة بھ�ا بص�ورة س�ليمة بالنتيجة المرج

م ) تمكنه من التعبير الصحيح عم�ا يحس�ه ، بمعن�ى أن أن دروس القواعد التي يتعلمھا المتعل_ 
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 م قادًرا على تطبيق القواع�د النحوي�ة لك�ن دون مراع�اة ا)س�تعمالالمدرسة حالًيا تجعل المتعل_ 

وھ�ذا م�ا ي�ؤدي إل�ى اكتس��اب . حيات�ـه  ھ�ا ف�ي جمي�ع ا�ح�وال الخطابي�ة الت�ي تتطلبھ�االفعل�ي ل

واس��تظھارھا   المعرف��ة النظري��ة للقواع��د ،( دون التبليغي��ة ، فھ��ذه المتعلم��ين الملك��ة اللغوي��ة 

وأكب�ر دلي�ل  )  4( ) قليلة الجدوى في صيانة اللسان من الخطأ  الممارسة وا)ستعمالبعيًدا عن 

ف�ي ك4م�ه  ثر المتعلمين حفًظا للقواع�د يخط�ئلمعرفة النظرية غير مجدية ھو أن أكعلى أن ا

مختزنة في الذاكرة ، حية حاضـرة في المعلومات  أخطاًء فاحشة ، ذلك أن الشيء الذي ُيبقي

  الذھن سھلـة ا)سترجاع ، ھو 

  

(  ص. الق�اھرة دط ، دت ، طباع�ة والنش�ر، عبد المنعم سيد عبد العال ، طرق تدريس اللغ�ة العربي�ة ، مكتب�ة غري�ب لل -1

43-44 . (  

  . 87ص . خالد محمد الزواوي ، اللغة العربية  -2

3- asp ? fonane \ 26-03-2006 . p: 01 alarabonline : org \ print www 

  . 101ص .  لغة العربيةلالد محمد الزواوي ، اخ -4

  

  

ھ�ذه المعلوم�ات يس�اعد عل�ى المس�تمر ل استخدامھا بصورة مستمرة ، �ن ا)س�تخدامممارسة 

إن ك�ل كلم�ة تب�دو ف�ي ح�د : ( ل�ودفج فتجنش�تين " وثباتھا ونموھ�ا ف�ي ال�ذاكرة ، يق�ول  إتقانھا

ھا ـذاتھا كما لو كانت شيًئا ميًتا ، وما الذي يعطھا الحياة ؟ أنھا تكون شيًئا حًي�ا أثن�اء استخدام�

وم��ـن  )  1(  )ھا ؟ ـحيات��)ستخ��ـدام نفس��ـه ھ��و ل ، أو أن اـاة بھ��ذا الشك��ـ، فھ��ل دب��ت فيھ��ا الحي��

  :النحو ، وضاعفت من جفافھا  ا�مـور التي زادت من صعـوبة ا)ستفـادة من دروس 

التقني�ـة التعليمي�ة الت�ي ) تس�تغني عنھ�ا أي طريق�ة تعليمي�ة ،  :التمارين اللغويـة *            

وجدنا أن التمارين اللغوية بصفة عام�ة  والتي تعمل على ترسيخ المعلومات في الذھن ، لكننا

والتي تعمل على خلق المھارات اللغوي�ة مھمل�ة عن�دنا ، ، والتمرين النحوي على الخصوص 

  .و)سيما التحليلية والخاصة با8عراب فقط  ر المعلمين يكتفون بالقليل منھافأكث

ي��دة الص��لة ع��ن حي��اة بنم��اذج بعرس إن النح��و ُي��دN  :ا�مثل��ة الموض��حة المعط��اة*            

ون أثن��اء عمليت��ي الش��رح موروث��ة يس��تعملھا المعلم��( ، فھ��ذه ا�مثل��ة ھ��مالمتعلم��ين وع��ن إدراك

  د ــ، أو تأيييخالف عصرنا لھـدف استنباط قاعدة، اُختيـرت في عصـر والتطبيـق
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  و) تح���رك  مش���اعر) تثي���ر ف���ي نف���وس المتعلم���ين  حي���ث أنھ���ا)  2( ) ، ول���يس للتعل���يم رأي

  .م اللغوي، وترقية تعبيرھم، بل و) تعينھم على إثراء رصيدھعواطف

وإذا نظرنا إلى حصة دراسة النص ف�ي المدرس�ة الثانوي�ة لوج�دنا أن عملي�ة تحلي�ل            

تتبع منھجية واحدة ، تقوم أو)ً بالتعريف بصاحب النص ، ثم شرح مناسبة ال�نص النصوص 

اج ا�فك��ار الجزئي��ة والفك��رة العام��ة ، ث��م نق��د ، فش��رح المف��ردات الص��عبة ، وبع��دھا اس��تخر

  والم4حظ أن ( دراسة عاطفة وأسلوب الكاتب أو الشاعر  وبعدھاا�فكار ، 

  

) م 2001 -ھـ 1422( سبتمبر  2/، مجلـة الدراسـات اللغوية ، ع"  تيسير النحو ترف أم ضرورة ؟" محمـد صاري ،  -1

  . 154ص . السعودية 

  . 152ص . بد العال ، طرق تدريس اللغة العربية عبد المنعم سيد ع -2

  

  

م ف�المتعل_  ،) س�ھل ق�وي  ف�ي الغال�بالعاطفة في كل النصوص عاطفة جياشة ، أما ا�سلوب  

ك�ل ) يشعر بالفرق بين النصوص ، �ن التحليل المقتـرح علي�ـه ) ُيظھ�ـر خصائ�ـص ( ھنا 

ت المتعلم�ين تك�رار عب�ارات ج�اھزة ، ، فھ�ذه المنھجي�ة ع�ود )  1( ) نص بشكل ب�ارز وممي�ز 

ن إأدت بھم إلى الشعور بالملل من تناولھا ، والعجز في تحليلھا ، وھذا م�ا ي�دفعنا إل�ى الق�ول 

، ومن ثم ت�ؤدي  ھامفردات ف القدرة على كسبوتضع م اللغة ،ھذه الطريقة تقلل الحماس لتعلُ 

، ف�ي الوق�ت ال�ذي ك�ان  والتحف�يظ نوالنفور منھا ، �نھا تعتمد على التلق�يب دروسھا إلى تجن

م ، وإتباع الطرق الحديثة في التعليم للمتعل_ ة فرص المناقشة والتحليل ـفيه من المفروض إتاح

( ، فالمن�اھج التعليمي�ة الحديث�ة ) ا)نتقاء والتخطيط والعرض والترس�يخ ( ، والتي تقوم على 

إنم�ا يح�ث عل�ى ت�دريب الم�تعلم عل�ى ، وتقتضي أ) يكون التعليم قائًم�ا عل�ى تلق�ين المع�ارف 

  . )  2( ) البحث عن المعرفة 

نا في اللغ�ة يكم�ن ف�ي ص�عوبة النح�و، وك�أن اللغ�ة ھ�ي والشائع لدينا أن سبب ضعف           

لق�د فش�لنا ف�ي ت�دريس : ( حينم�ا ق�ال" على جواد الطاھر " ر ، ولعل ھذا ما أكده الدكتوالنحو

فدرس اللغة من أثقل ال�دروس عل�ى الطلب�ة ، .... بھا فضيلة بديھة لم يعد ا)عترافلغتنا تلك 

، وھ��ذا م��ا زاد م��ن ) 3( ) وأن الواح��د م��نھم ليفض��ل أن ي��تعلم ك��ل ش��يء إ) علًم��ا اس��مه النح��و

صعوبة ا8شكال ، ومن ھنا نق�ول ب�أن )ب�د م�ن أن نبح�ث ع�ن الس�بب الحقيق�ي للمش�كلة أو)ً 
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وھذا يكون بتغيير نظرتنا إل�ى اللغ�ة ، فاللغ�ة  حتى نستطيع وضع أيدينا على الحل المناسب ،

ليست ھي النحو ، ذلك أن النحو نظامھا العقلـي وھيكلھا صحيح ، لكنه يبقى جزًءا منھ�ا فق�ط 

  ، و على ھذا فتعليـم اللغة ) يكون بتعليم النحو نظرًيا منفص4ً على

  

  ، " )قراءة في تحليل نصوص المرحلة الثانوية  ( يوالمدرسالنص ا�دبي بين التحليل اللساني " الحواس مسعودي ،  -1

  . 75ص . الجزائر  9/مجلة اللغة وا�دب ، ع     

  ، مجلة اللغة العربيـة  " –النص الوصفي آنموذًجا  –   والمنجزالنص القرائي بين المرغوب فيه "  مليكة بوراوي ، -2

  81ص . عنابة ) م2005( 14/ع     

  ، اللغة العربية والوعـي القومي ،  مركز دراسات الوحدة "  اللغة العربية وطرائق تدرسيھا" أحمـد حقي الحلي ،  -3

 .   374. بيروت ) م1986(  2:ط. العربية با)شتراك مع المجمع العراقي ومعھد البحوث والدراسات العربية     

  

  

، فر المواد ف�ي التعل�يما، وإنما يكون بإتباع عملية تضLنباقي المواد اللغوية كما ھو متداول ا

  .النحو ضمن المواد اللغوية ا�خرى وتدريس

فمما سبق نقول بأنه ) يجب تحميل النحو فوق طاقت�ه ، وم�ن المبالغ�ة إس�ناد مھم�ة            

)كتس��اب  أن��ه مج��رد ف��رع م��ن فروعھ��ا ، ومس��اعدتعل��يم اللغ��ة العربي��ة للنح��و وح��ده ، ذل��ك 

اللغ��ة يك��ون بزي��ادة دروس يظ��ن أن عملي��ة اكتس��اب م��ن  ومخط��ئ ،ا�رض��ية المناس��بة لھ��ا 

المط�و)ت : ( ه اب�ن خل�دون لم�ا ق�ال ـأو باختصـار قواعـدھا ، ولعـل ھذا ما أشـار إليالنحـو 

أم��ا  ،)  1(  )النحوي�ة ) حاج�ة إلّيھ�ا ف�ي التعل�يم ، وأن مت��ون النح�و ومختص�راته مخل�ة ب�التعليم 

افر مجموع��ة كبي��رة م��ن ف��4 تتحق��ق إ) بتض��تبلي��غ والتواص��ل قض��ية الوص��ول إل��ى ملك��ة ال

ا8ج��راءات وا�نش��طة والمھ��ارات اللغوي��ة ، وك��ذا محاك��اة العب��ارات والنص��وص الس��ليمة 

ص��لح لس��اًنا م��ا ل��م يتراف��ق م��ع إع��داد لغ��وي يش��مل س��ماع ) يُ ( والفص��يحة ، ذل��ك أن النح��و 

اء ، والت�دريب ـغ�ظ ا�فص�ح منھ�ا ، وَتَمُث�ل أس�اليب الفص�حاء والبلـ، وحف� ة ـنصوص فصيح

، فالنحـو يعتبر قانوًنا شبيًھا بأي قانون آخر ، فالقانون الجزائي مث4ً )  )  2( ) ھا ـعلى محاكات

ووطني�ة ، فف�ي قض�ية  واجتماعي�ةيستطيع وحده حماي�ة المجتم�ع م�ا ل�م يتراف�ق بتربي�ة خلقي�ة 

م وھ�و أن الم�تعل_  ،فصل تعليم دروس اللغة العربية عن بعضھا البعض يسبب إش�كالية كبي�رة 

)  3( ) وعلمين مختلف�ينيء الواحد الذي يدرسه في مكانين وزمنين ) يستطيع الربط بين الش( 

تقديم " م يتعلم قاعدة علم المعاني ، نجد المتعل_ ، فمث4ً في قضية فصل درس النحو عن درس 
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التق���ديم ( اط ، ويحفظھ���ا وي���أتي بأمثل���ة متع���ددة عنھ���ا ، لكن���ه يجھ���ل ارتب��� "الخب���ر وت���أخيره 

ِرُف العربي�ة أم�ا لم�اذا َتْص�) نائ�ب الفاع�ل( أو أنه يتعلم في النحو قاع�دة. بالمعنى ) والتأخير 

  النظـر عن الفاعـل وتأتي بما ينوب عنه 

  

  . 35ص . محمد عيد ، الملكة اللسانية في نظر ابن خلدون ، عالم الكتب للطبع والنشر ، دط ، دت ، القاھرة  -1 

، مجل�ة ف�ي عل�وم اللس�ان وتكنولوجي�ا اللس�انيات ، مرك�ز البح�وث             "مباديء عامة ف�ي تيس�ير النح�و " سارة ، ممدوح خ -2

  . 14ص ) . م2003( 8/العلمية والتقنية لترقية اللغة العربية ، ع

  . 69ص . لبنان ) م1992(، المشكلة اللغوية الحديثة ، د ط " سھر روحي الفيصل ، جروس بورس "  -3

  

  

  ."علم المعاني " علم آخر أ) وھو ، وإنما مكانه في ية بهفذلك ما) شأن للنحو

الت�ي ح�افظ عليھ�ا المس�ؤولون الجزائري�ون ف�ي  ا)زدواجي�ةھذه  :اللغويـة  ا)زدواجية ـ     

(              وازنـوا8ع�4م ، وھ�ذا خوًف�ا م�ن فق�دان الت�و ا8دارة مجا)ت شتى منھا التعليم 

 م�ن إرث حض�اري عرب�ي إس�4مي لغ�ة وثقاف�ة وعقائ�د عليـهوم ـوما تقبين ا�صالة  التوازن

ه وتقالي��د ، وب��ين العص��رنة وم��ا تفرض��ه م��ن تف��تح عل��ى الع��الم العرب��ي المتم��دن ، ونق��ل لغت��

، غير أننا وجدنا طغي�ان اللغ�ات ا�جنبي�ة عل�ى لغتن�ا العربي�ة،  )  1(  )وأساليب تفكيره وعلومه 

ار بھا ، وھذا �ھميتھ�ا ف�ي مج�ا)ت وا)نبھمھا وإتقانھا ن في تعلY د يتنافسوبحيث أصبح ا�فرا

تلج�أ إل�خ ... ًرا م�ن الجامع�ات تنش�أ ف�ي ال�وطن العرب�ي ـإننا رأينا ع�دًدا كبي�( م العلمي ـالتعلي

العلمي��ة ، و)س��يما ف��ي           جميًع��ا إل��ى جع��ل اللغ��ـة ا�جنبي��ة لغ��ة الت��دريس ف��ي الكلي��ات 

الحصار أن أُْبِع�َدت اللغ�ة ت من نتيجة ھذا ـفقد كان ... م التطبيقية والعلوم البحثية مجال العلو

،  )  2( ) العربية عن مج�ال التفاع�ل م�ع العل�وم ذاتھ�ا ف�ي الت�دريس وف�ي البح�ث وف�ي الت�أليف 

م اللغ��ات ا�جنبي��ة ، إ) أن��ه ) ينبغ��ي أن نك��ار أو التقلي��ل م��ن أھمي��ة تعل��Yا8ونح��ن ) نس��تطيع 

ون ھذا على حساب لغتنا العربية ، ف�التعليم باللغ�ة ا�جنبي�ة عل�ى مس�توى الط�ب والھندس�ة يك

والكيمياء وباقي العلوم أدى باللغة العربية إلى أن تك�ون خ�ارج مج�ال الغاي�ة ، بحي�ث أص�بح 

ي م العربي الذي تلقى تعليًما عربًيا بحًت�ا ف�ي مرحلت�ه الثانوي�ـة ، وزاول تعليًم�ا علمًي�ا ف�المتعل_ 

فالعربي الذي ينحو ھذا ا)تجاه نج�ده ( الجامعـة يعاني من ضعف شديد في أداء لغته العربية 

منھ�ا ض�عيف  اي�ة مش�واره التعليم�ي ، لك�ن رص�يدهقد تلقى تعليًما عربًيا صرًفا ونح�ًوا ف�ي بد
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ق الص�حيح ـذا نطقھ�ا النط�ـجًدا ، فقليل من يجيد استعمال العربية في التعبير عن أفكاره ، وك

  على حسب مقتضيات النحو وقـواعد

  

  ، بحث مقدم لنيل "  ا)تجاه اللغوي لحمھور وسائل ا8ع4م الجزائرية في ظل ا8زدواجية اللغوية" أحسن أحمران ،  -1

  . 10ص ) . م1998(ستير ، الجزائر درجة الماج     

  ، كتاب ا�صالة ، محاضـرات  "لنھضة ل اـتعريب التعليم الجامعي عامل أساسي من عوام" عبد الكريم خليفة ،  -2

  .  37ص . تمنغست ) م1979 -ھـ1399( 3/الملتقى الثالث عشر للفكر ا8س4مي ، ج    

  

  

  

  

ھا ، غتـھم إل�ى الس�خرية منھ�ا وم�ن دارس�ي، وقـد أدى إحساسھم بالضعـف في ل )  1( ) العربية 

ي اللغ�ة العربي�ة إل�ى الش�عور سوية قد دفعت بكثير من مس�تخدمالغير وھذه السخرية اللغوية 

، بخيب��ة أم��ل م��ن ھ��ذه اللغ��ة ومس��توياتھا ، وأوج��دت نف��وًرا ل��دى فئ��ات كثي��رة م��ن المتعلم��ين 

وأجنبي�ة غريب�ة ف�ي التعبي�ر ع�ن أصبحوا يخلطون بين دارجة ركيكة وبخاصة العلميين الذي 

ھم وبلغ�تھم ، قل�ة ثق�ة كثي�ر م�ن أبن�اء المجتم�ع العرب�ي بأنفس�( أفكارھم ، وھ�ذا م�ا ي�دل عل�ى 

ث��ة ، وھن��ا وبق��درات ھ��ذه اللغ��ة عل��ى الوف��ـاء بمتطلب��ات الحي��اة ، ومس��تلزمات الحض��ارة الحدي

  .)  2(  )وا8حساس بضرورة التمكن منھا ضاع ا)عتزاز باللغة 

م�ن التح�ديات الراھن�ة الت�ي تواج�ه اللغ�ة العربي�ة الفص�يحة ،  :ة اللغ�ـوية ــ الثنائي�           

ائ��ري يع��يش ظ��اھرة لغوي��ة معق��دة ، ت��زاوج ب��ين عربي��ة فص��يحة ُتس��تعمل ف��ي ف��المتعل_م الجز

ُيفك�ـر وَي�تكلم وَيتعام�ل  -* لغة المنشأ  –المحيط المدرسي والمواقف الرسمية فقط ، ودارجة 

... ف�اھم ونت... إننا في حياتن�ا اليومي�ة نفك�ر ون�تكلم ونغن�ي ( العام  ا)جتماعيبھا في محيطه 

إ) أن�ه  )  3( ... ) ونتكلم في مواقفنا الرس�مية بلغ�ة ا�جي�ال الغ�ابرة ... كيةبلغة مح... ونتشاتم 

في كثير من ا�حيان نجد المعل_م يزاوج بين الفصحى والدارجة أثن�اء الت�دريس ، وھ�ذا عن�دما 

يجد نفسه في مقام يتطلب المستويين ف�ي وق�ت واح�د ، وخاص�ة عن�د ا)رتج�ال ف�ي مواض�يع 

فعن�دما يح�دث ت�داخل ب�ين المس�تويين أثن�اء التعل�يم ( نا يحدث التداخل ذات صبغة ثقافية ، وھ

  يكون التأثير للمستوى ا�كثر استعما)ً ،  حيث يترك في لغـة 
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 )م1995(دط ، ص��الح بلعي��د ، اللغ��ة العربي��ة ، آلياتھ��ا ا�ساس��ية وقض��اياھا الراھن��ة ، دي��وان المطبوع��ات الجامعي��ة ،  -1

  . 146ص الجزائر 

  ، أعمال ندوة  "ل ا)ستفادة من النظرية التوليدية التحويلية 8عادة صياغة نظرية النحو سب" الس4م شقروش ، عبد  -2

  . 369ص . الجزائر )م2001( ، دط ، تيسير النحو ، منشورات المجلس ا�على للغة العربية  

قصد به لھجة المحيط الذي ينشأ في�ه الطف�ل ، ويُ " عبد الرحمان الحاج صالح " وھو مصطلح أطلقه الدكتور : لغة المنشأ * 

 ا)جتم�اعيب�ين أف�راد أس�رته ، ومحيط�ه  ا)حتك�اكبشكل عف�ـوي ع�ن طري�ق ) لغة المنشأ ( ، وھـذا الطفـل يكتسب لھجته 

  .العام 

  . 18ص . بيروت ) م1955(أنيس فريحة ، نحو عربية ميسرة ، دار الثقافة ، دط  -3

  

  

  

، وينتج عن ذلك أخطاء وتصدعات لغوية مدرسةالتي اكتسبھا في ال المتعلم آثاًرا تشوه الملكة

، فالمعل_م عندما يستعمل الدارجة أثن�اء الت�دريس فإن�ه سيس�فر عل�ى مجموع�ة م�ن اLث�ار )  1( ) 

  :السلبية منھـا 

يس��تطيع  ، وينظ��ر إليھ��ا عل��ى أنھ��ا قاص��رة )م يس��تھين بلغت��هتجع��ل الم��تعل_  ����

 .تالي يجھل منزلتھا بين اللغات ا�خرى ،وبالاستعمالھا في كل المواقف

ة في كونھا مجرد م�ادة ، مقصوراللغة بالنسبة إليه ذات مجال ضيقتصبح  ����

 .دراسية فقط

 الخ�ط_ ) يخفى على أحد م�ا لfع�4م م�ن ت�أثير عمي�ق ف�ي ا)رتق�اء أو : ـ ا8عــ"م            

ادلة ، فمن جھة نجد ا8ع�4م يحم�ل مستوى اللغة ، ذلك أن الع4قة بين ا8ع4م واللغة متبمن 

ة ـفي طياته فرًصا كبيرة في خلق تأثيرات إيجابية لصالح الفرد وتمكينه م�ن تحس�ين وفصاح�

، وحرص�نا ف الوس�ائل ا8ع4مي�ة ف�ي تق�ديم م�ا ھ�و مفي�د ـا توظي�ـة إذا أحسنـلسانه ، وبخاص

نظ�ًرا ، غ�ـة الن�اطقين عميًق�ا على س4مـة اللغـة نطًقا وكتابـة من خ4لھا ، ذلك أن تأثيره في ل

فة إل�ى أن إض�االفرد ، وبأشكال متعددة مكتوبة  ومسموعة ومرئي�ة ، حياة مدى  ه)ستمراريت

وا)ھتم��ام بھ��ا عل��ى مس��توى الوس��ائل ا8ع4مي��ة يس��اعد عل��ى نش��رھا كث��رة اس��تعمال اللغ��ة 

ي ح�ين نج�د اللغ�ة وتداولھا بين الناس ، وھذا ما يضمن حياتھا وحيويتھا بين لغات الع�الم ، ف�

إذ بھا فقط يستطيع إرس�ال معلومات�ه وأفك�اره وآرائ�ه للمتلق�ين ، ، ھي القلب النابض لfع4م 

اللغ�ـة ھ�ي بمثاب�ة ترب�ة : ( ف�ي قول�ه " الس�يد أحم�د مص�طفى " ولعل ھذا ما وضحه الدكتور 

اللغ�ة  خصبة لfع4م ، وھي المجال الذي يمارس فيه نشاطه ، وينقل عب�ره أفك�اره ، كم�ا أن
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ع ، ـب��ين ا�ف��راد والمجتم�� ل4تص��النھ��ا أدوات طيع أن تس��تغني ع��ن ھ��ذه الوس��ائل بكو) تس��ت

  ة على النمو والتطور من خ4ل ـد اللغـوتساع

  

  

(        8/، مركز البح�وث العلمي�ة والتقني�ة لترقي�ة اللغ�ة العربي�ة ع "مبادىء عامة في تيسير النحو  "،  ممدوح خسارة -1

  . 100ص ) . م2003

  

  

  . )  1(  )ا)ستعمال الدائم لھا ، وبذلك تحافظ على اللغة من الذبول وا)نزواء  

لكن ما يؤسفنا ھنا ھو تفشي ظاھرة ا�خطاء اللغوية بصورة كبيرة وواضحة عل�ى            

الص�حافة تس�اھلت ( حي�ث نج�د أن ، لغة كثير من ا8ع4ميين ، فض�4ً ع�ن ركاك�ة ا�س�لوب 

وش��اع فيھ��ا الخط��أ ، وأك��د بع��ض اع��د اللغ��ة ، واعتم��دت البس��اطة وا8يج��ار قوكثي��ًرا ف��ي 

 أدى إل�ى ، وھ�ذا م�ا)  2(  ) >>خطأ مشھور أفضل م�ن ص�واب مھج�ور  <<: قول فيين يالصح

ا�م��ة ، فض��عفت لغ��ة  اد وض��ياع مكان��ة اللغ��ة العربي��ة ، واعوج��اج ألس��نة أف��رفس��اد ال��ذوق 

ثم يقلدون ، ومن ث�م تعطي�ل وظيف�ة الفص�حى  نوؤقر�نھم يتأثرون بما يسمعون وي المتعلمين

  . التي من شأنھا تحقيق الفھم وا8فھام �بنائھا 
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  7/، ع، مجلة الثقافة العربية "  الع4قة بين الصحافة واللغة وتأثيرھا على الكتابة الصحفية" أحمد مصطفى السيد ،  -1

  . 71ص ) . م1990(، جويلية     

 . 133ص . لعيد ، اللغة العربية ، آلياتھا ا�ساسية وقضاياھا الراھنة صالح ب -2
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  ـ خطـوات البحث الميدانـي 

وك�ـذا ) النحوي�ة وا!م�ئي�ة ( لظاھرة ا�خطاء اللغوية بنوعيھا  لواسعإن ا�نتشار ا           

ا�سلوبيـة ، والم�حظـة على النتاج المكتوب والمنطوق لكل ن�اطق بالعربي�ة تقريًب�ا ، دفعن�ي 

ء بع�ض الحل�ول الممكن�ة ، وق�د عن ا�س�باب المؤدي�ة إل�ى ھ�ذه الظ�اھرة ، !عط�اإلى البحث 

بالتعام�ل معھ�ا ع�ن ق�رب ،  لن يكون إ�; خبايا ھذه الظاھرة  وجدت أن الحل الوحيد �كتشاف

  .ولھذا قمت بإجراء دراسة ميدانية تضمنت 

�ـة  -1           ��ى: العينـ��ا عل��وت عينتن��د احت��ر لق��تة عش��ة     معل< )  16( س��ن ثانوي��ا م�" ًم

�اج ��دي  الح��ن ع��ور أم الط –ب��"  –ي��ؤ�ء المعلم��وف ، ھ��ة وادي س��ديات و�ي��دى بل�ن وإح

�ون ��ونھم ُيَدِرس��فون بك��واديتص��ن  م��ة ، ولك��دمونھامختلف��ين  يق��ة ، أي أن المعلم��ة العربي�باللغ

)  60( س�تينالذين ُيَدِرسون اللغات ا�جنبية � يدخلون ض�من العين�ة المخت�ارة ، إض�افة إل�ى 

(   : ، ونقصد بكلمة العين�ة " السنة الثانية ثانوي " لمستوى ، ذات اًما من الثانوية نفسھا متعل< 

م�ن الك�ل ، بمعن�ى أن�ه  اً مجتمع الدراسة الذي ُتجَمع منه البيانات الميدانية ، وھي تعتب�ر ج�زء

   )  1(  )تؤخذ مجموعة من أفراد المجتمع على أن تكون ُممِثلة له لتجرى عليھا الدراسة 

، م�ن نت مجموعة من ا�سئلـة، وزع�ت عل�ى متعلم�ي العين�ةموتض: ستمارة�ا -2           

�ل��وع أج��ول الموض��ات ح��ى معلوم��ول عل��ـة الحص��روف الداخلي��ة الظ��ى معرف��اعدنا عل�، تس

عام�ة وتحص�يله ة ـه بصف�ـ، والتي تعمل على عرقلة عملية تعلمموالخارجيـة المحيطة بالمتعل< 

ئل قم�ت لم�ين ف�ي بع�ض المس�اولم�ا رأي�ت أنن�ي بحاج�ة إل�ى رأي المع. اللغوي بصفة خاص�ة

�ط��ئلة فق��ض ا�س��ى بع��وت عل��م، احت��ة بھ��تمارات خاص��إجراء اس��تمارة  ،ب��ا باس��د أرفقتھ�وق

  .المتعلمين

  

 

   1:رشيد زرواني ، تدريبات على منھجية البحث العلمي في العلوم ا�جتماعية ، ديوان المطبوعات الجامعية ، ط -1

  .  191ص . الجزائر ) م2002(     
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�تمارةا -أ           ��المتعلمين  س��ة ب��ى متعل<  :خاص��ت إل��يم ووجھ��ن التعل��ة م��نة الثاني��ي الس�م

وقد قمت بأخذ كل ا!جاب�ات بع�ين ا�عتب�ار  –أم الطيور  –الثانوي ، بثانوية الحاج بن عدي 

( س�تة عش�ر ا�س�تمارة، ما عـدا ا!جابات التي خالفت الشروط المطلوبة ، وقد تضمنت ھذه 

، بحي�ث َوض�عت تح�ت ك�ل ) ا�س�ئلة المغلق�ة ( محدًدا ، أو م�ا ُيطل�ق علي�ه اس�م سؤا�ً )  16

م مجب�ًرا عل�ى ا�ختي�ار م�ن ھ�ذه ا!جاب�ات ، سؤاٍل إجابات مقت�ـرحة ، وھ�ذا م�ا يجع�ل الم�تعل< 

�ى إ��ـداھا إل��يّ دون أن يتع��ھل عل��ا س��عة ، مم��رى موس��ات أخ��ذا  جاب��رز ، وك��ة الف��ام بعملي�القي

دون أي عائق ، وإن أسئلتي في اس�تمارة المتعلم�ين ل�م تنحص�ر ف�ي دراسة وتحليل ا!جابات 

�ن��ت م��ل حاول��ط ، ب��وي فق��ي واللغ��ب التعليم��ة الجان��ية  معرف��ب النفس��ة الجوان��ا معرف�خ�لھ

 م، وھ�ذا لمعرف�ة م�دى تأثيرھ�ا عل�ى عملي�ة تحص�يلھ مالمحيط�ة بھ� وا�قتصادية وا�جتماعية

  .اللغوي 

أم  –ثانوية الح�اج ب�ن ع�دي  يـمووجھت إلى معل< : لمين خاصة بالمع رةاستما -ب           

ء الت�ي أب�دوھا ، بعين ا�عتبار كل اOرا يدرسون باللغة العربية ، وقد أخذتالذين  –الطيور 

�ّيري��ارھم مس��ة ال باعتب��ىالعملي��ل عل��ؤولين ا�وائ��ة ، والمس��ي  تعليمي��يل العلم��ة التحص�عملي

�وت ��د احت��ين ، وق��تمارةواللغ�وي للمتعلم��ى  اس��ين عل��ةالمعلم��ي )  05( خمس��ط ، وھ��ئلة فق�أس

عبارة عن أسئلة مكملة لPس�ئلة الت�ي وجھ�ت للمتعلم�ين نظ�ًرا �حتي�اجي إليھ�ا ، وكان�ت ھ�ذه 

  .ا�سئلة من النوع المغلق أيًضا انحصرت في معرفة الجانب التعليمي واللغوي فقط 

  :الفرضيــات  -3           

  : ا�جتماعيعلى المستوى  - أ

ن تدني المستوى الثق�افي للوال�دين م�ن ا�س�باب الُمعرِقل�ة للعملي�ة نفترض أ /1

  .التعليمية 

�رض /2��تعل<  نفت��ھا الم��ي يعيش��عبة الت��ة الص��روف المادي��باب أن الظ��ن ا�س�م م

 .التعلم لديه من دافعية المسھمة في التقليل 

  

 

  :على المستوى اللغوي  -ب
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والمتمثل�ة ف�ي لغ�ة دارج�ة ، منفترض أن الثنائية اللغوية التي يعيش�ھا الم�تعل<  /1

�ري ��يط ا�س��ي المح��تعملة ف��اعيمس��ة وا�جتم��ي ، ولغ��تعملة ف��يحة مس�فص

افعة إلى، من بين أھم ا�سباب المحيط المدرسي تدني المستوى اللغ�وي  الد;

 .مللمتعل< 

ـم عل�ى ق�ـراءة الق�ـرآن الك�ريم ، وك�ذا الشع�ـر ، نفترض أن مداومـة المتعل<  /2

�ات��ص والرواي��ـة القص��ن ومطالع��ه م� Rروة لف ُتمكن���اب ث��ة اكتس��ة وَملَك�ظي

 .تبليغية جيدة 

  : على المستوى البيداغوجي  -ج           

1/ ����وي للمعل<���توى اللغ���عف المس���رض أن ض���ي ، منفت���ة ف���تعماله للدارج��واس

 .م اللغة العربية الفصيحةفي تعلR  مع المتعلمين عائقتعام�ته 

ة العربي�ة م � تكس�به اللغ�عل< للم�ت) القواع�د ( نفترض أن عملية تعليم النح�و  /2

 .الفصيحة والمتمثلة في الملكة التبليغية 

  :ا,سئلـــة -4           

  :ا,سئلة الموجھة للمتعلمين -أ            

�ن  ������ئلة م��ى  01ا,س��وال : 08إل��ة، وا�ح��ي العين��ح متعلم��ا م�م��ح لن�وتوض

  : المحيطة بھم، وتمثلت كما يلي

 .بالجنس والعمرمتعلقان ):  2، 1( ن السؤا� �

متعلقة بالحالة المادية والتعليمية والنفس�ية : ) 8، 7، 6، 5، 4، 3( ا�سئلة  �

�المتعل< ��ة ب��ى مالمحيط��رف عل���ل التع��ن خ��ذا م��ة ( ، وھ��اءمھن��ذا ا�ولي�، وك

�ـوى ��يمھممست��تعل< تعل��ـل الم��ـروف تنق��ة     م ، وظ��ه للمدرس��دى تحمس�، وم

 .)اسة للدر

  

  

 

���� ��ى  09ة م�ن ـا,سئل��ةح لن�ـوض�ت: 11إل��توى اللغ�وي لمتعلم�ي العين�، ا المس

ة ـه الدراسي�ـالقرآن ، ونتائج�راءةـق�عل�ى  الم�تعلم<  ةداومـدى م�ـ�ل مـمن خ
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ويرغ�ب ف�ي النش�اطات اللغوي�ة الت�ي تس�تھويه ة ، وـة العربي�ـادة اللغـفي م

  .مزاولتھا 

، هالتعليمية م�ن حول�م للعملية ُيوضحا لنا نظرة المتعل<  :13 و 12ن السؤا� ����

  .مه معھاومدى تأقلُ 

�ن  ������ـة م��ى  14ا,سئل��ا  :16إل��ين لن��ة تب��تعل< كيفي��رف الم��عم تص��ة  م�الثنائي

�ھا ���ي يعيش���ة الت���ري ( اللغوي���ه ا�س���ين محيط���اعيب���ه وا�جتم��، ومحيط

  .)المدرسي التعليمي 

  :ا,سئلـة الموجھـة للمعلميـن  -ب           

�ن  ������ئلة م��ى  01ا,س��ي الع: 03إل��ح معلم��ا م�م��ح لن��ةوتوض��ن ، ين��ذا م�وھ

�ة ��نس العين��ة ج���ل معرف��يخ��تواھا العلم��ال  ،ومس��ي المج��ا ف��دى خبرتھ�وم

  .التعليمي

�م  �������ؤال رق���ة: 04الس���اء اللغوي���اھرة ا�خط���ار ظ���بب انتش���ح س���دى  ُيوض��ل

 .المتعلمين حسب رأي المعلمين

أثن�اء  المعل<م للمستويات اللغوية  احترامح لنا مدى ـيوض : 05السؤال رقم  ����

  .درس لعملية تقديمه ل

ش�املة لظ�اھرة ا�خط�اء اللغوي�ة  المبذول�ة للقي�ام بعملي�ة مس�حم الجھ�ود ـن ورغ�ـلك           

راد ـس�بب الع�دد المح�دود م�ن أف�بومعرفة أسبابھا ، إ� أنني أخفق�ت ف�ي الوص�ول إل�ى ھ�ذا ، 

ناھي�ك ا!جاب�ة ،        ع�ن  امتن�ع، أما الب�اقي فق�د  ا�ستماراتأجابـوا عن ھذه الذين ة ـالعين

ذه ـوزيع ھ�ـتعاملوا معھا باستھتار ، وھذا ب�الرغم م�ن أنن�ي أش�رفت بنفس�ي عل�ى ت�عن الذين 

  ن وراء ـم المقنعـةاب ـم التوضيحات وا�سبـارات وتقديـا�ستم

  

  

  

م�ا جع�ل وھ�ذا . العينة لWجابة عنھامتعلمي ، ورغم الوقت الكافي الذي منحته �فراد إعدادھا

  .ئية � الشموليةتتسم بطابع الجز نتائجي
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�ـرز -5           �� :الفــ��ـبع��تماراتع ـد جم�� ا�س��رزـاب عنالمج��ة الف��ت بعملي��ا قم��ي ، وھ�الت

ھ�ذه ا�ع�داد  حولتُ ووضعھا في جداول ثم ، إحصاء عدد تكرار إجابات كل سؤال تمثلت في

�ة��ب مئوي��ى نس��تُ ، إل��دھا حول��ورة  وبع��ح الص��ي تتض��ذا لك��ات، وھ��ى درج��ة إل��ب المئوي�النس

  .أكثـر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ةـة الشعبيـة الديمقراطيـة الجزائريـالجمھوري

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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  –بسكرة  –جامعة محمد خيضر 

  ا!نسانيةكلية اOداب والعلوم 

  قسم اللغة وا�دب العربي

  

أم  – بن عديج ، ثانوية الحالسنة الثانية من التعليم الثانويھذه ا�ستمارة موجھـة لمتعلمي ا

 :غرض علمي يتمثل في إجراء بحث حولل –الطيور 

  

             

  ا,خطـاء اللغوية لدى طلبـة السنـة الثانيـة          

  ، ثانوية الحاجثانوي، دراسة وصفية تحليلية         

  .أنموذًجا   -أم الطيـور  –بن عدي ا          

  

ص�راحة ه بكل ا�ستبيان بتأن ثم محاولة ا!جابة عنذا لذا نرجو من المتعلمين الكرام قراءة ھ

  .دقةو

  .شكًرا على تعاونكم الفعال في إنجاح ھذا البحث                  

  

  

  

  

  .في خانة ا!جابة المرغوب فيھا)  x( نرجو وضع الع�مة  :م8حظة

  

  

  

  استمارة خاصـة بالمتعلميـن 

  :في الخانة المناسبة )  x( ضع ع�مة 
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                                           ـ ذكـر:  جنـسال) 1

                                                  ـ أنثى                

  ......................العمر) 2

  :المستوى التعليمي لPب ) 3

  ـ ابتدائي                 

                                             ـ متوسط                 

  ـ ثانوي                

  ـ جامعي                

                                           ـ دون مستوى                 

4 (Pمالمستوى التعليمي ل :  

  ـ ابتدائي                 

  ـ متوسط                 

  ـ ثانوي                

  ـ جامعي                

  ـ دون مستوى                 

  ......................: مھنة ا�ب ) 5

  .......................: مھنة ا�م ) 6

  ما ظروف تنقلك إلى المدرسة ؟) 7

  ـ مقبولة                 

  ـ سيئـة                 

  

  

  

  ھل تتحمس للدراسة ؟ ) 8

                                      ـ إلى أقصى درجة                

  ـ إلى حد ما                 
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  ـ � تتحمس إط�ًقا                

  القرآن بالمسجد ؟  تعلمتأن سبق ھل ) 9

                           ـ نعم ، ولكن لفترة قصيرة                

                               لةـ نعم ، لفترة طوي                

                                    ـ لم أدرس إط�ًقا                

  كيف كانت نتائج دراستك في مادة اللغة العربية ؟) 10

  ـ جيـدة                 

  ـ حسنـة                 

  ـ متوسطة                

  ـ ضعيفة                

  ما النشاطات اللغوية التي تستھويك وترغب في مزاولتھا باستمرار ؟ ) 11

  ـ قراءة الشعر                 

  ـ مطالعة القصص والروايات                

  ) القواعد ( ـ قراءة النحو                 

  بطريقة جيدة ؟) القواعد ( ھل تستوعب دروس النحو ) 12

                                                                                       ـم ـ نعـ                

                                                        ـ �                

  

  

  

  

  

  :م اللغة العربية لشرح درسھل تعتقد أن الطريقة المتبعة من قبل معل< ) 13

                                                ـ م�ئمة                 

  ـ إلى حد ما                

  ـ غير م�ئمة                
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  في تفادي ا�خطاء اللغوية أثناء الحديث والكتابة ؟ اھل تبذل جھدً ) 14

  ـ نعــم                 

  ـ �                

  �ء ـمع الزم( ي ـھا أثنـاء تواصلك في محيطك المدرسما اللغـة التي تستعمل) 15

  ) والمعلمين ، وأفراد ا!دارة      

  ـ العامية                

  ـ الفصحى                

  ـ مزيج بين الفصحى والعامية                

  :التي تتعامل بھا مع محيطك ا�سريما اللغة ) 17

  ـ العامية                

  ـ الفصحى                

  ـ مزيج بين الفصحى والعامية                

  ) فرنسية ، إنجليزية ( ـ لغة أخرى غير العربية                 

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـ التعليق على استمارة المتعلميـن 

  :جنس العينـة :  ) 01( جدول رقم * 
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  :راءة وتعليـق ـق

، ع�ن نس�بة ال�ذكور ) %55( التي بلغت أع�ه ارتفاع نسبة ا!ناث دول ظھر الجيُ             

�ة ��ذكور ُم�َ ) %45( البالغ��ن ال��اث ع��بة ا!ن��اع نس��اھرة ارتف��تويات ، وظ��ل مس��ى ك��ة عل�حظ

  : التعليم، وقد يعود ھذا إلى

رص التعل�يم متكافئ�ة ، حيث أصبحت فع بضرورة تعليم البنتوعي المجتم �

 .لك� الجنسين

� ����رده إل���ون م���د يك���ة وق���د منطق���ادات وتقالي���ة ع���ور  –ى طبيع�� –أم الطي

�ة���ا منطق���الخروج  باعتبارھ���ت ب���مح للبن���ة � تس���رورة أو محافظ��إ� للض

من أجل كسر حّيز ھا إلى التحمس لمواصلة تعليمھا للدراسة ، وھذا ما دفع

 .تحُركھا المحدود الذي فُِرَض عليھـا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  :العينـة سـن أفراد ) :  02( جدول رقم * 
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  :قـراءة وتعليـق

س�نة إل�ى  16( تتراوح م�ن العينة  أفراد ن أعمارمن خ�ل الجدول نستطيع القول إ           

�نة  18��ـن )س��ـت ذات الس��ث بلغ��نة  16( ، حي��ـة ) س��ـن )  28,33%(نسب� 17( ، وذات الس

  ) . 21,67%(فبلغت نسبة )  ةسن 18( ، أما ذات السن )  %50(نسبة ) سنة 

�ذه ال           ��ن ھ��وم��ح أن المعل<��ائج يتض��جمة نت��ة منس��ة عمري��ع فئ��ل م��ي م يتعام��ابھة ف�متش

�ا ��ة المو –أفكارھ��روق الفردي��ى الف��دون أن ننس��نھم وج��ھل  –دة بي��ا يس��ذا م��ام وھ��ه القي�علي

  .بعمليته التعليميـة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : المستوى التعليمي >باء متعلمي العينة) :  03( جدول رقم * 
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  :قـراءة وتعليـق

،  كثي�ًرا         تعليمي Oباء متعلمي العين�ة مت�دنيبين الجدول أع�ه أن المستوى ال           

�يھم ��دائي ف��بة ا�بت��ت نس��ث بلغ��توى دون )  33,33 %( حي��بة المس��ا نس��توى ،      يليھ�المس

، )  20 %( والت�ي بلغ�ت، وبع�دھا نس�بة المس�توى المتوس�ط )   28,33 %(والتي قدرت ب�ـ 

عل�يھم م�ن الناحي�ة النفس�ية س�لبًيا ا�بناء التعليمية ، بل ت�ؤثر فھذه المستويات � تخدم حاجات 

�ة ��انوي ، والفكري��توى الث��اء ذو المس��بة اOب��ت نس��ين بلغ��ي ح�، )  10 %(                   ف

، والت�ي  المجتم�ع         أھم فئة ف�ي  –)  08,33 %(المستوى الجامعي  يونسبة اOباء ذو

، ھ�ا خط�ر كبي�ر يھ�دد الم�تعلم يترت�ب علي وھي نسب ضئيلة جًدا ، –بھا يرتقي تفكير ا�بناء 

ھ�ي الت�ي ُتھ�يء م ، فعل�ى ال�تعلR م من أھم العوام�ل المس�اعدة باعتبار أن البيئة المحيطة بالمتعل< 

 (فيم�ا مض�ى ب�ين أن�ه ، ولع�ل ھ�ذا راج�ع إل�ى  للم�تعل<مم تعلR لظروف الم�ئمة !ثارة دافعية الا

�بعينات ��تينات والس��عبة ، ) الس��ة ص��روف المادي��ئيلة ، والظ��يم ض��رص التعل��ت ف��ة كان��ع قل�م

����ـدة ال���ات لفائ���ي المجتمع���ى تعلR وع���ف عل���ن تخل���ي م���تعمار الفرنس���ه ا�س���ا خلف���ًرا لم��م ، نظ

عن الع�الم  للشعب فرصة التفتح والذي لم يعط. وا�قتصادية  وا�جتماعيةالمستويات الثقافية 

   -أم الطيور  – مثلومستجداته ، وخاصة في منطقة ريفية 

  

  

  

  

  

  :المستوى التعليمي ,مھات متعلمي العينة ) :  04( جدول رقم * 
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  :قـراءة وتعليـق

ك�ـذلك  عليمي �مھات متعلمي العينة متدنُتظھر إحصائيات الجدول أن المستوى الت           

�ي��ـة ف��ـر نسب��ـزت أكب��ـ  ، حي�ث تمرك��درت ب��ي ق��ـوى دون المست�ـوى ، والت�، )  45 %(مست

���بة ذات المست��ا نس��ابًقا ، وتليھ��ت س��يم للبن��رص التعل��وفر ف��دم ت��ى ع��ود إل��ذا يع��ل ھ�وى ـولع

 %(المق�درة ب�ـ وبع�ـدھا نس�بة المس�توى المتوس�ط  ،)   36,67 %(ت ـالت�ي بلغ�ا�بت�دائي 

�توى ، )  18,33��ي المس��بة ف��دمت النس��ين انع��ي ح��انوي ، اف��امعي ولث��والج��توى ، وھ� مس

�عيف ��ونض��لبيً  يك��أثيره س��تفيد  ات��ث � يس��اء ، بحي��ي لPبن��يل الدراس��ى التحص��نعل��ن  ا�ب�م

ي ، ونح�ن ـالعلم� بعي�ـدة ك�ل البع�د ع�ن الجان�ب �نھ�امساعدات أمه ف�ي المس�ائل الدراسي�ـة ، 

���ـنع��توى م ـرف أن دور ا�م مھ��ين مس��ي تحس��ًدا ف��اء ج��اس ا�رتا�بن��ؤرة وأس��ا ب��اء ، ، �نھ�ق

  :لما قال  ھذا ما وضحه حافظ إبراھيمولعل 

  .ا�م مدرسة إذا أعددتھا        أعددت شعًبا طّيب ا�عراق            

أة س�ابًقا باس�تحالة عل�ى الم�ر ا�جتم�اعي، والمح�يط كم�ت البيئ�ة الريفي�ةإ� أنه ولPسف ق�د حَ 

  .الدراسة لھا

  

  

  

  

نق�ول ب�أن المح�يط ا�س�ري )  04( ج�دول رق�م وال)  03( من خ��ل الج�دول رق�م            

 Rاء التعليمي لمتعلمي العينة في عمومه متدن جًدا ، مما يؤثر تأثيًرا سلبًيا على عملية تعل�م ا�بن

دروس ، ذل�ك      ، �ن ھذا ا�بن � يجد من يساعده على ترسيخ م�ا تلق�اه ف�ي المدرس�ة م�ن

�تعل< ��ائن أن الم��اعيم ك��روف  اجتم��ه ظ��ةل��ع أو  اجتماعي��أنھا الرف��ن ش��ن م��ط م��توى الّح�المس

�ن ا�وس�اط التحص�يلي ل�ه ��ية ، وا�س�رة م��ي ك�ل الم�واد الدراس��دور ا�جتماعي�ةف��ي لھ�ا ال� الت

   ) 1( ) للمدرسة في تعليم التلميذ امتداد(م أفرادھا �نھا تعلR  عملية علىلتأثير الكبير في ا
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  . 189ص .  ا�زريطة )م1999(، د ط  ية ، دار المعرفة الجامعية تدريس اللغة العربإبراھيم زكرياء ، طرق  -1

  
  
  
  
  
  :متعلمي العينة  مھنـة آباء) :  05( جدول رقم * 
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  :قـراءة وتعليـق

(  دول ، إتضح أن النسبة الكبي�رة لمھن�ة آب�اء متعلم�ي العين�ة ھ�يـمن م�حظتنا للج           

( وھ�ذا طبيع�ي باعتب�ار أن المنطق�ة ف�حي�ة ، )  31,67 %( التي ق�درت ب�ـ ، و) ف�ح  مھنة
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�بة )  100 %��ا نس��رة ( ،تليھ��ال الح��ة ا�عم��درت  ،) مھن��ي ق��ـ                  والت� %( ب

، ومما ُعرف على صاحب ا�عمال الحرة غياباته الكثيرة الت�ي ت�دوم أي�ام وش�ھور )  21,67

�ة ��ن العائل��ه ع –ع��ا�ن��ل نھ��ل لي��ات  -رام��ذه العياب��ل  وھ��اء ، وتجع��ى ا�بن��ا عل��تؤثر حتًم�س

الس�بب ف�ي ذك�اء التلمي�ذ يرج�ع إل�ى إمكان�ات ( رعايتھم ناقصة ، فكثير من ا�بحاث تؤكد أن 

  . )  1( ) ا!شراف والمتابعة له من الوالدين 

لعم�ل ا            لقل�ة ف�رص  وھ�ذا)  16,67 %( والمقدرة بـ ) البطال ( نسبة مباشرة تليھا 

�ؤثرة ������تلزماتھم ، والم������ى مس������وفير أدن������دم ت������اء ، لع������ى ا�بن������ا عل������اتھم أيًض�����            وحاج

�ر  ) 15 %( الض�رورية ، وھ�ذه النس�بة تس�اوي نس�بة الموظ�ف  �الموظ�ـف البس�يط ذو ا�ج

�ي ��ذي � يكف��دود ، ال��المح��م حت��بة المعل<��ذا نس��ة ، وك��درت بى للمعيش��ي ق�)  11,67 %( الت

ا ، إ� أن�ه وب�الرغم م�ن أن المعل<�م � يس�تطيع تغطي�ة ك�ل المص�اريف وھي نسبـة ضعيفة ج�دً 

  ) إطار ( رعاية أبنائه من الناحية النفسية والعلميـة ، أما المھنـة المھمة  لكن باستطاعته

  

  . 06ص . مصر ) . م1998(حافظ عبد الفتاح نبيل، صعوبات التعلم والتعليم الع�جي، مكتبة زھراء الشرق، د ط  -1

  

  

  ) . 03,33 %( بنسبة ضئيلة جًدا فتقدر 

�ول إ           ��وم نق��ى العم��توى الن وعل��اءمس��ادي Oب��ة  الم��ي العين��ين متعلم��ط ( ب�المتوس

�عيف ��تعل< ) والض��ى الم��لبي عل��أثير س��ه ت��ذا ل��ك أن وھ��يلهم ، ذل��رتبط تحص��ي م��الجو  الدراس�ب

ت�نعكس  ا�قتص�اديةلمتاع�ب ا�سرة التي تكثر فيھا ا( ن إا�سري الذي يترعرع فيه ، بحيث 

  . )  1( ) على التحصيل الدراسي وأحياًنا التسرب من المدرسة 
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  ) م2004( 1:تيسير مفلح كوافحة ، علم النفس التربوي وتطبيقاته في مجال التربية الخاصة ، دار الميسرة ، ط -1

  . 85ص . عمان      

  

  

  :متعلمي العينة  تأمھـامھنـة ) :  06( جدول رقم * 
  

  

  

  

  

  :قـراءة وتعليـق

�د             ��ة عن��بة البطال��ح أن نس��دول إتض���ل الج��ن خ��ى م��ى أقص��لت إل��ات وص�ا�مھ

) دون المس�توى(،وقد يرج�ع ھ�ذا إل�ى أن ج�ل ا�مھ�ات  ) 88,33 %(حيث بلغت الدرجات ،

الوحي�د تربي�ة ا�و�د يع�ود إل�ى َك�ْوِن َھ�مR أمھاتن�ا ، أو )  04( كما ظھر لنا ف�ي الج�دول رق�م 

  .في حياتھن  م دورٌ تعل; وخدمة البيت ، ولم يكن لل
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ب�ل ب�العكس ، ف�إذا ك�ان ا�ب ق�ادًرا مھنة � يعتب�ر مع�رق�ً لPبن�اء وكون ا�م دون            

بنائھ�ا ستكون لھا فرصة رعاي�ة أ –الماكثة بالبيت  –على سد حاجيات ا�بناء ، فا�م البطالة 

عن أبنائھا ، أما إذا كان ا�ب غير قادر عل�ى  ة العاملة والغائبة المنشغلة كثيًراأكثر من المرأ

  .عليھم أكثر  ستؤثرا�م حاجيات ا�بناء ، فإن بطالة تلبية 

تفس�رھا مس�ألة ارتف�اع نس�بة )  11,67 %(الت�ي بلغ�ت وانخف�اض نس�بة الع�ام�ت            

  .البطالة عندھن 

يتض�ح أن المس�توى الم�ادي �س�ر متعلم�ي )  06(  و)  05( ين ومن خ�ل الجدول           

�ط ��ة دون المتوس�� العين��ر الكبي��ه ا�ث��ذا ل��تعلR ـ، وھ��ة ال��ى عملي��بح ر عل��ى ك��ل عل��ه يعم�م ، �ن

�تعل< ��تعدادات الم��ك أن اس��ة ( م ، ذل��ات المادي��ذنا  العقب��ى ت�مي��أ عل��ة الوط��الفروق   ) 1( ) ثقيل�ف

روق ـم ، لم�ا ي�نجم عنھ�ا م�ن ف�تًما إلى فروق كبي�رة ف�ي ال�تعلR وبخاصة المادية تؤدي حالبيئية 

  وس اللغوي ـراء القامـفي المعرفة السابقة لدى المتعلمين ، وَيظھر ھذا في ث

  

  .131ص .بيروت) م1982( 1:يمن ا�عشر امام ، منشورات عويدات ، ط: لوغال أندريه ، التخلف المدرسي ، تر -1

  

  

والراديو  والكمبيوتر والمج�ت  ـف والصحب ـالكت" رة فيھا ـن أسـير بـارق كبيـلديھم ، فالف

، وأخرى � تملك إ� واحًدا فقط من ھذه المثري�ات الثقافي�ة ، ويظھ�ر الف�ارق جلًي�ا " والتلفاز 

م من ا�سرة ا�ولى يستطيع أن يستنتج الكثير من مخزونه ، ويتخّيل أموًرا ع�ّدة في أن المتعل< 

ا�س�تنتاج ك وذاا ، ف�ي ح�ين يق�ل ھ�ذا التخي�ل راءة كلمة مرت علي�ه س�ابقً متشعبة من مجرد ق

  .م ا�سرة الثانية عند متعل< 

�م            ��داول رق���ل الج��ن خ��دني )  06( و )  05( و )  04( و )  03: ( وم��ح ت�يتض

أف�راد  ا�جتماعي ال�ذي يع�يش في�ه متعلم�و في الوسـطوالثقافي والعلمي  ا�قتصاديالمستوى 

�ذا ال��ة ، وھ��لًبا ععين��ؤثر س��ا ي��ي م��يل التعليم��ي التحص��دم ف��ى التق��تعل< ل��وي للم��دام واللغ�م ، �نع

  .على ذلك مكانات المساعدة !او الدوافع 
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  : ظروف التنقل إلى المدرسة) :  07( جدول رقم * 

  

  

  

  :قـراءة وتعليـق 

�ظ            ��ا ي�ح��بة م���ه أن نس��دول أع��ن الج��عوبات )  76,67 % (م��ن ص��انون م�� يع

 –، وقد تكون ھذه النسبة تعبر عن المتعلمين الذين يقطنون بمق�ر الثانوي�ة ، أي ببلدي�ة التنقل 

ص�عوبات تنق�ل  م�ن المتعلم�ين يع�انون )   23,33 %(ف�ي ح�ين نج�د أن نس�بة  –أم الطي�ور 

ويزاول�ون  –البعاج  – الذين يقطنون بقريةسيئة ، ولعل ھذه النسبة تعبر عن حالة المتعلمين 

�و��دم وج��ور ، لع��ة أم الطي��تھم ببلدي��ودراس��ؤ�ء المتعلم��اك ، فھ��ة ھن��د ثانوي��ًرا ن يع� انون كثي

ل�دى  التلق�يالس�لبي عل�ى عملي�ة  ھ�اتأثيرھي ا�خ�رى لھ�ا ومشاكل التنقل  ،مشاكل الحاف�ت 

  :م إذ نجد أن عل< تالم
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ص�ص ا�خي�رة م�ن الي�وم الح ، وخاصة ف�يقليل ا�نتباهم دائم التوتر المتعل<  ����

التفكي�ر ف�ي  م في ھذه الحصص يكون ھمه الوحي�د، ذلك أن المتعل< الدراسي

�ة���ق الحافل��د انط��تعل< موع��ُب الم��ا َيْطلُ��ًرا م��، وكثي��ن المعل<��ه م م�م ا!ذن ل

 .نھاية الحصة ل�لتحاق بھابالخروج قبل 

م ـمق�ر سكناھ�م�ن ينطلقون ذلك أن المتعلمين : مالتعب الشديد والدائم للمتعل<  ����

�اكر��باح الب��ي الص��و، ف��أتي ـكثي��نھم ي��ة واًرا م��ي المخصص��ة الكراس��ا لقل�قف

 .للوقوف

التي تعمل عل�ى إنق�اص ارة أفراد ا!د قبلم من ا!ھانات التي يتلقاھا المتعل<  ����

م وھذا راجع إلى أنه في بع�ض الح�ا�ت يت�أخر الم�تعل< :  لديھمدافعية التعلم 

فيض�طر  –وخاصة في فصل الش�تاء  –ا عن موعد انط�ق الحافلة صباحً 

 وسيلةقصيًرا على الطريق للحصول على ليس للوقوف وقًتا 

  

  

م إل�ى إذن ال�دخول يحت�اج الم�تعل<  حال�ة مث�ل ھ�ذه، وف�ي نقل تنقله إلى المدرسة 

يج�ب علي�ه أن يص�بر عم�ا ل عل�ى ھ�ذا ، وليحص�سم، نظًرا لغيابه أو ت�أخرهللق

 .أفراد ا!دارة سيتلقاه من قبل

د الكثير من المعلمين من � يستطيع إعادة بداية الدرس جيوافة إلى أنه إض ����

 .ا نظًرا لضيق الوقت المخصص للدرس، وھذم المتأخرمن جديد للمتعل< 
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  : مدى تحمس المتعلمين للدراسة) :  08( جدول رقم *  

  

  

  

  

  

  : قـراءة وتعليـق 

�و           ��بة القص��دنا أن النس��ة )  83,33%( ى وج��ة للدراس��ر متحمس��ا يفس��ذا م��ل ھ�، ولع

ًم�ا فق�ط بني�ل ش�ھادة ي�ة ، مھتئمرحل�ة  النھاالم ھنا أصبح ف�ي حالة المتعلمين باعتبار أن المتعل< 

ا�ولى في بناء مستقبله ، وھذا التحمس ل�دى  اللبنةوالذھاب إلى الجامعة ، ووضع البكالوريا 

وعل�ى  اد أكث�ر عل�ى نفس�ه م ، وا�عتم�على التعلR يل التي تعيقه م يجعله َيْكِسر كل العراقالمتعل< 

�ة ��ب الخارجي��بة  ،الكت��دنا نس��ا وج��د أنن��بًيا ( بي��ة نس��تحمس للدراس��در ) الم��ـ          تق�( ب

�ن )  %16,67���ا ، ولك���ھادة البكالوري���ل ش���ين لني���ين المتحمس���ن المتعلم���ر ع���ا يعب���ذا م��، وھ

�م ���ببت لھ���م س���ة تعلمھ���ة بعملي���روفھم المحيط���ة ظ���اكل التعليمي���ض المش���بة  ،بع���ر أن نس��غي
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معدوم�ة تماًم�ا ، ولع�ل ھ�ذه النس�بة ) إذا كان�ت ص�ادقة ( غير المتحمس�ين للدراس�ة المتعلمين 

  . عدد المتعلمين المتحمسين للدراسة نسبة تفسيرھا ارتفاع 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :مدى مزاولة المتعلمين لقراءة القرآن بالمسجد ) :  09( جدول رقم * 

  

  

  

  

  

  :ـراءة وتعليـق ق

�بة            ��درت بنس��ي ق��ة ، والت��ي العين��ة متعلم���ه أن أغلبي��دول أع��ح الج�)  55%( يوض

�م ��ذين ل��ين ال��بة المتعلم��ت نس��ين بلغ��ي ح��ط ، ف��يرة فق��رة قص��ريم لفت��رآن الك��راءة الق��ت ق�زاول

�بة ��ا نس��رآن بتاًت��راءة الق��وا ق��ان الل، )  26,67%( يزاول��ة إتق��ى عملي��لًبا عل��ود س��ا يع��ة مم�غ

اللغة العربية  –، ذلك أن مداومة قراءة القرآن الكريم تساعد على اكتسابھا  العربية الفصيحة

�يحة��ا  – الفص��ة وتركيًب��ا و كتاب��د نطًق��ال الوحي��ريم المث��رآن الك��ار أن الق��لوًبا ، باعتب��ذا أس�وك

�ى ��اج إل��دما نحت��ا عن��ذا أنن��ى ھ��ل عل��ر دلي��حيًحا ، وأكب��ا ص��حى نطًق��ق الفص��ة نط��ي لكيفي�الح
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صف صوت م�ن ا�ص�وات ، أو ظ�اھرة ص�وتية معين�ة نس�تعين بنط�ق المجي�دين م�ن قُ�راء و

  . القرآن الكريم 

لفت�رة طويل�ة فقط من زاولت قراءة الق�رآن )  18,33%( في حين وجدنا أن نسبة             

 الت�ي تس�ھم ف�ي ص�عوبة اكتس�ابا�ول�ى  العوامل، وھي نسبة قليلة ،  وقلة قراءة القرآن من 

  .م للغة العربية الفصيحة نطًقا وكتابة عل< المت

  

  

  

  

  

  

  

  :نتائج المتعلمين في مادة اللغة العربية  ) : 10( جدول رقم * 

  

  

  

  

  

  :قـراءة وتعليـق

�ة             ��ة مقبول��ة العربي��ادة اللغ��ي م��ة ف��ي العين��ائج متعلم��ابق أن نت��دول الس��ح الج�يوض

قدرت ، في حين )  55%( ى الحسن فيھا إلى المستو يوذعموًما ، إذ بلغت نسبة المتعلمين 

، بينم�ا قل�ت النس�ب ل�دى المتعلم�ين )  31,67%( المستوى المتوسط بـ  يوذنسبة المتعلمين 

�ت  يذو��ي بلغ��د والت��توى الجي��ة )  05%( المس��عيف البالغ��توى الض�)  08,33%( ، والمس

�ة ا��ادة اللغ��ي م��ة ف��ائج مقبول��ى نت��لوا عل��ين تحص��ية أن المتعلم��ن قض��ة ولك��ي أن لعربي�� يعن

ترج�ع ھ�ذه النت�ائج إل�ى ، فق�د  الفص�يحة نطًق�ا وكتاب�ة مقب�ولتمكنھم من اللغة العربية مستوى 

فھ�ي دائم�ة التش�ابه والتك�رار ، طبيعة أسئلة امتحانات اللغ�ة العربي�ة المألوف�ة عن�دھم ، �نھ�ا 
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�ول ��ا ح��دور دائًم��ئلة ت��ص وأس��رة ن��مباش��ات حول��ض الكلم��رح بع��ى ش��افة إل��راب وه ، إض�إع

إذا كان�ت أم�ا  ،م�ن ھ�ذا القبي�ل  أو شئَحِنين بتعبير كتابي بعضھا ، و في ا�خير تكليف الُمْمتَ 

جياشة ، أما ا�سلوب فدائًما ، دائًما العاطفة صادقة  نفسه النظامفبفي مجال تحليل النصوص 

�تطاعة ��ذا باس��ھل ، ولھ��ري س��ائي أو خب��تعل< إنش��وذج ، وا!جاأّي م��ذا النم��ذ بھ��ن م ا�خ��ة ع�ب

  .الحصول على أفضل النتائج طريقه ، و

   

  

  

  

  

  

  :النشاطات اللغوية التي يرغب المتعلم في مزاولتھا  ) : 11( جدول رقم * 

  

  

  

  

  

  :قـراءة وتعليـق 

            ��ح ـإتض��راءة الشع��ى ق��ل إل��ة تمي��ـة متعلم�ي العين��ـدول أن أغلبي��ـ�ل الج��ن خ�ر ، ـم

)  46,67%( بلغـت نسبة من يفضلون ق�راءة الش�عر القصص والروايـات ، حيث ة ـومطالع

ا َم�لِ  ھ�ذا، و ) 45%(                    ، ونسبة من يميلون إلى مطالعة القص�ص والرواي�ات

�ات ف�ي الش�عر ��ويق والقص�ص والرواي��د ا�نتب�اه م�ن عنص�ر التش��ن والمتع�ة الت�ي تش�، فم�ا م

 وم�ا،في إتمامھا  للوقوف على نھايتھا أو رواية ، إ� ونراه راغًبا  يبدأ في قراءة قصة قارئ

ويتع�رف  ة العق�دة ، وم�ا إن يص�ل إل�ى العق�دع على المقدمة إ� ونراه راغًبا في معرف�إن يطلّ 

انتب�اه ، بمعن�ى أن الش�يء ال�ذي ش�د  إل�خ...عليھا ، حتى يتحمس لمعرفة كيفية حلھا ، وھك�ذا 

�ارئ��رض  الق��ي الع��ة ف�بع �وقة الُمت;��ة المش��و الطريق��ا ھ��ةو ،ھن��راءة  مداوم��عرق��ة  الش�ومطالع
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فالمتعلم المداوم عل�ى ق�ـراءة ، آثار إيجابية في اكتساب اللغة العربية  االقصص والروايات لھ

�ـر ��ا الشع��ة ، أم��ا وكتاب��حيحة نطًق��يحة الص��ة الفص��ب اللغ��راه يكتس��ه ، ن��ديم من��ة الق�وبخاص

المساعدة على لفظية كتسب الكثير من الثروة السي عة القصص والروايات ، فإن القارئبمطال

ل�ه بالتعام�ل بالعربي�ة الفص�يحة ف�ي مختل�ف المواق�ف  حُ مَ ْس�اكتساب الكفاية التبليغية ، والتي تَ 

  .اللغوية 

( حي�ث ق�درت ب�ـ  )القواع�د ( ف�ي ق�راءة دروس النح�و النسبة الض�ئيلة فتمثل�ت أما            

  :، وقد يعود ھذا إلى نفور المتعلمين منھا بسبب )  %08,33

  

  

ل�ى عنص�ر التش�ويق وا!ث�ارة ، ن موضوعات النحـو جافـة ، تفتق�ر إإما � ����

�المتعل< ��ؤدي ب��ذي ي��ى ال��ه عل��عاف قدرت��ى إض��ل عل��ذي يعم��ل ال��ى المل�م إل

 .المتابعة والتركيز 

  .م في عرض درس النحو غير مناسبة وإما �ن طريقة المعل<  ����

يس�مى بالتخم�ة  م إلى ماالتي تؤدي بالمتعل< وإما لتراكم موضوعات النحو ،  ����

 .المعرفية � المھارية 
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    ) :القواعد ( مدى استيعاب دروس النحو  ) : 12( جدول رقم * 

  

  

  
  

  :قـراءة وتعليـق 

يب�ين الج�دول الس�ابق أن المتعلم�ين � يج�دون ص�عوبة ف�ي عملي�ة اس�تيعاب دروس            

�و ��د ( النح��بتھا ) القواع��ت نس��د بلغ��ذين )  80 % (، وق��ين ال��بة المتعلم��ت نس��ين بلغ��ي ح�، ف

  ) . 20 %(  ھذه الصعوبةيعانون 

 11( رقم علينا العودة إلى الجدول  ضَ رَ ، فَ اقضـا في تنـب وضعتنـالنس ذهـن ھـلك           

�الي)��ؤال الت��رح الس��و إذا : ، وط��ت دروس النح��د ( كان��ل ) القواع��ن قب��تيعاب م��ھلة ا�س�س

، والمتمث�ل ف�ي ع�دم رغب�تھم ) 11(  رق�م ذا ظھر نفورھم منه في الجدول، فلماالعينةمتعلمي 

  .لمزاولة دراسته ؟ 

 12( ، والج�دول رق�م )  11( قد يكـون ا�ختـ�ف الظاھر بين نسب الجدول رقم             

�تعل< ) ��ى أن الم��ع إل��و راج��ي النح��ن دروس ف��ه م��ى إلي��ا ُيلق��توعب م��د(م يس��ه � ) القواع�، لكن

ذل�ك أن�ه ، ية المرج�وة م�ن وراء دراس�ته ھ�ذه ، وھ�ذا م�ا يول�د رغب�ة النف�ور لدي�ه يعرف الغا



 تحليـل معطيات ا�ستبيان                      :                         الفصـل الثاني 

 - 116  -

في معام�ته اللغوية ، ولعل ھذا راجع إل�ى اھل لكيفية ا�ستفادة منھا عن طريق استثمارھا ج

  يتلقى دروس النحو بطريقة ا ، حيث ـدون استنطاقھ اء ـم العربية قواعد صمأنه يتعل< 

���وم المعل<��ة ، يق��تعل< نظري��ى الم��ا عل��درس ، وم��ديم ال��ا بتق��ة م فيھ��دة المستخلص��ظ القاع�م إ� حف

ة ل�دى ـ، تعم�ل عل�ى إث�ارة رغب�ة داخلي� حولھ�اوتخزينھا ، من دون ممارس�ة تم�ارين تحليلي�ة 

�تعل< ��لم الم��ة ب للعم��دة الُملّقن��ذه القاع��ة ھ��ة الميداني��عيد الممارس��ى ص��ون عل��ة يك��ذه الطريق�، وبھ

   .� َملَكة تبليغية ، وھذا ما � نسعى إليه  كة لغويةم قد اكتسب َملَ المتعل< 

  

  

  

  

  :الطريقة المتبعة من قبل معلم اللغة العربية لتقديم درسه :  ) 13( جدول رقم * 

  

  

  

  

  :قـراءة وتعليـق 

           ���ر الج��ـُيظھ��ـدول أع��ة معل<��رض در�ه أن طريق��ي ع��ة ف��ة العربي��ه م اللغ��ة  س� م�ئم

ف�ي ح�ين بلغ�ت نس�بة م�ن نظ�روا إليھ�ا عل�ى أنھ�ا ، )  58,33 %( نسبة وھذا ما عبرت عنه 

  : ولعل ھذا يعود إلى أن )  30 %( م�ئمة إلى حد ما 

م يتمتع بقدرة عالي�ة ف�ي كيفي�ة التعام�ل م�ع متعلمي�ه ، وأن�ه ذو ص�بر وخب�رة ـ المعل<            

م�ن جھ�ة ، وإلق�اء دروس�ه  طويلة في المجال التعليم�ي ، ولھ�ذا يس�تطيع ج�ذب انتب�اه متعلمي�ه

  . بطريقة مشوقة من جھة أخرى 

           �بحت مألوف�ة عن�د ـ أو قد تعود إلى ط�رق ع�رض دروس اللغ�ة العربي�ة ، الت�ي أص

ك�ل  معروف�ة ل�دىتحليل النص�وص ، والت�ي تم�ر بمراح�ل  حولء أكانت كل المتعلمين ، سوا

�تعل< ��م��ض الكلم��رح بع��م ش��نص ، ث��راءة ال��دأ بق��ث تب��تخراج م ، بحي��دھا اس��عبة ، وبع�ات الص

، وھذه المراح�ل ف�ي  طبيعة العاطفةا�فكار الجزئية والفكرة العامة ، وكذا دراسة ا�سلوب و
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�وص ��ف النص��ى مختل��ة عل��ل ُمطبق��ا . التحلي��ب أم��و فيج��ي النح��رض درس ف��اعلغ��ة  إتب�طريق

والت�ي القاع�دة  ، وبع�دھا اس�تنتاجالمتش�ابه والمختل�ف، ث�م اس�تخراج م أمثل�ةـ�ـبتقدي نمطية تب�دأ

م �نھ�ا واض�حة ، ولھذا � يجد صعوبة في استيعاب طريقة عرض المعل<�م بحفظھايقوم المتعل< 

  .لديهومعروفة 

م اللغ�ة العربي�ة من متعلمي العينة ذھبوا إل�ى أن طريق�ة معل<�)  11.67%( أما نسبة           

  :في عرض مادته غير م�ئمة ، وقد تعبر ھذه النسبة عن 

  

  

  

م دائ�م التغيي�ر ، ، معل<�)الباح�ث ( م المث�الي ، يبحثون ع�ن المعل<�ـ متعلمين أذكياء جًدا          

  .مل يحب كسر النظام المألوف المُ 

�عن متعلمين ضعاف رافضين �ي شيء ـ وإما تعبر          Rد، والمعل�ضR دائم�ا للنق ، م ُمَع�ر;

  .ي المستوىأمام معلمين مختلفين ف ولھذا فمھمته صعبة جًدا
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  :مدى تفادي المتعلمين لDخطاء اللغوية أثناء الكتابة والحديث  : ) 14( جدول رقم * 

  

  

  

  

  :قـراءة وتعليـق

�دول أ            ��ين الج���ه أن يب��م ع��ي معظ��وع ف��ادي الوق��عون وراء تف��ة � يس��ي العين�متعلم

�ـة ا���ـاء اللغوي��ـم التواخط��اء تعام�تھ��لية أثن��ديثا ( ص��ـة وح��د، ) كتاب��بتھم وق��ت نس�(     بلغ

%55  (�م يتقي�د ب�أوامر م ، ذل�ك أن الم�تعل< ، مما يدل عل�ى أن�ه � توج�د مراقب�ة م�ن قب�ل المعل<

م اللغة العربي�ة الفص�يحة ، ويزي�د ، وھذا ما يؤثر سلبا على عملية تعلR " مهمعل< "قدوته الحسنة 

  .وية بين صفوف متعلمينا من توغل ظاھرة انتشار ا�خطاء اللغ

�ا           ��دنا وقارن��إذا ع��م ف��دول رق��ائيات الج��ين إحص��ة )  12( ب��اح عملي��دت نج��ي أك�الت

ائيات الج�دول ال�ذي ب�ين أي�دينا من قبل المتعلمين ، وإحص) القواعد ( استيعاب دروس النحو 

ي�ة فق�ط ، � الكفاي�ة م في عملي�ة تعلم�ه للغ�ة العربي�ة ، يكتس�ب الكفاي�ة اللغوتعل< موجدنا أن ال، 

  .التبليغية �ن المتعلم ھنا غير قادر على استثمار ما تعلمه من قواعد في تعام�ته اللغوية 

�م وإذا          ��دول رق��ى الج��ا إل��، )   10( رجعن��ين ف��ائج المتعلم��ر أن نت��ذي أظھ��ة ال�ي اللغ

�ا��د لن��ا ، تأك��ة عموم��ة مقبول��يأن ا� العربي��ى المتعلم��ة عل��ارات المطبق��ة ن ختب��اس درج�لقي



 تحليـل معطيات ا�ستبيان                      :                         الفصـل الثاني 

 - 119  -

ب ا�م�ر ھ�ذا ، ـراجع�ة إذا تطل� ةذي�تغمن أجل وض�ع ة ، ـمن اللغة العربي موتمكنھ ماستيعابھ

غير ھادفة ، وإنما اختبارات شكلية فقط � تسعى وراء القض�اء عل�ى أكب�ر خط�ر يھ�دد لغتن�ا 

  .العربية 

  

  

  

  

ف�ي ا�خط�اء اللغوي�ة  ادي الوقوعالذين يحاولون تفمن المتعلمين )  45%( أما نسبة          

م�ن جھ�ة أن ي�تكلم  بُ ِح�ال�ذي يُ تعبر عن المتعلم النش�ط ففاھية ،الكتابية والش مأثناء تواص� تھ

ال�ذي ھ�و الم�تعلم ھ�ذا أن تظھ�ر أعمال�ه قوي�ة متكامل�ة ، بفصاحة وط�قة ، ومن جھة أخ�رى 

  .يستطيع مراعاة ما درسه نظرًيا في حياته العملية 
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  الزم8ء ( اللغة التي يستعملھا المتعلم في محيطه المدرسي بين  : ) 15( جدول رقم * 

  :)ومع المعلم، ومع أفراد اEدارة                          

  

  
  

  

  

  :قـتعليـراءة وق

بين ال�زم�ء ( الجدول أع�ه أن أغلب تعام�ت المتعلمين في المحيط المدرسي  بين          

، وإنم�ا م�زيج ب�ين الفص�حى )  100%( ليست عربي�ة فص�يحة ) ، أفراد ا!دارة  ، المعلمين

� أكب�ر دلي�ل عل�ى ع�دم احت�رام مس�تويات )  66,67%( رت عن�ه نس�بة والعامية ، وھذا ما عب;

اللغة العربية الفصيحة ، وھذا ما جع�ل العامي�ة ت�زاحم الفص�حى ف�ي ك�ل المواق�ف التواص�لية 

�تو��ى مس��لت إل��ى وص��راد ، حت��ر لPف��ى المق��لت إل��ا ، وص��ل إليھ��ي أن تص��ان ينبغ��ا ك�يات م

 Rحى  ،" المدرسة " م اللغة العربية الفصيحة ا�ساسي لتعليم وتعل�وم�رد ھ�ذا الم�زج ب�ين الفص

�د��ت ل��ين ليس��ة أن المتعلم��ة ، والعامي��ة الكافي��درة التبليغي��لة يھم الق��ى مواص��اعدھم عل��ي تس�الت

�تغيثون بال��دھم يس��ذا نج��حى ، ول��تكلم بالفص��ين ال��ن ح��ة م��رعامي��ى آخ��ون  إل��ا يرغب��ال م�!يص

  .إيصاله 

يتعاملون ف�ي المح�يط المدرس�ي  نيمتعلم)  15%( وا�كثر من ھذا أننا وجدنا نسبة           

 اعل�ى ھ�ذالتعامل بالفصحى، ومما ش�جع  ، مما يدل على أنھم عاجزون تماًما عنة بحتةبعامي

�راقبين��ين وم��ن معلم��ة، م��ة التعليمي��راد الھيئ��خ ..أف��حى  إل��ون بالفص��م � يلتزم��ك أنھ��اءذل� أثن
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 م ف�يف الم�تعل< ـضع�أس�باب ان ب�ه م�ن ـ، ونحن نعلم أن ج�زًءا � يستھ� تعاملھم مع المتعلمين 

�ة ��ه العرعملي��اب لغت��ااكتس��ته         لھ��ة ممارس��ى قل��ود إل��يحة يع��ة الفص��ا  بي��ذا م��ل ھ�، ولع

نج�د كثي�ًرا م�ن : ( ق�ال    لما  " العربية الصحيحة" ر في كتابه أحمد مختا: وضحه الدكتور 

  يستعملون في إلقائھم للمحاضرات  –إن لم نقل كلھم –المعلمين 

  

  

الفصحى في عملية الكتابة فق�ط ، وھنا نستطيع حصر وخاصة في ا!لقاء ا�رتجالي، الدارجة

 ( )1 (.  

�ي            ��يط المدرس��ي المح��يحة ف��ة فص��لون بعربي��ذين يتواص��ين ال��د أن المتعلم��درت بي�ق

وھذا ھو واقعنا ، وحال عربيتنا في مواقفنا التعليمية ، والتي فقط ، )  18,33 %( بـ نسبتھم 

  .ستضيع من بين أيدينا لو استمر الوضع ھكذا 
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  . 23ص . أحمد مختار ، العربية الصحيحـة  -1

  

  

  

  :طه ا,سري اللغة التي يتعامل بھا المتعلم في محي) :  16( الجدول رقم * 

  

  

  

  

  

  

  :قـراءة وتعليـق

�ي            ��ي مح�يطھم ا�س�ري ھ��ة تواص�ل متعلم�ي العين�ة ف�يوض�ح الج�دول الس�ابق أن لغ

المح�يط الع�ائلي  إل�ى ولعل مرد ھذا)  83,33 %( وقد بلغت نسبتھا ،  -لغة المنشأ –العامية 

وج�دنا )  04(  و)  03( لين م ، فإذا عدنا إلى إحصائيات الجدوالذي يعيش فيه المتعل< العامي 

� مت�دنأن المستوى العلمي �سر متعلمي العين�ة Rة تعل�م اللغ�ة ج�ًدا ، وھ�ذا م�ا ُيعرق�ل م�ن عملي

�تعل< ��اه الم��ا يتلق��يحة ، �ن م��ة الفص��ة العربي��ي المدرس��تطيع م ف��ه � يس��مح ل��ا�حرى � ُيس�أو ب

  .في محيطه الخارجي  بممارسته

ولع�ل )   13,33 %( ب�ين الفص�حى والعامي�ة فق�د ق�درت ب�ـ أما نسبة من يمزجون            

���بة تعب��ذه النس��ـھ��ـر ع��ـن المتعلمي��ازذيـن ال�� ن يمت��ائلي ـمحيطھ��ين ، بم الع��ي مع��توى علم�مس

الت�ي أظھ�رت أن ، )  05(  وھذا حسب إحص�ائيات الج�دول رق�مًما وغالًبا ما يكون ا�ب معل

  . ) 11,67 %( عليم بلغت نسبة آباء متعلمي العينة الذين يزاولون مھنة الت

( تق�در ب�ـ ) إل�خ ...،إنجليزيةيةفرنس�( نسبة من يتعاملون بلغة أخرى غير العربية و           

م � المح�يط الخ�ارجي تعبر ع�ن طبيع�ة عائل�ة الم�تعل< ي نسبة ضئيلة جًدا ـوھ، )   03,33 %

بلغ�ت نس�بة آب�اء ، حي�ث م ال�ذي يك�ون أب�وه إط�اًرا ف�ي مج�ال م�ا له ، ولعلھا تعبر ع�ن الم�تعل< 
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 05( سب إحصائيات الج�دول رق�م وھذا ح)  03,33 %( مھنتھم إطار  نذيلالمتعلمي العينة 

  . قليلة أيًضاوھي نسبة ) 

  

  

أما نسبة من يتعاملون بالفصحى فھي منعدمة تماًما ، ذلك أن الفصحى � مكان لھا            

بھ�ا فإن�ه يك�ون مح�ط س�خرية م�ن الجمي�ع ،  ، ومن تكلـم أو تعام�لفي حياتنا خارج المدرسة 

  .طبيعة مجتمعاتنا في كل ا�قطار العربية  الك�م ھذاوإن ما يؤكد 

لغ�ة التعام�ل ف�ي ال�ذي ب�ّين أن )  15( والج�دول رق�م ومن إحصائيات ھذا الج�دول            

ربي�ة عبارة عن مزيج ب�ين الفص�حى والعامي�ة ، تؤك�د أن حي�ز اس�تعمال العالمحيط المدرسي 

ل مجال التعام�ت ف�ي المح�يط ا�جتم�اعي ، تمقارنة بالعامية التي تح، الفصيحة صغير جًدا 

تحتل ج�زًءا فق�ط من مجال التعام�ت اللغوية في المحيط المدرسي ، بيد أن الفصحى  اوجزءً 

�ي��يط المدرس��ي المح��ة ف��ام�ت اللغوي��ال التع��ن مج��يط  م��ي المح��ا ف��ـود لھ��اعيو� وج� ا�جتم

وانتش�رت العامي�ة عل�ى  أن الفص�حى انكمش�ت ف�ي بط�ون الكت�ب ، وم�ن ھن�ا نق�ول ب�لPفراد 

  .ألسنة كل ا�فراد 
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  الجمھوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  –بسكرة  –جامعة محمد خيضر 

  ا!نسانيةكلية اOداب والعلوم 

  لعربيقسم اللغة وا�دب ا

  

لغرض علمي  –أم الطيور  –بن عدي الحاج علمي ثانوية الحاج موجھـة لم ا�ستمارةھذه 

 :يتمثل في إجراء بحث حول 

  

             

  ا,خطـاء اللغوية لدى طلبـة السنـة الثانيـة          

  ، ثانوية الحاجثانوي، دراسة وصفية تحليلية         

  .أنموذًجا   -أم الطيـور  –ابن عدي          

  

حة ه بك�ل ص�راتبيان بتأن ثم محاولة ا!جابة عن�علمين الكرام قراءة ھذا ا�سلذا نرجو من الم

  .دقةو

  .شكًرا على تعاونكم الفعال في إنجاح ھذا البحث                  
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  .في خانة ا!جابة المرغوب فيھا )  x( نرجو وضع الع�مة  :م8حظة 

  

  

  

  علميـن لماستمارة خاصـة با

  :في الخانة المناسبة )  x( ضع ع�مة 

  ـ ذكـر                                         :  الجنـس ) 1

  ـ أنثى                                                                

  :المستوى الدراسي  ) 2

  ـ ليسانس لغة وأدب عربي                 

  ـ خريج معاھد أخرى غير ا�دب العربي                                                          

   ... )فلسفة ، رياضيات ، اجتماعيات(                    

  : الخبــرة) 3

   أقل من ث�ث سنــواتـ                 

                  سنـوات فما فوق 4من ـ                 

  تعود ظاھرة تفشي ا�خطاء اللغوية بين المتعلمين ؟  ادك إلى محسب اعتق) 4

ـ المتعلم                                                                                                                                    

                                                                                                                             ـ صعوبة النحو                                     

ق التدريس                                                                                 ائـ طر                

  ـ كثافة البرنامج                                                                    

  ـ ثنائية اللغـة                     

أثن�اء )  ي�ةوالنحو، الص�رفية الص�وتية( مس�توياتھا  ھل توظف العربي�ة الفص�حى وتحت�رم) 5

  .                                 التدريس

م                                                                                                                            ـ نعــ                

                        ـ �                                                                                                             
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  علميـن ـ التعليق على استمارة الم

  : المعلمين عينـةجنس :  ) 01( جدول رقم * 

  

  

  

  

  :قـراءة وتعليـق

( ، حيث بلغت نسبة ال�ذكور بق أن النسب بين الجنسين متقاربةيوضح الجدول السا           

وھذا دلي�ل عل�ى أن ف�رص العم�ل ، )  43,75 %( في حين بلغت نسبة ا!ناث )  56,25 %

متوفرة لك�� الجنس�ين وأن الم�رأة أص�بحت تن�افس الرج�ل ف�ي ك�ل المج�ا�ت العملي�ة وب�دون 

   .استثناء 
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  :المستوى الدراسي للمعلمين ) :  02( جدول رقم * 

  

  

  

  

  

  :قـراءة وتعليـق

�ي ثانو            ��ي لمعلم��توى العلم���ه المس��دول أع��ح الج��دي يوض��ن ع��ـاج ب��ـة الحـ�أم  –يــ

من معلمين في اللغ�ة ھذه العينة التي اختيرت بطريقة عشوائية ، إذ كانت مزيًجا ،  –الطيور 

... لفيزياء  والعل�وم الطبيعي�ة واة والرياضيات كالفلسف( ومعلمين في المواد ا�خرى العربية 

�ة ،)��ات ا�جنبي��ي اللغ��تثناء معلم��وي ، باس��ة تحت��ى أي أن العين��تعملوعل��ين يس��ة معلم�ن اللغ

  .في اتصا�تھم مع المتعلمين، وھذا لمعرفة كيفية تعاملھم بالعربية العربية في إلقاء دروسھم

�بة             ��دول أن نس��ين الج��د ب��ين ذو)  18,75%( وق��ن المعلم��توى ال يم��انس " مس�ليس

راس�ة لم�دة ، ھذا المستوى ال�ذي ي�تم الوص�ول إلي�ه ع�ن طري�ق مزاول�ة الد" لغة وأدب عربي

ن لم يزاول�وا دراس�تھم ف�ي مم)  81,25%( أربع سنوات في الجامعة ، في حين وجدنا نسبة 

�ا ���رى منھ���ا�ت أخ���ي مج���ا ف���ي ، وإنم���ة وا�دب العرب���ال اللغ���اء ( مج���يات ، الفيزي��الرياض

  ... ).الفلسفةو

يًحا عربًي�ا فص� ومن ھنا نقول بأن النسبة الكبيرة من معلمي عينتن�ا ل�م يتلق�وا تعليًم�ا           

نن�ا نج�د المعلم�ين خريج�ي ، بل أكثر من ھذا إ)والنحوية ، الصرفية الصوتية( بكل مستوياته 

قد تلقوا تعليًم�ا بلغ�ات أجنبي�ة ، وھ�م ...) كالرياضيات والفيزياء( م العلمي المعاھد ذات التعلي

، ت�ؤثر ت�أثيًرا س�لبًيا  الت�ي غالًب�ا م�ا تك�ون متعث�رةباللغ�ة  العربي�ة اOن يمارسون مھنة التعليم 

 Rم للغة العربية الفصيحة ، ذلك أن تعليمم المتعل< على عملية تعل  
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�ة � ���ارات اللغوي���ط المھ���ة فق���ة العربي���ص اللغ���ي حص���ر ف���اء ينحص���ة بأخط���ل إن العناي��، ب

الحصص الخاصة بف�روع اللغ�ة ، سواء في ويبھا يكون في كل المواد المقررةالمتعلمين وتص

  . �ن تدريسھا يتم باللغة العربيةيمية ا�خرى التعلأو المواد 
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      :خبرة المعلمين في مجال التعليم  ةدـم) :  03( جدول رقم * 

  

  

            

  

  

  :قـراءة وتعليـق

الجدول أع�ه مدى أقدمية معلمي العينة في مج�ال التعل�يم ، حي�ث بلغ�ت نس�بة يبين            

تؤك�د أن ، وھي نس�بة معتب�رة )  62,5%" ( وات فما فوق ـع سنـأرب" م منـالتعليمن زاولوا 

ن بطريق�ة م�ئم�ة ـخبرة عالية ، بحيث تستطيع التعامل م�ع المتعلمي� ومعظم معلمي العينة ذو

ة م�ن ـت نسب�ـفي حين بلغ ،لمستواھم التعليمي ، قادرة على إثارة دافعية التعليم بين صفوفھم 

، وھ�ذه النس�بة لھ�ا تأثي�ـرھا )  37,5%" ( س�نة إل�ى ث��ث س�نوات" لتعليم منة اـوا مھنـزاول

السلبـي على عمليـة تعلـم المتعلمين ، كـون المعلم ھنا مبتدًئا في مھنة التعليم ، ج�اھ�ً ًللكثي�ر 

من مبادئ وأساس�يات الت�دريس ، � ي�تقن مھ�ارة التعام�ل م�ع المتعلم�ين ، مم�ا ي�دفع بھ�م إل�ى 

ش�رف ك�ون الم�ادة الت�ي يُ تعليم ، وعزوف المتعلمين عن التعليم � يرج�ع إل�ى عن الالعزوف 

، ) ص�احب ھ�ذه الم�ادة ( على تدريسھا ھذا المعلم صعبة ، وإنما ع�زوفھم يك�ون م�ن المعل�م 

يدرون في كبح مواھب المتعلم�ين وقت�ل  ن قد أسھموا من حيث �معلمويكون ھؤ�ء ال وعليه

  .  دافعية التعلRم لديھم
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  :سبب تفشي ا,خطاء اللغوية بين المتعلمين حسب رأي المعلمين  :) 04( جدول رقم * 

  

  

  

  

  

  :ق ـراءة وتعليـق

المتعلم�ين ص�فوف السابق أسبـاب تفشـي ظاھرة ا�خطاء اللغوية ب�ين  ـدولالج يبين          

غوي�ة ب�ين من المعلم�ين م�ن يرجع�ون س�بب تفش�ي ا�خط�اء الل)  50%( ، حيث وجدنا نسبة 

وكذا المعلم�ين يع�انون كثي�ًرا ، مما يؤكد على أن المتعلمين " كثافة البرنامج " المتعلمين إلى 

منه ، ذلك أنھم �حظوا أن ھذا الكم الھائل من المحتوى الدراسي � يخدم الحاج�ات التعليمي�ة 

�ه��ه ، �ن��ق تعلم��ي طري��ة ف��ف عقب��ا يق��تعلم ، وإنم��تواھم التعلي للم��ب لمس��ـير مناس��ي غ� وم

ات فھ�م واس�تيعاب الم�تعلم ذا الكم من المع�ارف يتج�اوز إمكان�لخصائصھم الفردية ، أي أن ھ

بالمتعلم إلى النفور من دروس اللغة العربية عامة ، ودروس النحو خاص�ة ،  يلھا ، مما يؤد

ويعود ھذا النفور إلى كون المتعلم �حظ أن المعلومات الت�ي يتلقاھ�ا ف�ي المدرس�ة غي�ر ق�ادر 

" العملية ، ولعل ھذا ما وضحه ال�دكتور           استيعابھا ، و� تخدمه في استعما�ته  على

كثي�ًرا م�ا يج�يء المحت�ـوى الخ�اص باللغ�ة العربي�ـة عب�ارة ع�ن : ( ... لما قال " بشير ابرير 

�توى ��ى المس��اة عل��ع الحي��ي واق��تعمال ف��ـداول وا�س��ن الت��ة ع��اھزة خارج��ة ج��ات ميت�معلوم

لمستوى ا�جتماعي ، � تقوى على إكساب ا�جيال القدرة على فھم الظ�واھر الفردي وعلى ا

و� تكس�بھم الملك�ات الوظيفي�ة الت�ي ت�ؤھلھم للتكي�ف م�ع ي المطلوب ،ـا التحليل العلمـوتحليلھ

  ا�وضاع التي يجدون أنفسھم في 
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  . ) 1( ) خضمھا 

�و            ��ذين ذھب��ة ال��راد العين��بة أف��ت نس��ين بلغ��ي ح��اء ف��ي ا�خط��اھرة تفش��ى أن ظ�ا إل

�و ��عوبة النح��ى ص��ع إل��ين ترج��ين المتعلم��ة ب��ى أن، )  18,75%( اللغوي��دل عل��ا ي��ذا م��موھ� ھ

العربي�ة   لنحو مسؤولية تعليم اللغ�ة لنظروا إلى النحو نظرة غير صحيحة ، فھم ھنا يوكلون 

وأن عملي�ة غ�ة ،الش�كل الص�حيح لل ، مع العلم أن النح�و م�ا ھ�و إ� الھيك�ل ال�ذي يح�افظ عل�ى

�ة ��ة العربي��يم اللغ��رتعل��ل عناص��ؤولية ك��يحة مس��ا  الفص��ة ، منھ��ة التعليمي��م " العملي�" المعل

�ن ��و م��تيعاب دروس النح��ة اس��ك أن عملي��ه ، ذل��رض دروس��ي ع��ه ف��لوطريقت��ين قب� المتعلم

(   الكفاية اللغوية فقط � التبليغية ، وأكبر دليل على ھذا أن إحص�ائيات الج�دول رق�متكسبھم 

�ا ي�ًدا دروس النح�و جالمتعلم�ين يس�توعبون م�ن اس�تمارات المتعلم�ين أك�دت أن )  12�وھ�ذا م

، ف�ي ح�ين واقعن�ا التعليم�ي يؤك�د عل�ى تفش�ي ظ�اھرة ا�خط�اء اللغوي�ة )  80%( در بنسبة قُ 

  .بين صفوف المتعلمين 

�بة            ��دنا نس��د وج��ون)  18,75%( وق��ن ُيرجع��ين م��ن المعلم��اھرة  م��ي ظ��بب تفش�س

ھن�ا � أن الم�تعلم  م�ا يعني�ه ھ�ذا الك��مخطاء اللغوي�ة ب�ين المتعلم�ين إل�ى الم�تعلم نفس�ه ، وا�

)  14( م�ا وض�حته إحص�ائيات الج�دول رق�م ھ�ذا ، ولع�ل يبذل جھًدا في تفادي ھذه ا�خطاء 

م�ن المتعلم�ين � يب�ذلون جھ�د تف�ادي )   55%( المتعلم�ين الت�ي بين�ت أن نس�بة  اس�تمارةمن 

���ي وع ـالوق��ديثھم ف��ابتھم وح��د كت��ة عن��اء اللغوي��ى . ا�خط��ود إل��ذا ؟ يع��ود ھ��اذا يع��ى م��ن إل�لك

�دام��ين  انع��ين لتحس��ة المتعلم��ارة دافعي��ى إث��ون عل��ث � يعمل��ين ، بحي��ل المعلم��ن قب��ة م�المراقب

مستواھم اللغوي ، وھذا بحثھم ا�بتعاد عن الوقوع في ا�خطاء اللغوي�ة ، ذل�ك أن�ه م�ن ع�ادة 

���دR ب��تعلم التقي��ى الم��ه المثل��م " أوامر قدوت��د " ( المعل��� أح��رف��بة  تنك��نة بالنس��دوة الحس��ر الق�أث

  للناشئة خاصة ، والناس عامة ، ولكن أثرھا عند الناشئة أبلغ �نھا تعيـش مرحلـة ذات 

  

  اللغة  ، مجلة "استعمال اللغة العربية بين الواقع واOفاق ، تصـور لمستقبل الخطـاب في الجامعة  "بشير ابرير ،  -1

  . 200ص . زائر الج) م2002( 6/العربية ، المجلس ا�على للغة العربية ، ع    

  

  

  .) 1( ) قابلية أكثر للتأثير واكتساب المعلومات والسلوك 
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سبب تفشي ظ�اھرة ا�خط�اء من أفراد العينة ذھبوا إلى أن )  12,50%( أما نسبة            

التي يعيشھا المتعلم الجزائ�ري عموًم�ا ، " الثنائية اللغوية " تعود إلى عند المتعلميـن ة ـاللغوي

فص�يح أو ( اس�تخدام ك�ل مس�توى ة في التعام�ل ، مم�ا ي�ؤدي ب�ه إل�ى  ـدث ازدواجيـُتحوالتي 

  .في مقام معين ) دارج 

�ة            ��ى الطريق��ة إل��اء اللغوي��ي ا�خط��بب تفش��ون س��ن يرجع��بة م��دمت نس��ين انع��ي ح�ف

روس ، وھذه النسبة المنعدمة غير صادقة ، وترجع ع�دم مص�داقيتھا إل�ى المتبعة في إلقاء الد

اء ـم � يري�د ا�عت�راف ب�أن طريق�ة عرض�ه ھ�ي الس�بب ف�ي تفش�ي ظ�اھرة ا�خط�كون المعل< 

العملي�ة  إنج�اح ف�يالمس�اعدة ونح�ن نعل�م جي�ًدا أن الطريق�ة تعتب�ر م�ن أھ�م الوس�ائل . اللغوية 

، م معق�ًدام تبسيط م�ا ي�راه الم�تعل< ع المعل< ـيستطيفي التقديم دة جيّ ة الـطريقالأنه ب، ذلك ةـالتعليمي

  .ف المرجوة من وراء عملية التعليملوصول به إلى ا�ھداوا

 للغويـة بين المتعلم�ين تع�ود إل�ى جمل�ةومما سبق نقول بأن ظاھرة تفشي ا�خطاء ا           

  ... " .الثنائية اللغوية وطريقة عرضه، وكذاكثافة البرنامج : " من العوامل منھا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  عارف مفضي البرجس ، التوجيه ا!س�مي للنشيء في فلسفة الغزالي ، دار ا�ندلس للطباعة والنشر والتوزيع  -1

  . 93ص ) . م1981( 1: ط      

  

  

  

  

  الصوتية ( ، واحترام مستوياتھا مدى توظيف المعلم للفصحى):  05( جدول رقم * 
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  :أثناء التدريس) فية، والنحوية والصر                         

  

  

  

  

  

  :راءة وتعليـققـ

 باس�تخدام اللغ�ة العربي�ة الفص�يحةبين الجدول أع�ه أن أغلبية المعلمين � يتقيدون            

 )بلغ�ت نس�بتھم حي�ث ، أثناء الت�دريس) والنحوية  الصوتية، والصرفية( واحترام مستوياتھا 

عبر ھذه النسبة ع�ن المعلم�ين ال�ذين يش�رفون عل�ى ت�دريس م�واد أخ�رى غي�ر وقد ت ( 75 %

�ة��يات(  العربي��فة، الرياض��ة ع... ) كالفلس��ون العين��ا لك��ذا تبًع��ؤ�ء وھ��ار ، فھ��وائية ا�ختي�ش

،  م�ن إتق�ان اللغ�ة العربي�ة الفص�يحةن لم تسمح لھم الفرص�ة أثن�اء الدراس�ة الجامعي�ة المعلمو

�م ��ك أنھ��م يتذل��ل��وا تكويًن��وتيات لق��ال الص��ي مج��انيات ا ف��ة و اللس��نھ،  التطبيقي��ي تمك��ن الت�م م

واض�ح القص�ور الومھارات الت�دريس الناجع�ة ، وھ�ذا م�ا ي�دل عل�ى ا!لمام بالجوانب اللغوية 

العين�ة ، وال�ذي ي�ؤثر س�لًبا عل�ى مس�ار  في المستوى اللغوي واللساني لعدد كبير م�ن معلم�ي 

ه م�ن ب�ين ، ذل�ك أن�متعلمين في اللغة المنطوقة والمكتوب�ة العملية التعليمية ، وعلى تحصيل ال

للمعل�م ، باعتب�ار  م يعـود إلى ضعـف ا!عداد اللغ�ـوي ضعف المستوى اللغوي للمتعل<  أسباب

، وھذا بإتاحة فرصة ممارس�ته م أن المعلم له الدور ا�ساسي في التكوين اللغوي الجيد للمتعل< 

ي�دفع لت�ه اللغوي�ة أثن�اء ال�درس امھارالمعل�م عندما ُيظھر   ولن يتأتى ھذا إ�للغة الصحيحة ، 

بالمتعلم إلى تقليده في فصاحته ، أما إذا استعمل الدارجة ف�ي تعام�ت�ه فإن�ه � يمنح�ه فرص�ة 

�يحة  ا�س�تماع��ة الفص��ين � تَ للغ��ن المعلم��ًرا م��د كثي��ف نج��ه و لPس��، إ� أن��دراتھم  حُ مَ ْس��م ق�لھ

  لفصيحةاللغوية باستخـدام العربية ا

  

  

�ذا ��درس ، وھ��ديم ال��اء تق��عبة أثن��ائل الص��ض المس��رح بع��ة لش��تخدام الدارج��ى اس��أون إل�فيلج

موجود بخاصة عند معلمي المواد ا�خرى غير العربية ، وھم بھذا � يس�عون وراء مس�اعدة 
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لم�ا " حس�ن ش�حاته " المتعلم في اكتساب اللغة العربية الفصيحة ، ولعل ھذا ما أكده ال�دكتور 

�ال ��اء(  :ق��ى أخط��ون إل��ة � يلتفت��ية المختلف��واد الدراس��ي الم��ين       أن معلم�،  )  1( ) المتعلم

أص�ولھا ، وقواع�دھا ف�ي     وھذا أكبر عائق في تعل�م اللغ�ة العربي�ة ، ذل�ك أن الم�تعلم ي�تعلم 

يت�ش�ى ف�ي دروس الم�واد وھ�ذا س�رعان م�ا يتش�تت ، لك�ن فقط حصص اللغة العربية حدود 

� تحترم مستوياتھا ، ومن ھنا نقول بأن عملية تعليم المھ�ارات اللغوي�ة للم�تعلم ا�خرى التي 

مسؤولة عل�ى � تنحصر مسؤوليتھا في حصص اللغة العربية فقط ، بل  كل المواد الدراسية 

  . ھذا كونھا تلقى باللغة العربية

مس�توياتھا  فقط من يتقي�دون بالفص�حى ويحترم�ون)  25 %( في حين وجدنا نسبة            

ال�ذين تلق�وا تعليًم�ا تعب�ر ع�ن معلم�ي اللغ�ة العربي�ة  اللغوية أثناء التدريس ، ولعل ھ�ذه النس�بة

حيث استطاعوا التمكن م�ن عربًيا متخصًصا ، سواء في اللسانيات التطبيقية أو الصوتيات ، ب

  ) .والنحوية الصوتية والصرفية ( لمام بكل مستوياتھا وا!الفصحى 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  . 330ص . القاھرة) م2000( 4:حسن شحاته ،تعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيق ،الدار المصرية اللبنانية ،ط -1
  
  
  
  

  

  ة باستمارة المعلمين والمتعلمين نتائج الدراسة الميدانية الخاص
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م ت�نعكس المحيط�ة ب�المتعل< والعلمي�ة  وا�قتص�ادية ا�جتماعيةالمعروف أن الظروف           

ولمعرف�ة م�دى ھ�ذا ا�نعك�اس ، على مدى تحصيله التعليمي ، واكتس�ابه اللغ�وي أثن�اء تعلم�ه 

معلًم�ا  16( الت�ي بلغ�ت علمي ومتعلمي العينة المخت�ارة قمنا بتوزيع استمارات على ُكلb من م

�ا  60، و ��تمارات  )متعلًم��ذه ا�س��وت ھ��ث احت��ة ، بحي��ذا  جمل��ئلة ، وھ��ن ا�س��ل م��ة ك�لمعرف

�ا ، ا���ل عليھ��ائيات المتحص��ات وا!حص��ن المعطي��ا م��المتعلمين ، وانط�ًق��ة ب��وال المحيط�ح

  :من النتائج ، نوجزھا في ما يلي  جملةتوصلنا إلى 

، وھ�ذا نظ�ًرا  كثي�ًرا مي والمادي المح�يط ب�المتعلم مت�دنـ أن المستوى الثقافي والعل           

�ن ، إض�افت�دائي و المتوس�ط لمس�توى الوال�دين ال�ذي � يتع�دى المس�توى ا�ب�ة إل�ى ط�ابع الِمَھ

العين�ة ، وھ�ذا م�ا    آب�اء متعلم�ي  قب�لالتي تتطلب مجھـوًدا كبيـًرا ، ووقًتا طوي�ً من الُمْتِعبة 

��Rة تعل���ى عملي��لبًيا عل��أثيًرا س��ؤثر ت��تعل< ي��ر م الم��ى عنص��د إل��ه تفتق��ة ب��روف المحيط�م ، �ن الظ

  ) .ومراقبة مستمرة   يةإثارة دافع( الرعاية التعليمية من 

بھ�م ،     المحيط�ة رغ�م الظ�روف الس�يئة ، ن جًدا للدراسة وـ أن المتعلمين متحمس           

�د و��م الوحي��ة ، ھمھ��ة الثانوي��ن الدراس��ة م��ل النھائي��ي المراح��ونھم ف��و ك��تحمس ھ��ذا ال��رد ھ�م

  .العوائق  ومواجھةالنجاح ، وھذا ما كّون لديھم دافعية التعلم 

فق�ط ،  الق�رآن الك�ريم بالمس�جد ، لفت�رة زمني�ة قصي�ـرة  تعلمزاولوا المتعلمين  ـ أن           

باعتب�ـار  الص�حيحة ،          وھـذا له تأثيـره السلبـي على عملية اكتساب العربية الفصيحة 

���ى درج��ي أقص��ريم ف��رآن الك��ة الق��ـأن لغ��ة ـات الفصاح��ه ـوالب��ة قراءت��ة ، ومداوم��غة العربي

م إلى اكتساب فصاحة وط�قة لسانية ، وكذا ملك�ة لغوي�ة وتبليغي�ة جي�دة م�ئم�ة تؤدي بالمتعل

  .لكل المواقف 

�نھ�ا طريق�ة تھ�تم ـ أن طريقة معلم اللغة العربية في عرض درس�ه غي�ر م�ئم�ة ،            

�ة � ���دم المعرف���ة ، تخ���ة � التبليغي���ة اللغوي���عى وراء الملك���ي ، تس���ري � العمل���كل النظ��بالش

  اللغة العربية معلم رة ، ولعل الشيء الذي جعل متعلمي العينة ينظرون إلى طريقة المھا

  

  

بھ�م إل�ى اس�تيعاب ت�ؤدي ،  تع�ود إل�ى كونھ�ا طريق�ة نظري�ة بحت�ة، وم�ئم�ة على أنھ�ا س�ھلة 

���د ( و ـدروس النح��) القواع��عيد ًدا ـجي��ى ص��تيعابھا عل��ري دون اس��عيد النظ��ى الص��ذا عل�وھ
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ياتھم التعاملية ، وأكبر دليل على ھذا ارتكابھم ا�خطاء اللغوية ف�ي في ح الممارسة والتطبيق

  .كتاباتھم وحديثھم 

يھ�دد المس�توى اللغ�وي لمتعلم�ي العين�ة ، يتمث�ل ف�ي ع�دم الذي كبير الخطر الأن وـ            

 اء اللغوي�ة  أثن�اء تع�ام�تھم التواص�لية  كتاب�ة وح�ديًثا ،ـود ف�ي تف�ادي ا�خط�ـبذلھم �ّي مجھ

م لك�ي َيْفھ�م المعن�ى م والتعل�يم ، ذل�ك أن الم�تعل< سبب إش�كالية كبي�رة ف�ي عملي�ة ال�تعلR يُ ما وھذا 

أو يتح�دث ح�ديًثا  ، يجب أن يكتب كتابةوُيّوصل إليھم أفكاره  اOخرينأو لكي ُيفھم  المقصود

  .سليًما  خالًيا من ا�خطاء التي تعيق عملية الفھم 

�تعل<             �� أن الم��ده م ـ��دة ، إذ نج��ة معق��عية لغوي��يش وض��له يع��اء تواص��ين أثن��أرجح ب�يت

، لغة عربية فصيحة مستعملة ف�ي التعل�يم ، ودارج�ة مس�تعملة للتواص�ل ف�ي  مستويين لغويين

  اجتم�اعييع�يش ف�ي وس�طين مختلف�ين ، وس�ط  وھذا �ن�هالمحيط ا�سري ، و  الحياة اليومية

ى صعوبة تمكنه من لغته العربية الفص�يحة أوقعه في ا�ضطراب وأدى به إل ووسط مدرسي

.  

�ة ذو           ��ي العين��ل معلم�� أن ج��ة وـ��رة عالي��أنھاخب��ن ش��ي م��رة الت��ذه الخب��وض  ، ھ�النھ

  .بمستوى المتعلم التعليمي، وكذا اللغوي

أن أغل�ب معلم�ي العين�ة ال�ذي س�جلناه يكم�ن ف�ي إ� أن الشيء الس�لبي والمؤس�ف ـ            

�د���اء  عن���ھمإلق���دون  دروس���توياتھا � يتقي���ون مس���يحة ، و� يحترم���ة الفص���ة العربي��(    باللغ

م للغ�ة العربي�ة ، وھذا ما يزيد من عرقلة عملية تعلم الم�تعل< ) الصوتية ، الصرفية   والنحوية 

  .الفصيحة ، وفشله في إتقانھا 

           �ة العربي�ة م�ن ب�ين ـ ولقد ذھب المعلمون إلى أن طبيعة المناھج الُمَقَررة لتعل�يم اللغ

، ذل�ك أن المتعلم�ين ص�فوف خط�اء اللغوي�ة ب�ين ا�سباب المس�ھمة ف�ي تفش�ي ظ�اھرة ا�أھم 

المتعلم يجد نفسـه مجبًرا على حفظ ھذا الكـم الھائل من المعلومات من أجل إج�راء ا�متح�ان 

  فقط ، و ا�نتقال من سنة إلى أُخرى ، � �ستيعابه واستثماره في مواقفه 

  

  

أشخاص غي�ر  قبلأن ھذه المناھج ُصممت من  مرجع ھذا كونليمية ومعام�ته اللغوية ، التع

�ي ���ات الت���ين المعلوم���ين ، وب���وي للمتعلم���ي اللغ���توى التعليم���ين المس���ربط ب���ى ال���ادرين عل��ق
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 ،الم�تعلم               بعيدة عن واق�عالمقترحة ستتضمنھا ھذه المناھج ، ولھذا كانت المناھج 

م�ة لھ�م ونف�ورھمب�ل ن ع�دم ال�تمكن م�ن ش�د انتب�اه المتعلم�ين وھذا ما أسفر ع  للمع�ارف المقد;

�ى ��ه إل��ؤدي ب��ا ي��تعلم ، مم��ل الم��اك عق��ي إرب��ھم ف��ذي يس��ب ال��دم التناس��ع لع��ذا راج��ا ، وھ�منھ

    .يتسبب في ھروبه من الدرس ، أو دوام رسوبه وإخفاقه ا!خفاق الذي قد 
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  ةـة الثانيـة الميدانيــ الدراس

ذات المستوى الثانية ث�انوي ، لقد احتوت عينة الدارسة على ث	ثة أقسام :  ـ العينـة           

متعلًما ، بينم�ا َتَك�ّون القس�م الثال�ث عل�ى ثماني�ة )  40( بحيث َتَكّون قسمين منھا على أربعين 

 118( وثمانية عش�ر  أفراد عينة الدراسة مائة عمتعلًما ، وبالتالي بلغ مجمو)  38( وث	ثين 

  .متعلًما ) 

المدون�ة الت�ي أَجري�ت عليھ�ا الدراس�ة كان�ت مدون�ة نوعي�ة بالنسبة إلى  :ونـة ـ المدّ            

لث	ث��ة الخاص��ة بمقي��اس الكتابي��ة ا ا2متحان��اتفيھ��ا عل��ى أوراق إجاب��ات  تُ دْ َم��تَ مكتوب��ة ، اعْ 

، وق�د بل�غ ع�دد ) م  2006م ـ  2005( الس�نة الدراس�ية لع�ام التي أُجريت على مدى الفلسفة 

ناحي�ة النحوي�ة وا;م	ئي�ة م�ن ال( بتصحيحھا لغوًي�ا  تُ مْ التي قُ ا2متحانات أوراق إجابات ھذه 

ويرجع سبب اختياري لھذه المدونة إل�ى ك�ون . ورقة )  354( وخمسين  ة وأربعمائ ث	ث) 

ك�ل م�ا ت�م تحص�يله واس�تيعابه م�ع  عى جاھًذا إلى َصب@ سفيه ي امتحانفي حالة إجراء المتعلم 

  .وكذا تحسين أسلوبه ديه الوقوع في اCخطاء اللغوية محاولة تفا

س�ون فلسفة ، استأذنت من أس�اتذة ُيَدر@ المقياس  امتحاناتإضافة إلى أوراق إجابات            

ٍل ، ول���م يك���ن ھ���ذا ھ���ذه العين���ة ب���أن يقوم���وا بتكلي���ف أفرادھ���ا بالكتاب���ة ف���ي موض���وع مش���كو

، وظھرت ص�يغة الس�ؤال " المصالحة الوطنية " الموضوع حًرا بل قُّيَد بسؤاِل تمحور حول 

. ة ف�ي ت�اريخ الدول�ة الجزائري�ة ُتَعد قضية السلم والمصالحة الوطني�ة قض�ية مھم�(  :كما يلي

موض�وع الموضوًعا تتحدث فيه عن السلم والمصالحة الوطنية ، مع ا2لتزام بض�بط  بْ تاْك◌ُ 

المص�الحة "  انتخاب�اتوقد طبق ھذا العمل على أف�راد متعلم�ي العين�ة بع�د انتھ�اء ، ) بالشكل 

وت��م ھ��ذا ف��ي حص��تي اللغ��ة العربي��ة ) م 05/10/2005( ة ، أي بت��اريخ مباش��ـر"  الوطني��ة 

وترج�ع  ،ح أفراد متعلمي العينة ;نجاز ھذا التعبي�ر م�دة س�اعة كامل�ة نِ حيث مُ  وا2جتماعيات

  : ما يلي إلى ب قيامي بھذا العمل أسبا
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 القيام بھذا التعبي�ر ب�د2ً من�ي  ستئذاني من أساتذة بتكليف أفراد متعلمي العينةـ سبب ا          

ف الم�تعلم أن�ه يكت�ب ف�ي موض�وع Cج�ل الدراس�ة والتحلي�ل ، في�ؤدي ب�ه ھ�ذا إل�ى رِ عْ كي 2 يَ 

  .كون المتعلم عفوًيا في عمله ا2نضباط والتكلف في ما َيْكُتب ، بل أردت أن ي

يرجع إل�ى كون�ه موض�وع الس�اعة " المصالحة الوطنية " ـ سبب اختياري لموضوع          

الت�ي يح�اول ا;د2ء بھ�ا ، لعين�ة  وجھ�ة نظ�ره الخاص�ة بھ�ذا ، ولكل فرد من أفراد متعلمي  ا

فيكث�ر م�ن التعبي�ر ة ل�ه حقيق�وھـذا ما يجعـل المتعلـم يستـرسل في ما يكتب ، ويعبر عما بداخ

  .والكتابة 

Cن أوراق ا;جاب�ات الخاص�ة ردت أن يكون ھ�ذا العم�ل مش�كو2ً ـ إضافة إلى أنني أ         

فرص��ة الوق��وف عل��ى ك��ل أن��واع  وھ��ذا م��ا ص��عب عل��يّ الفلس��فة غي��ر مش��كولة ،  بامتحان��ات

 م	ئي�ة وبع�ضخط�اء ا;،ب�ل وقف�ت عل�ى اC) ا;م	ئية والنحوي�ة ( اCخطاء اللغوية بنوعيھا 

  .من اCخطاء النحوية فقط 

( ھ�ا ومن خ	ل ھذا يكون باستطاعتي الوقوف على كل أنواع اCخطاء اللغوية بنوعي         

ق��ع فيھ��ا أف��راد العين��ة، ومعرف��ة م��دى تكررھ��ا ، Cن اCخط��اء الت��ي و) ا;م	ئي��ة والنحوي��ة 

  .إذا تكررت عدة مرات اللغوية التي يعاني منھا المتعلمون 2 تعتبر أخطاًء إ2 

بتص�حيحھا تص�حيًحا لغوًي�ا  تُ ْم�عدد أوراق التعبير الكتابي المش�كول الت�ي قُ  بلغولقد          

  : ، والباقي ألغيته بسبب  أوراق)  105(  مائة وخمس) النحوية وا;م	ئية ( احية من الن

  .فھمه من جھة  الذي َصُعَب عليّ رداءة الخط   ����

بعًضا من أفراد متعلمي العين�ة ج�نح إل�ى الرس�م ومن جھة أخرى أن ھناك  ����

 .الكاريكاتوري تعبيًرا عما بداخله بد2ً من الكتابة 

) ا;م	ئي���ة والنحوي���ة ( م���ت بتس���جيل اCخط���اء اللغوي���ة وبع���د تص���حيح المدون���ة قُ            

، وجعل��ت لك��ل ن��وع م��ن أن��واع ھ��ذه ل أف��راد متعلم��ي العين��ة ف��ي قصاص��اتالمرتكب��ة م��ن قب��

  وع الواحد قصاصاته المستقلة مع ـل النـ، ولكل خطأ داخقصاصاته الخاصة به ءاCخطا
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، ثم حاول�ت بق�در المس�تطاع تفس�ير س�بب ظھ�ور ھ�ذه اCخط�اء، وإعط�اء قياس درجة تكرره

  :، وقد ظھر ھذا العمل كما يلي نةبعض الحلول الممك

  

  

  اCخطــاء اللغويـة                               

  

  

   اCخطاء النحوية      اCخطاء ا;م	ئية                                  

  

  

  أخطاء إم	ئيـة ناتجـة أخطاء إم	ئية ناتجة      
  عن تأثيرات غير صوتية عن تأثيرات صوتية      

  
  
  
  المجرورات -                 رسم التـاء -     الخطأ في الصوائت   -
  المنصوبات -                 رسم الھمزة - بعضھا    إبدال الحروف  -

  المرفوعات -        التقديم والتأخير بين  - من بعض                   
  النواسخ -                   الصوامت                                

  التطابق -       ما ينبغي السياق تنكير -                             
           ھمزتي الوصل والقطع -                    تعريفه                                  

  وحذف حرف العلة . الجزم -                                                      
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I.  خط�اء ا;م لقد بلغ: ا�خطاء ا!م ئيةCئية الت�ي وق�ع فيھ�ا متعلم�و اـــ�ـعدد ا	لعين�ة  )

  :في صنفينوتجلت  ) خطأ 187

  ) . خطأ 95( وبلغ عددھا : أخطاء إم ئية ناتجة عن تأثيرات صوتية : ◌ً  أو"

كالمعرف�ة الجزئي�ة بالقاع�دة ، أو ( :  ناتج+ة ع+ن ت+أثيرات غي+ر ص+وتية أخطاء إم ئية:  ثانًيا

  ) .خطأ  92( وبلغ عددھا ...) : الجھل بكيفية تطبيقھا 

م��ن  ) 50,8%( وبلغ��ت نس��بتھا  :م ئي++ة الناتج++ة ع++ن ت++أثيرات ص++وتيةاء ا!أو"ً ـ ا�خط++

  : مجموع اCخطاء ا;م	ئية المرتكبة من قبل متعلمي العينة ، وتجلت في ما يلي 

  

      

       

  

  

  

  >>ئية الناتجة عن تأثيرات صوتية جدول يبين اCخطاء ا;م	 <<

اCخط��اء  م��ن مجم��وع ) 76,84%(  ھ��اوبلغ��ت نس��بة الوق��وع في:الخط++أ ف++ي الص++وائت ـ��  1

الص��وت المجھ��ور ال��ذي ( ا;م	ئي��ة الناتج��ة ع��ن ت��أثيرات ص��وتية ، ونعن��ي بكلم��ة الص��ائت 

يحدث في تكوينه أن يندفع الھواء في مجرى مستمر خ	ل الحلق والفم وخ	ل اCن�ف معھم�ا 

  .  ) 1(  )ا ا تامً ا ، دون أن يكون ثمة عائق يعترض مجرى الھواء اعتراضً أحيانً 

  :في اللغة العربية تنقسم إلى قسمين * والصوائت

  .الضمة والفتحة والكسرة : ونعني بھا الحركات الث	ث: صيرة صوائت ق ����

  

 
  . 148ص . محمود السعران ، علم اللغة مقدمة للقارىء العربي ، دار النھضة العربية ، دط ، بيروت ، دت  -1
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: د ح��رف الم��ـد م��ن جنسھ��ـا وھ��يك��ة زائ��ونعن��ي بھ��ا الحر: ص��وائت طويل��ة ����

  ."الياء"و " اCلف"و " الواو"

  :  ائت ظھر عند متعلمي العينة بنوعيهوالخطأ في الصو

" إطال�ة الص�وائت القص�يرة " وقد بلغ عدد أخطاء المتعلمين في  :ة صوائت قصيرة ـأ ـ إطال

اتج�ة ع�ن م�ن مجم�وع اCخط�اء ا;م	ئي�ة الن42,11% ) (أي م�ا يع�ادل نس�بة ) خط�أ  40( 

  :تأثيرات صوتية ، ومن أمثلتھا عند المتعلمين 

 .لنا صاحب النص  قدماكما  ����

 . بداخليهيعبر عما  ����

 . يدخيلنـاالذي  ����

 .بي شروطعلم الفقه أن يأتي  فيجب على ����

" ( قصر الص�وائت الطويل�ة " وقد بلغ عدد أخطاء المتعلمين في  :ب ـ قصـر صوائت طويلة

م�ن مجم�وع اCخط�اء ا;م	ئي�ة الناتج�ة ع�ن ت�أثيرات 34,73% ) (أي م�ا يع�ادل ) خطأ  33

  :صوتية ، ومن بين اCمثلة المتواجدة في كتابات المتعلمين ما يلي 

 .  ميا;سلا2عتماد على الدين  ����

  . أسببھـافكانت  ����

 . المصلحةيجب وضع قانون ينص على  ����

  . مخلوقتهتحثنا على معرفة T و ����

قصر صوائت طويل�ة (بة وقوع متعلمي العينة في أخطاء ُيبين الجدول أع	ه أن نس           

إب�دال الح�روف بعض�ھا ( تفوق نسبة أخطاء )  76,84%( البالغة ) إطالة صوائت قصيرة و

 ، ولعل أسباب قصر الصوائت الطويلة في)  23,16%( والتي بلغت ) من بعض 

 

  

) أص�وات الل�ين ( اس�م " إب�راھيم أن�يس " ق علي�ه بين اللغويين العرب ، حيث أطل�" الصوائت"اختلفت تسمية مصطلح  -* 

  ) العلل " ( أحمد مختار عمر"وعند ) أصوات العلة" (تمام حسان"،وعند ) الحركات(ظھر باسم "  كمال محمد بشير"وعند 
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المص�الحة ،      ا;س	مي ، أسبابھا ( بد2ً من ) ا;سلمي ، أسببھا ، المصلحة ، مخلوقته (  

( ب�د2ً م�ن ) قدما ، بداخليه ، ي�دخيلنا ، ب�ي ش�روط ( الة صوائت قصيرة في وإط) مخلوقاته 

  : تعود إلى ) قدم ، بداخله ، يدخلنا ، بشروط 

" المط�ل " متعلم�ي العين�ة ، وخاص�ة مي�زة  الت�أثير الكبي�ر للدارج�ة عل�ى فص�حى ـ           

الض�مة ، الفتح�ـة ( ص�يرة الشائعة في لغتن�ا الدارج�ة ، والت�ي نعن�ي بھ�ا تحوي�ل الص�وائت الق

، فكثي��ًرا م��ا نق��وم ف��ي دارجتن��ا ) ال��واو ، اCل��ف ، الي��اء ( إل��ى ص��وائت طويل��ة ) والكس��رة 

" ي�اء"إل�ى " الكسرة " أو بتحويل ، ) ُكول  ُكْل    ( في مثل " واو " إلى " الضمة " بتحويل 

) الدارج�ة ( ـأ ة المنش�ـلغ�ن ـ	ً بي�ـاك تداخ�ـن أن ھن�ـا ُيّبي�ـذا م�ـوھ) ش ـِعْش    عي( في مثل 

  ) .الفصحى ( اللغة الھدف و

، والس�ماح لھ��م ل عن�د بع��ض المعلم�ين م�ع المتعلم��ينالتس��اھـ� وق�د يك��ون م�رد ھ�ذا            

 ا2س��تمارات، ولع��ل ھ��ذا م��ا وض��حته الفص��حى والدارج��ة ف��ي قاع��ات ال��درس ب��المزج ب��ين

  .لبحثالثاني من ھذا افي الفصل الخاصة بالمعلمين والمتعلمين 

لص��وتية حض��وًرا عن��د متعلم��ي لق��د ش��كلت العقب��ة ا :إب++دال الح++روف بعض++ھا م++ن بع++ضـ  2

( عن�دھم ب�ـ ) إبدال الحروف بعضھا من بع�ض ( ، حيث بلغت نسبة الوقوع في أخطاء العينة

وتمثل�ت ف��ي م��ا ، م�ن مجم��وع اCخط�اء ا;م	ئي��ة الناتج��ة ع�ن ت��أثيرات ص��وتية )  %23,16

  : يـلي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 تصنيف وإحصاء ا�خطاء اللغوية:                                      الفصـل الثالث 

 - 146  -

تعلم�ي وھ�ي أكث�ر اCن�واع ش�يوًعا ب�ين م: اءً ضاد ظ، وإبدال الاًداضاء أ ـ إبدال الظ           

( م�ن مجم�وع )  54,54%(  ته، بلغ�ت نس�بواس�تمر إل�ى يومن�ا ھ�ذا* ، ظھ�ر من�ذ الق�دمالعينة

، ومن أمثلة ھذا الن�وع م�ن ا;ب�دال ف�ي مدون�ة المتعلم�ين ) إبدال الحروف بعضھا من بعض 

  : ما يلي 

 .علم الفقه  بتوضيف كذلك ����

  . النصوص الفلسفية  ظمنيندرج نص ابن راشد  ����

 .من القرآن الكريم  معضمھاحجج صاحب النص  ����

 .وجوب استخدام العقل  بظرورةوفق صاحب النص في إقناعنا  ����

، إلى كونھم�ا أكث�ر اCص�وات تعقي�ًدا) اد الظاء و الض( وقد يعود سبب الخلط بين             

، وقلي����ل ج����ًدا م����ن يمي����ـز                                                                          اCذن متش����ابه، ومخرجيھم����ا متق����ارب يذل����ك أن وقعھم����ا ف����

انطب��اق اللس��ان عل��ى الحن��ك اCعل��ى آخ��ًذا " يتطل��ب ) اء الض��اد أو الظ��( ، ف��النطق ب بينھم��ا

  .) 1( " شك	ً مقعًرا 

( وبلغ��ت نسب���ـة الوق��وع في���ه  :دال الص++اد س+++يًناـ، وإب+++دال الس+++ين ص++اًداـب ـ إب++           

وم��ن أمثل��ة ھ��ذا الن��وع م��ن ) إب��دال الح��روف بعض��ھا م��ن بع��ض ( م��ن مجم��وع )  %27,27

  : ا;بدال في مدونة المتعلمين ما يلي 

 .ا;شكالية  نسوغومن ھذا  ����

 .وتعالى  صبحانهمن ك	م T  مقتبصةھذه حجة  ����

  

  

  

كانا عائقين في النطق والكتاب�ة من�ذ الق�دم ، مجموع�ة المؤلف�ات الت�ي أُلف�ت م�ن " اء الضاد ، والظ" على أنھما مما يدل  -* 

" Cب�ي البرك�ات ب�ن اCنب�اري ، و " اد الظ�اء والض�" زين�ة الفض�	ء ف�ي الف�رق ب�ين  "أجل التفرقة بينھما ، نذكر من بينھا 

  .للصاحب بن عباد " اد الفرق بين الظاء والض

  . 47ص ) . م1979( 5:إبراھيم أنيس ، اCصوات اللغوية ، مكتبة ا2نجلومصرية ، ط -1
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ق�رب  يع�ود إل�ىة ف�ي مث�ل ھ�ذا الن�وع م�ن ا;ب�دال سبب وقوع متعلم�ي العين�ولعل             

 نط���ع الغ���ار  –نطعي���ة  احروًف���) الس���ين والص���اد ( م���ن  مخرج���ي الص���وتين ، ذل���ك أن ُك���	ً 

والسين صوت مرقق ، وقد يك�ون م�رد وق�وع المتعلم�ين  فخمصوت مإ2 أن الصاد  –اCعلى

  .في مثل ھذا ا;بدال أيًضا أن المتعلم يقوم بكتابة ما ينطق به 

الدارج�ة ،  لھجتنامنتشرة بكثرة في ) السين صاًدا ، والصاد سيًنا ( وظاھـرة إبدال            

س�ارق ( ب�د2ً م�ن ) صارق ( وكلمة  ،) سمراء ( بد2ً من ) صمراء ( كلمة فكثيًرا ما ننطق 

س�تبدل اُ  ) الق�اف( ھنا أن حرف ، والم	حظ ) سوق ( د2ً من ـب)  ڤصو( ة ـ، وكذلك كلم) 

( الت�ي تمي�ل إل�ى إب�دال ح�رف  –أم الطي�ور  –نظًرا لطبيع�ة لھج�ة ، وھذا * )الڤاء  (بحرف 

ذا ك�ان بع�د الس�ين غ�ين أو وإ( لما ق�ال  ھذا" ابن جني " وقد أكد ، ) الڤاء  (بحرف ) القاف 

  جاز قلبھا صاًدا ، وذلك في مثل   خاء أو قاف أو طاء ،

وقال في سقت ص�قت ، وف�ي س�ويق ص�ويق ... ويصاقـون ، " كأنما يساقون : " قوله تعالى 

 (
 )1  (

 .  

( م��ن مجم��وع )  18,18 %( وبلغ��ت نس��بة الوق��وع في��ه  :دال الت++اء ط++اًء ـج ـ إب++           

وم�ن أمثل�ة ھ�ذا الن�وع م�ن ا;ب�دال الظ�اھر ف�ي مدون�ة ، ) بعضھا م�ن بع�ض  إبدال الحروف

  :المتعلمين ما يلي 

 .الجزائر النيل من ا;رھاب  إسططاعت ����

 .الوئام إلى المصالحة الوطنية  ططور ����

من مخ�رج واح�د وھما ) الطاء ( جاورت ) التاء ( يظھر أن من المثالين السابقين             

المفخ�م ) الط�اء ( المرق�ق َت�أَثر ب ) الت�اء ( إ2 أن  –ان وأصول الثنايا من بين طرف اللس -

   " أنيس إبراھيم" على المتعلم ، ولقد أكده الدكتورفأصبح طاًء ، وھذا ما ُييسر النطق 

  

  .2 وجود له ضمن الحروف العربية  )الڤاء  (حرف  -* 

  ) حمد الزفراف ، إبراھيم مصطفى ، عبد T أميـن مصطفى السقا ، م( ابن جني ، سر صناعة ا;عـراب ، تح  -1

  . 246مصر ، ص ) م1954( 1: ، ط 1: مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأو2ده ، ج      
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ه عض�والطاء يتكون كما تتكون التاء غير أن وض�ع اللس�ان ف�ي الط�اء يختل�ف ع�ن : ( بقوله 

  . ) 1(  )ويرجع إلى الوراءعلى ،عًرا منطبًقا على الحنك اCمع التاء ، ويتخذ شك	ً مق

إب��دال الح��روف بعض��ھا م��ن ( يتض��ح م��ن خ��	ل اCمثل��ة الس��ابقة المتمح��ورة ح��ول            

بين اCصوات المتقاربة ف�ي المخ�رج والص�فة ، ف�أدى إل�ى إب�دال  تداخلأنه قد حدث ) بعض 

اد ، والس�ين لض�الظ�اء م�ع ا( بدال الحاصل بين ھ�ذه الح�روف وأعتقد أن ا;. الواحد با\خر 

عند متعلمي عّينتنا سببه إم	ئي ناتج عن ع�دم معرف�ة كت�ابتھم ) مع الصاد ، والتاء مع الطاء 

نطًق�ا أو  لھذه الكلمات بطريق�ة ص�حيحة ، ول�يس م�رده ص�عوبة تميي�زھم ب�ين ھ�ذه اCص�وات

نص��ح قل��ي	ً م��ن التركي��ز ، ولھ��ذا ننطقھم��ا يتطل��ب  ل��ذينال)  اد ض��اء و الالظ��( م��ا ع��دا كتاب��ة 

 تيات في اCطوار ما قب�ل الجامع�ة بكثرة المطالعة والممارسة ، وحبذا لو ُتبرمج دروًسا للصو

  .ونطقھا النطق السليم ن أصوات اللغة العربية الفصيحة تساعد المتعلم على التمكن م

 %( وبلغ�ت نس�بتھا  :ة ـرات أخ+رى غي+ر صوتي+ـة ع+ن تأثي+ـة ناتج+ـاء إم ئي+ـأخط+: ا ـثانًي+

من مجموع اCخط�اء ا;م	ئي�ة المرتكب�ة م�ن قب�ل متعلم�ي العين�ة ، وتجل�ت ف�ي م�ا )  49,20

  :يلـي 

  

  

  

  

  

  

  >>) غير صوتية ( جدول يبين اCخطاء ا;م	ئية الناتجة عن تأثيرات أخرى  <<

  

  . 62ص . إبراھيم أنيس ، اCصوات اللغوية  -1
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ة رس�م الت�اء بنوعيھ�ا المفتوح�ة ي�كيفوصلت نسبة أخطاء متعلمي العينة في : رسـم التـاء  -1

غي�ر ( من مجموع اCخطاء ا;م	ئية الناتجة عن تأثيرات أخرى )  26,09 %( والمربوطة 

  : حيث تمثلت كما يلي ) صوتية 

  

  

  

  

  

 %( م�ن خ�ـ	ل الج�ـدول 2 حظن�ـا أن نسب�ـة الخط��ـأ ف�ي الت�اء المربوط�ة البالغ�ة            

الت�ي بلغ�ت ق نسبة الخطأ في الت�اء المفتوح�ة تفو" م التاء رس" من مجموع أخطاء  ) 58,33

  :تمثلت اCخطاء في ، وقد " رسم التاء " من مجموع أخطاء )  41,66 %( 

  :ـ رسم التاء المربوطة تاًء مفتوحة            

 .الوطنية المصالحت انتھت  ����

 .اCمن والسـ	م   اقامت ����

 .حجج  عدتلجأ صاحب النص إلى  ����

  :رسم التاء المفتوحة تاًء مربوطة ـ            

 .الجزائر خطوة جّيدة  َخَطة ����

 .الجزائر  قررة ����

 . المجتمعاةتحيا بحياة  ����

 . ليسةإن الفلسفة  ����

اء ـوالتة ـتوضـح أن متعلمـي العينـة 2 يفرقون بين التاء المربوطة ـة السابقـفاCمثل           

ت�نص الت�ي ، ھ�ذه القاع�دة الخط�أ ل�ة ھ�ذاولعل الجھ�ل بالقاع�دة ھ�و ع) وحة المفت( ة ـالمبسوط

  ة ـصليأ معلى أن التاء في آخر الفعل سواء أكانت زائدة أ
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 ا2س�موأن ... ) . َخَط�ة ، ق�ررة ( ب�د2ً م�ن ... ) ، ق�ررت  خط�ت( تثبت مفتوحة ، في مث�ل 

" دون أن يح�دث خل�ل بمعن�ى الكلم�ة تكت�ب ) ھ�اء ( النط�ق بھ�ا عندما تتصل به تاء نس�تطيع 

ن أن ـة ھ��ي الت��ي يمك��ـالت��اء المربوط��( ذل��ك أن  ... )  المص��الحه( مربوط��ة ف��ي مث��ل " ت��اء 

  . )  1( ) تتحـول إلى ھاء عند الوقوف في نھاية الكلمة 

Cن معناھ�ا يص�بح ) ھ�اء  (ولم نستطيع النط�ق بھ�ا ما إذا اتصـلت بھذا ا2سـم تاء أ           

التي سيحـدث خلل في معناھ�ا إذا اس�تبدلنا ) وقت  (مفتوحـة ، في مثل كلمة  تكتب تاءً ناقًصا 

المفتوح��ة 2 يمك��ن أن تتح��ول إل��ى ھ��اء عن��د الوق��ف الت��اء ( ذل��ك أن ) وق��ه ( تاءھ��ا بالھ��اء 

  .  )  2( ) ة ، بل تبقى على حالھا ، و2 تقبل تغيير شكلھا ـون في نھاية الكلمـبالسك

م��ن عوام��ل تف��ادي ع��ام	ً يس��ت دائًم��ا ن معرف��ة القواع��د لكم��ا يمك��ـن الق��ول ھن��ا إ           

الصعوبة ، ففي بعض اCحيان يق�ع الم�تعلم ف�ي الغل�ط رغ�م علم�ه بالقاع�دة ، وبع�دھا يص�حح 

وعدم تركيزه كذلك من بين أس�باب الوق�وع ، ولھذا نقول بأن سھو المتعلم  لنفسه ما أخطأ فيه

  .في مثل ھذه اCخطاء 

وف�ـي ي من�ه معظ�م المتعلم�ين تقريًب�ـا الھمزة يعان الخطـأ في كيفيـة رسـم :رسـم الھمـزة  -2

، ولع�ل )  68,48 %(   كـل المستوي�ـات ، بحي�ـث نج�ـد نسبت�ـھا ھن�ـا مرتفع�ة ج�ًدا إذ بلغ�ت 

ھذا راجع إلى اتخاذھا Cش�كال متع�ددة ف�ي الكتاب�ة ، ذل�ك أن ك�ل الح�روف العربي�ـة والبالغ�ة 

لك قام الخلي�ل ب�ن أحم�د يت لفًظا ب	 رسم ، لذحرًفا لھا صورة معينة ، إ2 الھمزة التي بق 28

مرة على اCلف أو ال�واو أو الي�اء غي�ر  فاتكأت) ء ( ورسم لھا رأس عين صغير  الفراھيدي

المنطوقة أو النبرة واس�تقرت أُخ�رى عل�ى الس�طر ، ولھ�ذا ظھ�رت اCخط�اء ف�ي كيفي�ة رس�م 

  :، ُيبينھا الجدول التالي  الھمـزة عند متعلمي العينة بأنواع مختلفة ونسب    متفاوتة

  

  . 93ص . أكـرم جميل قنبس ، معجم ا;م	ء العربي  -1

  . 95ص . المرجع نفسه -2
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وتع�ـد م�ن أكث�ر اCخطــ�ـاء ت�واتًرا عن�د : أ ـ الخط+أ ف+ي رس+م الھم+زة عل+ى ال+واو            

، وم��ن " الھم��زة  رس��م" م��ن مجم��وع أخط��اء )   63,50 %( متعلمين��ا ، إذ بلغ��ت نس��بتھا 

  : أمثلتھا التي ظھرت عند متعلمي العينة ما يلي 

  .غامضة   	تالتسائ فبدونھا تكون بعض  ����

  . تأدي الفلسفة ھي التي ����

  . لتساوئ فھو ����

 .إلى الطريق الصحيح  مأديةحجج صاحب النص مقنعة  ����

ا قبلھ��ا أو م��اCمثل��ة تب��رھن أن الم��تعلم جاھ��ل لمعرف��ة أن الھم��زة المض��مومة  ھ��ذه           

( بــ��ـد2ً م��ن ) ، تس��اؤل  تتس��اؤ2( مض��موًما وھ��ي س��اكنة تكت��ب عل��ى الــ��ـواو ، ف��ي مث��ل 

  ) .تأدي ، مأدية ( بد2ً من ) تؤدي ، مؤدية ( ، وكذا ) تسائ	ت ، تساوئل 

 %( وبلغ�ـت نس��بة الخط�أ فيھ��ا : ر ـزة عل+ى السط++ـم الھم++ـأ ف++ي رس+ـب ـ الخط+            

  : ، ومن أمثلتھا " رسم الھمزة " اء من مجموع أخط) 14,28

  . يءاCش حيث بّين لنا صاحب النص أن ����

  . ليتسأوھو في نصه ھذا  ����

 .قرائاتنا من خ	ل  ����

  

  

 .يتسائل ھو أنه لم  ����

ف��المتعلم جاھ��ل لمعرف��ة أن الھم��زة المتوس��طة المفتوح��ة إذا ُس��بقت ب��ألف م��د ُكتب��ت            

(                              ب��د2ً م��ن ) اءتن��ا يتس��اءل ، قر( ف��ي مث��ل  منف��ردة عل��ى الس��طر ،

أما إذا كان�ت الھم�زة متطرف�ة ف�ي نھاي�ة الكلم�ة فتكت�ب بحس�ـب ، ) يتسأل ، يتسائل ، قرائاتنا 
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حرك�ة الھم�زة المتطرف�ة 2 أث�ر لھ�ا ف�ي الص�ورة الت�ي تكت�ب ( الحرف الذي قبلھ�ا ، ذل�ك أن 

وبالت�الي ف�الھمزة المتطرف�ة المس�بوقة  )  1( ) عليھا ، وإنما اCث�ر لحرك�ة الح�رف ال�ذي س�بقھا 

  ) .شيء اC( بد2ً من ) اCشياء ( ي مثل بسكون تكتب على السطر ف

وبلغت نسبة أخطــاء متعلمي العينة فيھا :  ج ـ الخطأ في رسم الھمزة على النبرة            

  : ، ومن أمثلتھا نجد " رسم الھمزة "من مجموع أخطاء )  14,28 % (

  .درب الزمان تظيأ س ����

  .المھمة  المسألتعجز عن بعض  ����

   . خاطأ فھو رأي ����

  .   فاءدة ب	 ����

لقاع�دة أن الھم�زة المتطرف�ة إذا ك�ان م�ا قبلھ�ا  ت ھذه اCمثلة أن الم�تعلم  جاھ�لأكد           

أو مض��مومة ، مفتوح��ة ، مكس��ورة ( مكس��وًرا ُكتب��ت عل��ى الي��اء ، س��واء أكان��ت ھ��ذه الھم��زة 

ب الھم�زة ـكتن تُ ـفي حي) . ستظيأ ، خاطأ ( د2ً من ـب)  ستضيء ، خاطئ(  في مثل) ساكنة 

م�ن  ب�د2ً ) المسائل ، فائ�دة ( المتوسطة المكسورة على النبرة إذا كان ما قبلھا حرف مد،مثل 

  ) .دة المسأل ، فاء( 

ن م�)  07,93 %( وبلغت نسبة الخطأ فيھا: د ـ الخطأ في رسم الھمزة على ا�لف           

  : ، ومن أمثلة أخطاء متعلمي العينة فيھا نجد " رسم الھمزة " مجموع أخطاء 

  .في الب	د  الطمئنينة نشر ����

   . به  2بئس ����

  
  . 77ص . أكرم جميل قنبس ، معجم ا;م	ء العربي  -1

  

  

لمعرفة أن الحرف الذي يأتي قب�ل الھم�زة  المتعلم جاھل ومن ھذه اCمثلة يتضح أن           

ف يناس��ب حرك��ة كنة 2 يك��ون إ2 متحرًك��ا ، ول��ذلك ف��الھمزة الس��اكنة ُتكت��ب عل��ى ح��رالس��ا

م�ن ھن�ا نق�ول ب�أن الھم�زة المتوس�طة الس�اكنة المس�بوقة بح�رف مفت�وح . الحرف ال�ذي قبلھ�ا 

  ) .الُطَمئنينة ، 2بئس ( بد2ً من ) الُطَمأْنينة ، 2َبأْس ( ُتكتب على اCلف ، في مثل 
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لم م�ن رس�م الھم�زة رس�ًما ص�حيًحا ما تقدم إتض�ح أن ع�دم تمك�ن الم�تع ل	ومن خـ           

ھ��ذه لش��به ت��ام  ص��ة بھ��ا ، ف��المتعلم ھن��ا جاھ��ل جھ��	يع��ود عل��ى ع��دم تمكن��ه م��ن القاع��دة الخا

إضافة إلى أنه من بين اCسباب المؤدية إلى الوق�وع ف�ي مث�ل ھ�ذه اCخط�اء طغي�ان . القواعد 

ابات المتعلمين ، Cننا نميل دائًما في عاميتنا إلى الس�ھولة ف�ي العامية وتأثيرھا الشديد على كت

إذ غالبـــ�ـًا ، النطق ، فكثيًرا ما نذھب إلى التخفيف من ھذه الھمزة عن طريق حذف بعض�ھا 

، وھ��ذا م��ا يرب��ك ) 2ب��اس ( فننطقـ��ـھا )  2ب��أس ( وم م��ث	ً بح��ذف ھم��زة اCلـ��ـف ف��ي ـم��ا نق��

  .المتعلم ويوقعه في الخطأ 

لكتاب��ات متعلم��ي العين��ة ، وج��دنا  م��ن خ��	ل تفحص��نا: التق++ديم والت++أخير ب++ين الص++وامت  -3

( أخطاء تدور حول التقديم والتأخير بين الص�وامت ف�ي الكلم�ة الواح�دة ، وق�د ب�ـلغت نس�بتھا 

  : ومن أمثلتھا )   %05,43

  .بين ا;رھاب والمدنيين   لتص	حفحصل ا ����

  . أساسية  مبدائ فھناك عدة ����

    . الغماضةھي التي تعالج القضايا الفلسفة  ����

 . أذاھيننا يتبادر إلى ����

التص	ح ،مبدائ الغماض�ة ، ( يتبيـن من خـ	ل ھـذه اCمــثلة أن المتعلمين يكتبون            

ولعل السبب في ھذا يعود إل�ى ) ، الغامضة ، أذھاننا  الح ، المبادئالتص( بد2ً من ) أذاھيننا 

وھن��ا نق�ول ب��أن م�ا وق��ع في��ه . علم عن�د كتابت��ه ، فھ�و ف��ي حال��ة س�ھو فق�دان التركي��ز ل�دى الم��ت

، إل�خ...أو لع�دم تمكن�ه م�ن تطبيقھ�اا لكون معرفته بالقاعدة جزئي�ة المتعلم 2 يعتبر خطأ راجعً 

  .بل ھفوة حصلت نتيجة السھو أو السرعة 

  

  

، تجلت في م�ا م	ئية وجدنا أن ھناك نوعين منھامن خ	ل ما تعرضنا إليه من أخطاء إ      

  :يلي

  

  

  



 تصنيف وإحصاء ا�خطاء اللغوية:                                      الفصـل الثالث 

 - 154  -

  

  

  

  

  

  :لمتعلمين في مثل ھذه اCخطاء إلىوقد يكون مرد وقوع ا

وع��دم اس��تيعابھم لم��ا ُيَق��دم لھ��م م��ن دروس ، وھ��ذا م��ا ـ�� جھ��ل المتعلم��ين بالقاع��دة           

المبس�وطة ،   م�ن الت�اء المربوط�ة ، والت�اء  كتاب�ـة ك�ل ةكيفيـخطاء المرتكبـة في اC وضحته

  .ع رسم الھمزة وكذلك أنوا

ـ إضافة إلى الت�أثير الكبي�ر لدارج�ة المتعلم�ين عل�ى لغ�تھم الفص�حى ، ھ�ذه الدارج�ة           

التي يكثر فيھا المطل في الك	م ، وذلك ب�انق	ب الص�وائت القص�يرة إل�ى ص�وائت طويل�ـة ، 

الفتح�ة ( والتي ظھرت في كتابــات متعلمي العين�ة عل�ى شكـ�ـل الكتابـ�ـة العروض�ية ، كقل�ب 

  ف�ي مث�ل كت�ابتھم) الكسرة ياًء ( وقلب ) ولَكنه ( بد2ً من ) و2كنه ( في مثل كتابتھـم ل) ألًفا 

الض�مة ( وكـ�ـذا قل�ب ) ة ھ�ذه الظ�واھر ـِولتغطي�( ب�د2ً م�ن ) ھ�ذه الظ�واھر  ولي تغطي�ة( ل 

فمرتك�ب ھ�ـذه ، ) الواق�ع الُمع�اش ( ب�د2ً م�ن ) لموع�اش الواق�ع ا( في مثل كتابتھم ل ) واًوا 

) الفتح�ة واCل�ف ( وب�ين ) الكس�رة والي�اء ( وبـين ) الضمة والواو ( اCخطـاء 2 يميز بــين 

وھذا 2عتماده على الجانب السمعي ، إذ نجده يكتب ما َيْنِطُق به ، مع العلم أنه ليس دائًم�ا م�ا 

( ف��ي كتاب��ـه   "دي سوس��ير " ر ـُينط��ق ُيكت��ب ، ولع��ل ھ��ذا م��ا وض��حه الع��الم اللس��اني الشھي��

  حينما ) رات في اللسانيات العامة ـمحاض

  

  

إن الكتاب�ة ليس�ت : وبين اللغة حجاًبا يمنعنا من رؤيتھ�ا كم�ا ھ�ي إن الكـتابة تقيم بيننا : ( ال ق

ثوًبا عادًيا تلبس�ه اللغ�ة ، ب�ل قـ�ـناع خــ�ـداع تتنك�ر في�ه ، ويتجل�ى لن�ا ھ�ذا ف�ي رس�مھم للكلم�ة 

 wazo( يث لم يرسموا أي صوت م�ن أص�وات الكلم�ـة المنطوق�ة ح)   oiseau( الفرنسـية 

وإض�افة   ) 1( )بوساطـة دليلـه الخاص ، فلـم ُيبقـوا على شيء من الصورة الحقيقية " وازو) "

ر على المتعلم  ف�ي اكتس�ابه ـالتي تؤث" التخفيف" جة نجد صفة في الدار" المطل " إلى صفة 
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خ��	ل ح��ذف ج��زء م��ن وذل��ك م��ن بحا2تھ��ا المختلف��ة ،ا  ص��حيًحا  لكيفي��ة رس��م الھم��زة رس��مً 

ولھ��ذا ننص��ح با;كث��ار م��ن الت��دريب "  ُم��ؤِمْن "ب��د2 ًم��ن " ُم��وِمْن "ف��ي مث��ل كتاب��ة الھم��زة 

  .والمطالعة لتجنب الوقوع في مثل ھذه اCخطاء 

ـ و2 ننسى ظاھرة قرب مخارج اCص�وات وص�فاتھا الت�ي توق�ع الم�تعلم ف�ي الخل�ط           

  .، ولھذا ننصح ببرمجة حصٍص للصوتيات في كل اCطوار التعليمية بينھا 

II.  خط��اءـغ ع��ـبل�� :ا�خط+ـاء النحوي++ةCالت��ي وق��ع فيھ��ا متعلم��و العين��ة  النحوي��ة  دد ا )

 :  وتجلت في ما يلي ) خطأ  434

 

  

  

  

  

  

  

  

  >>عند متعلمي العينة  ةجدول يبين اCخطاء النحوية والصرفي <<

  

1- Ferdinand de saussure , cours de linguistique editions payot 1981 . p 51 . 

 

 

تنكي��ر م��ا " وبلغ��ت نس��بة أخط��اء متعلم��ي العين��ة ف��ي :  تنكي++ر م++ا ينبغ++ي الس++ياق تعريف++ه  -1

، ومن أمثلتھا  من مجموع اCخطاء النحوية والصرفية)  05,53%" ( ينبغي السياق تعريفه 

:  

     .المضئ  يقطراستطاعت الفلسفة أن تھدي الناس إلى  ����

  . ضروريةوتقديم الوسائل  ����

         .  ونقدالتي تقوم على التأمل  ����
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 .   والمساواة  ونظاممن أجل الحرية  ����

) اَْل ( إذا بحثن��ا ف��ي ھ��ذه اCمثل��ة الت��ي ب��ين أي��دينا وج��دنا أن قض��ية التعري��ف ب             

 علي�ه ، والمعط�وفوالمعط�وف ، المضاف والمض�اف إلي�ه ( والتنكيـر تواجـدت في حـا2ت 

   ) .والصفة والموصوف 

التعري��ف والتنكي��ر يرج��ع إل��ى ع��دم ) اَْل ( إن إخف��اق متعلم��ي العين��ة ف��ي اس��تعمال            

التحكم في جملة من القواعد الخاصة بھذه الظاھرة ، إذ نجده يجسد كـتابًيا كل م�ا ينط�ق ب�ه ، 

( الشمس�ية ف�ي ) اَْل ( مث�ل ع�دم رس�مه ل ف�ي به  ويتطلب الكتابة ف	 يجس�ده  أما ما لم َيْنطق

التعري�ف ، والت�ي يج�ئ بع�دھا ح�رف مش�ّدد ، " أل "2م ( وھذا Cنھ�ا ) ونقد تقوم على التأمل

ف�ي   ) 1( )فتباشره وتنقلب من جنسه ، وھ�ي غي�ر ظ�اھرة ف�ي النط�ق ، فھ�ي تكت�ب و2  تلف�ظ 

ونظ���ام  حري���ةم���ن أج���ل ال(  القمري���ة ف���ي) اَْل ( ح���ين نج���د متعلم���ي العين���ة يتقي���دون بكتاب���ة 

أي ل�يس  –التعريف التي َيج�ـئ بع�ـدھا ح�رف متح�رك ) أل ( 2م ( وھذا Cنھا )   المساواةو

  . ) 2( ) وھي تكتب وتلفظ  –مشدًدا 

وھذا ما يؤكد عدم تمرس متعلمي العينة جيًدا على الكتابة ، وبالتالي 2بد علين�ا م�ن            

م�ن أج�ل اكتس�اب ، لتبسيط ھ�ذه القض�ية وترس�يخھا  ة وتكثيفھاحسن استغ	ل التمارين اللغوي

  .س	مة لغوية جيدة 

  
  
  . 101ص . أكرم جميل قنبس ، معجم ا;م	ء العربي  -1

  . 102ص . المرجع نفسه  -2

  

  

  

 35,25%( بلغت نسبـــة أخطـاء متعلمي العيــنة في مبح�ث المج�رورات : رورات ـالمج -2

  :نحويـة والصرفية المرتكبة ، وقـد اشتملت على ما يليمن مجمـوع اCخطاء ال) 
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( ف�ي ا2س�م المج�رور   اء متعلم�ي العين�ةــ�ـوبلغت نس�بة أخط: أ ـ ا"سم المجرور            

  : أخطاء المجرورات ، ومن أمثلتھا  عمن مجمو) 68,63 %

  .الجمھورية  لرئيسْ يفوض  ����

  . لمجموعةٌ  تعتبر المصالحة الوطنية ح	ً  ����

  .ا;رھاب   جراءْ ھذا كله من و ����

 . أغراًضاالفلسفة لم تستطع توجيھنا إلى إن  ����

 %( المض�اف إلي�ه بلغ�ت ف+ي  نسبة أخطاء متعلمي العين�ة أما :هـب ـ المضاف إلي           

  : من مجموع أخطاء المجرورات ، ومن أمثلتھا ما يلي )  31,37

  .اCبرياْء ، وقتل  الدماءْ لنكف عن سفك  ����

 .  الوطْن على س	مة  المحافظة ����

  . الوطنيةُ  وكانت للمصالحة ����

  . الشعبَ  تدفع إلى تعزيز ����

تض�ح أن طاء متعلمي العينة في المج�رورات إمن خـ	ل ما تقـدم من أمثلة على أخ           

 :  

  

  

  

كثيًرا إلى تسكين أواخر الكلمات، وھذا ما وض�حته أمثل�تھم ينة يميلون ـ متعلمي الع           

، المتح�دثين باللغ�ة العربي�ة الفص�حىو ظ�اھرة تس�كين أواخ�ر الكلم�ات ينتھجھ�ا ج�ل . السابقة

  .)سكن تسلم ( وإتباع مقولة وھذا لتفادي الوقوع في الخطأ 

  . ي كل ما يكتبونـ إضافة إلى عدم تعود المتعلمين على الشكل ف          

العين�ة ج�اھلون بعم�ل أدوات  لكن الشيء الذي استبعدته ھنا ، ھو أن يك�ون متعلم�و           

ن س�بب الجر الم	زمة ل�ه ، ولھ�ذا أق�ول إ الجر ، أو القاعدة الخاصة بالمضاف إليه  وع	مة

كيفية تطبيق القاعدة ، أو قل�ة في وقـوع متعلمي العينة في مثل ھذه اCخطاء يعود إلى جھلھم 

  .الممارسة والتدريب عليھا 
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النحوي��ة والص��رفية  م��ن مجم��وع اCخط��اء)  08,75 %(  وبغ��ت نس��بتھا: المرفوع++ات  -3

  :المرتكبة من قبل متعلمي العينة  ، وتمحورت في ما يلي 

  

  

  

  

  

 %( تض��ح أن اCخط��اء في��ه بلغ��ت نس��بة الج��ـدول الساب��ـق إ م��ن: ل ـ++ـاعـأ ـ الف            

  :أخطاء  المرفوعات ، ومن أمثلة متعلمي العينة عليھا ما يلي  عمن مجمو)  89,50

  . الب	دْ ت فسد ����

  . الجزائرَ عانت منه  ����

  .   رأيھم  الجزائريينھذه المصالحة أثبت فيھا  ����

 .الجزائري اCمان الشعبْ  َفَقَ◌َد خ	لھا ����

  

  

  

  

وم�ن  تم�ن مجم�وع أخط�اء المرفوع�ا) 10,50 % ( وبلغ�ت نس�بته  :ب ـ المبت+دأ            

  : أمثلة متعلمي العينة فيھا ما يلي 

  :حة ا;رھاب ھيوحلول مكاف*            

  .م  1999الوطني سنة  الوئامِ  ����

  .م  2005الوطنية سنة  المصالحةِ  ����

  ...    الوطنية معناھا  المصالحةِ *            

  .ا;رھابية التي قاموا بھا واCعمالْ *            

الكس�رة والس�كون ( ما تقدم من أمثلة نقول بأن متعلمي العين�ة يس�تعملون  لمن خ	           

ع	م��ات لرف��ع الفاع��ل والمبت��دأ عوًض��ا ع��ن الض��مة ع	مت��ه اCص��لية  ، وك��ذلك نج��دھم ) 
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ع��دم : ع	م��ة لرف��ـع الجم��ـع ب��د2ً م��ن ال��واو ، ولع��ـل ھ��ـذا م��ا يع��ود إل��ى ) الي��اء ( يس��تعملون 

وعيھم بالتطبيق الص�حيح للقاع�دة المدروس�ة ، وخاص�ة إذا تغي�ر موق�ع عنص�ر م�ن عناص�ر 

عان�ت من�ه ( اCخط�اء ف�ي الفاع�ل نج�د  ج�اءت ع�نفي اCمثل�ة الت�ي  فمث	ً  الجملـة العربية ، 

ف��ن	حظ ھن��ا أن��ه م��ا إن وج��دوا ...) رأيھ��م  الجزائ��ريين، ھ��ذه المص��الحة أثب��ت فيھ��ا  الجزائ��رَ 

فاص	ً فص�ل ب�ين الفع�ل والفاع�ل حت�ى أخط�اء  متعلم�و العين�ة ف�ي الموق�ع ا;عراب�ي للفاع�ل 

ب في ھذا أننا نتبع طريقة التقعيد في الت�دريبات النحوي�ة واعتبروه مفعو2ً به فنصبوه ، والسب

فھ�ذا  ،والقواعد الجافة معزول�ة ع�ن الس�ياق تصر على إعطاء اCمثلة البسيطة ، وذلك بأن نق

، Cخي�ر التقعي�د و2 ي�تعلم اCداء له أثره السلبي على اس�تراتيجية الم�تعلم ، بحي�ث ي�تعلم ھ�ذا ا

ومش�تملة عل�ى داخل سياق�ـات تبليغي�ة  مختلف�ة  الخاصة بھذاوبالتالي ننصح بإجراء التمارين 

  . جمل متنوعة تكون على حسب المستوى التعليمي للمتعلمين 

م�ن مجم�وع اCخط�اء النحوي�ة والص�رفية   ) 17,05 % (وبلغ�ت نس�بتھا : المنص+وبات  -4

ثل��ة وم��ن أم" ف��ي المفع��ول ب��ه " ح��ول الخط��أ المرتكب��ة م��ن قب��ل متعلم��ي العين��ة ، وتمح��ورت 

   : متعلمي العينة عليھا ما يلي أخطاء 

 

  

  

  .توازنسنجد  �

   لسؤاأو  تسائلنطرح  ����

تض��ح أن متعلم��ي العين��ة يقع��ون كثي��ًرا ف��ي الخل��ط ب��ين إم��ن خ��	ل م��ا تق��دم م��ن أمثل��ة       

  : ولعل ھذا راجع إلى ، المفعول به والفاعل 

خاصة بنصب المفعول ب�ه ، وقل�ة ي العينة للقاعدة النحوية الـمتعلم استيعابدم ــ ع           

  .التمرن والممارسة عليھا 

ف�نحن نع�رف أن : ـ تقي�د متعلم�ي العين�ة بالترتي�ب الش�ائع لعناص�ر الجمل�ة العربي�ة            

المفعول به يأتي في الموقع الثالث من بناء الجملة العربي�ة بع�د الفع�ل والفاع�ل ، ولك�ن توج�د 

 جملة العربية وھن�االمفعول به المرتبة الثانية من ترتيب ال فيھا تصدري استثنائيةھناك حا2ت 

... )  ت�وازنس�نجد ( يتعذر على المتعلم تمييز المفعول ب�ه عل�ى الفاع�ل كم�ا ھ�و واض�ح ف�ي 
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ب��د2ً م��ن )  ت��وازن ( ف��المتعلم ھن��ا ذھ��ب ب��المفعول ب��ه م��ذھب الفاع��ل ، فق��ام برفع��ه وكتابت��ه 

أخ��ذ المفع��ول ب��ه الفاع��ـل ك��ان ضمي��ـًرا مس��تتًرا   ن، وھ��ـذا لك��ـو) توازًن��ا ( نصب��ـه وكتابت��ه 

فم�ا س�بق م�ن أمثل�ة تؤك�د أن الم�تعلم غي�ر  ،) ف�اع	ً ( فأصبح في نظر المتعلم مرتبته الثانية 

د ھذا إل�ى الفص�ل ب�ين متمرن على قواعد التقديم والتأخير وفائدتھما في اللغة ، وقد يكون مر

  .وعلم الب	غة علم النحو 

م��ن مجم��وع اCخط��اء النحوي��ة والص��رفية )  11,29 %( وبلغ��ت نس��بتھا  :خ ـالنواس++ -5

  : المرتكبة من قبل متعلمي  العينة ، وتمثلت في ما يلي 

  

  

  

  

 %( وبلغ�ـت نسب�ـة أخط�اء متعلم�ي العين�ة ف�ي ھ�ذا المبح�ث  :ھا ـأ ـ كان وأخوات            

 :من مجموع أخطاء النواسخ ، وتمثلت في ما يلي )   85,71

  

  .أحرارقصد بھا أن نكون ويُ  ����

  .بالفلسفة   مرتبطأصبح أبو حامد العزالي  ����

  حائرين  المسلمين فقد ظل ����

  .   السجونْ أصبحت  ����

م�ن مجم�ـوع أخط�اء النواس�خ ، )  14,29%( وبلغ�ت نس�بتھا  :ھا ـب ـ إن وأخوات+          

  : ومن أمثلة أخطاء متعلمي العينة فيھا ما يلي 

 .لمِ الس مشروعِ نستطيع القول أن  ����

 .خيٌر  المصالحةُ  قانونُ إن  ����

 .  إخوانٍ إن الجزائريين  ����

يتضح من خ	ل اCمثلة المقدمة سابًقا أن ھناك تداخ	ً كبيًرا في ذھن متعلمي العين�ة           

ب��ين أدوات النواس��خ المختلف��ة الموج��ودة ف��ي اللغ��ة العربي��ة ، وھ��ذا م��ا ط��رح إش��كا2ً عويًص��ا 

( وعم�ـل ) إن وأخواتھ�ا ( إذ نج�دھم يخلط�ون ب�ين عم�ل ،نھ�ا أمامھم تمثل في عدم تميزھم بي
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يكون مرفوًع�ا ، بي�د أن اس�م ) كان أو أحد أخواتھا ( والمعلـوم عندنا أن اسم ) كان وأخواتھا 

وًبا ـمنص�) كان أو أحد أخواتھا ( يكون منصوًبا ، في حين يكون خبر ) إن أو أحد أخواتھا ( 

م�ن متعلم�ي العين�ة  بعض�ا بع�ضوًعا ، إ2 أننا وج�دنا ـمرف) إن أو أحد أخواتھا ( ر ـ، أما خب

فقد ظ�ل ( وينصبون اسم كان ... ) إن قانونَ ( بد2ً من ... ) إن قانونُ ( يقومون برفع اسم إن 

  إلى ... ) فقد ظل المسلمون ( بد2ً من رفعه .. ) .المسلمين

  :وقد يرجع ھذا الخلط إلى ما يلي  المقدمة،غير ذلك من اCمثلة 

بس�بب تغي�ر  واحدة،في اللغة العربية 2 تحافظ على حالة إعرابية  ا2سميةـ الجملة            

  .عليھاوتداخل العوامل الناسخة الداخلة 

، اس�مية          أم جمل�ة فعلي�ة  يالمنس�وخة، أھ�مل�ة الم�تعلم أم�ام ن�وع الجـ حي�رة            

، ذلك أن بعًض�ا م�ن ھ�ذه العوام�ل ا على ھذا النحوعلية فيتعامل معھغالًبا ما يعتبرھا جملة فو

  .)كان ( اضي والمضارع واCمر مثل يأتي منھا الميًفا ناقًصا ُتصرف تصر

  

  

م���ن مجم���ـوع اCخط���اء النحوي���ة والص���رفية )  10,60%( وبلغ���ت نس���بتھا : التطاب+++ـق -6

  :المرتكبة من قبل متعلمي العينة ، وتمثلت في ما يلي 

  

  

  

  

  

وبلغ�ت نس�بة الوق�وع ف�ي مث�ل ھ�ذه  :ـ ع+دم مطابق+ة المعط+وف للمعط+وف علي+ه أ            

من مجمـوع أخطاء التطابق ، ومن أمثلة متعلمي العينة فيھا ما يلي )  64,70 %( اCخطـاء 

 :  

 . ا2ستقرارْ و اCمانْ فقد خ	لھا الشعب الجزائري الشعور بالثقِة و ����

 . المئاتَ أدت إلى قتل العديِد و ����

 .  ا;رھابُ ن الشعِب الجزائري والتسامح بي ����



 تصنيف وإحصاء ا�خطاء اللغوية:                                      الفصـل الثالث 

 - 162  -

 . المصالحةُ ويدعوھم إلى السلِم و ����

م�ن مجم�وع  (35,30 % )ھا توبلغ�ت نس�ب :ب ـ ع+دم مطابق+ة الص+فة للموص+وف           

  : أخطاء التطابق ، ومن أمثلتھا 

 . حساسٌ تركت انطباعاً  ����

 . متطورةٌ يعيش الشعب الجزائري حياًة  ����

 . عنيفٌ تعرضت الجزائر إلى احت	ٍل  ����

  . زاھرْ والدعوة إلى بناء مستقبٍل  ����

ن	ح�ظ أن متعلم�ي العين�ة يجھل�ون الع	ق�ة الت�ي ت�ربط  أمثل�ة من خ	ل ما تق�دم م�ن           

ب���ين الص���فة والموص���وف ، وك���ذا المعط���وف ب���المعطوف علي���ه ، ذل���ك أن المعط���وف يتب���ع 

  لكننا نجد بعًضا من )رفًعا ونصًبا وجًرا ( المعطوف عليه في الحا2ت ا;عرابية المختلفة 

  

 

ط�وف والمعط�وف علي�ه ، ف�ي مث�ل متعلمي العين�ة يخ�الفون ب�ين الع	مت�ين ا;ع�رابيتين للمع 

وجعل��ه يناس��ب حرك��ة ) المص��الحِة ( ب��د2ً م��ن ج��رھم ل��ه ) المص��الحُة ( رفعھ��م للمعط��وف 

وي���دعوھم إل���ى الس���لِم ( فتص���بح الجمل���ة ص���حيحة ) الس���لِم ( المعط���وف علي���ه المج���رور 

  ) .والمصالحِة 

ا ونص�ًبا وج�ًرا ، رفًع�( ع الموصوف ف�ي ك�ل الح�ا2ت ا;عرابي�ة ـة تتبـكذلك الصف           

إ2 أنن�ا وج�دنا بعًض�ا م�ن متعلم�ي  ) إضافة إلى التعري�ف والت�ذكيروكذا إفراًدا وتثنية وجمًعا 

( ل ـوالع	م��ة ا;عرابي��ة للموص��وف ف��ي مث��ب��ين الع	م��ـة ا;عرابي��ة للص��فة  نوـالعين��ة يخالف��

بع�ة للموص�وف اوجعلھ�ا ت) حساًس�ا ( ة ـم للصف�ـد2ً م�ن نصبھ�ـفب�) اٌس ـت انطباًعا حس�ـترك

الع	م��ة ا;عرابي��ة ويخ��الفون بھ��ا ) حس��اٌس ( نج��دھم يرفع��ون الص��فة ) انطباًع��ا( المنص��وب 

  .للموصوف 

كيفية تطبيق القاعدة تطبيًقا ص�حيًحا ل فع	ً على أن المتعلمين جاھلونؤكد وھذا ما ي           

  .نتيجة قلة الممارسة والتمرن عليھا 

و  ،) 75 ,08 %( نس��بة أخط��اء متعلم��ي العين��ة فيھ��ا  وق��درت :والقط++عالوص++ل  ھمزت++ا -7

  :انقسمت إلى قسمين
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م�ن مجم�وع )  44,73 %( وبلغ�ت نس�بتھا  :أ ـ رس+م ھم+زة الوص+ل ھم+زة قط+ع            

أخط��اء رس��م ھمزت��ي الوص��ل والقط��ع ، وم��ن أمثل��ة أخط��اء متعلم��ي العين��ة ف��ي رس��م ھم��زة 

  : الوصل ما يلي 

 .في السنوات السابقة  تعمارا;سناھيك على ما خلفه  ����

 .عالم القيم  إنكسر ����

  

 

 .ميثاق السلم  إنبثقوقد  ����

وبلغت نسبة أخطاء متعلم�ي العين�ة ف�ي كيفي�ة : ب ـ رسم ھمزة القطع ھمزة وصل            

  : من مجموع أخطاء رسم الھمزة ، ومن أمثلتھا )  55,27 %( رسم ھمزة القطع 

 .عالم  احسنعالم القيم  ����

 .  ا2سبابنا ما ھي ولم يطرح ل ����

 . ا2سئلةعن كل  ابتواجأدت واجبھا  ����

ما تقدم من أمثلة نقول بأن متعلمي العينة 2 يميزون بين ھمزتي الوص�ل من خ	ل            

فيھا الكثي�ر م�ن المتعلم�ين عل�ى  للغوية من بين المسائل التي يخطئوالقطع ، وھذه الظاھرة ا

  : إلى اخت	ف مستوياتھم ، ولعل ھذا يعود 

ـ�� ع��دم رس��وخ القاع��دة الخاص��ة بھمزت��ي الوص��ل والقط��ع ف��ي ذھ��ن الم��تعلم ، ھ��ذا            

الرسوخ الذي 2 يتم إ2 من خ	ل كثرة استثمارھا في المواقف اللغوية المختلفة كتابة وح�ديًثا 

يكت�ب أو  للتميي�ز بينھم�ا ، فعن�دما ا2ھتمام، وھذا ما نفتقده في مواقفنا التعليمية ، إذ نجد عدم 

ينطق المتعلم ھمزة الوصل ھمزة قطع ، أو يقوم بكتابة أو نطق ھم�زة القط�ع ھم�زة وص�ل ، 

نن�ا نج�د بعًض�ا م�ن أ2 يجد من يمنعه عن ھذا ، أو ُينِب�ه علي�ه ا2لت�زام ب�التفريق بينھم�ا ، كم�ا 
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ة زـط عل��ى ھم��ـيضغ��إذ نج��ده ت��ارة  م��ن 2 يراع��ي أثن��اء تحدث��ه التميي��ز بينھم��ا ،  المعلم��ين 

 –ا2س��تعمار ( عوًض��ا ع��ن ... ) إنبث��ق  –إنكس��ر  –ا;س��تعمار ( ل ـًقا ف��ي مث��ـل نط��ـالوص��

نط���ق بھ���ا المعل���م ھم���زة قط���ع ، الھم���زة الت���ي  ف���يظن الم���تعلم ھن���ا أن... ) نبث���قاِ  –ِانكس���ر

( ِسِ◌ُمُ◌ في ذھنه ويثبتھا كتابة ،وتارة أخرى يقوم بتخفيف ھمزة القط�ع نطًق�ا ف�ي مث�ـل تفَتر

، ...) أس��ئلة  أق��وال  –أس��باب  -أحس��ن ( عوًض��ا ع�ن ...) اق��وال  -اس��ئلة  - اس��باب -احس�ن 

في ذھن�ه ويثبتھ�ا  مُ سِ تفيظن المتعلم ھنا أن الھمزة التي نطق بھا المعلم ھي ھمزة وصل ، فتر

  .كتابة 

 اـ و2 ننسى ت�أثير دارج�ة المتعلم�ين الت�ي تمي�ل إل�ى التيس�ير ف�ي النط�ق ، إذ نج�دھ           

  جنح  إلى تخفيف ھمزة القطع  فتحولھا إلى ھمزة وصل ، ذلك أن الھمزة دائًما ت

  

 

 

جيء بھا من أجل التخلص من النطق بالسكون ف�ي ) أو ما تسمى بھمزة الوصل ( المتحركة 

العربية 2 ُيبدأ بساكن و2 ُيوقف على متحرك  ةأول الكلمة 2ستثقاله على اللسان Cنه في اللغ

.  

 % (اء متعلم��ي العين��ة في��ه ـ��ـت نس��بة أخطـ��ـوبلغ :وح++ذف ح++رف العل++ة الج++زم -8          

  : من مجموع اCخطاء النحوية والصرفية المرتكبة ، ومن أمثلته ما يلي  )2,76

  .                              يأتي لم ����

  .                              تبدي لم ����

 .  يبقى لم ����

  . يراعيلم  ����

             .                 يرى لم ����

 . يعطي لم ����

الجازم��ة للفع��ل المض��ارع ق��د ) ل��م ( م��ن خ��	ل اCمثل��ة الس��ابقة 2حظن��ا أن عم��ل            

والمتمثل�ة ف�ي ج�زم الفع�ل المض�ـارع ، ھ�ذا ُعد َتقُـم بوظيفت�ـھا المعت�ادة ُعِطـل عملــھا ، فلم  تَ 

، وھ�ذا م�ا ل�م نلمس�ه ف�ي ج�ـزم بح�ـذف ح�رف العل�ة  الفعـل الذي قـد يك�ـون معت�ـل ا\خ�ـر فيُ 
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اCمثلة الُمَقَ◌َدم�ة ، إذ وج�دنا بعًض�ا م�ن متعلم�ي العين�ة م�ن يق�ـوم بإثب�ـات ح�رف العل�ـة ف�ي 

ل�م  -ل�م ت�ـأت (  م�ن ب�د2ً ... ) ل�م يراع�ي  -لم ت�أتي  (  الفعل المضارع المجزوم ،  في مثل 

  : وھذا راجع إلى...) يراع 

ة ، وھ��ذا ;تباعن��ا طريق��ة التقعي��د ف��ي التدريب��ـات ـ�� ع��دم ال��وعي بالقاع��دة النحوي��           

ف�ي جمل�ة بس�ـيطة مس�تقلة ب�ذاتھا على إدخال اCدوات عل�ى اCفع�ال  بحيث نقتصر  النحوية ،

 ومعزول��ة ع��ن الس��ياق ، فھ��ذا ل��ه أث��ره الس��لبي عل��ى اس��تراتيجية الم��تعلم ، بحي��ث ي��تعلم ھ��ذا

ـراء تماري���ـن داخ���ل س���ياقات مختلف���ة ولھ���ذا ننص���ـح بإج��� .و2 ي���تعلم اCداء اCخي���ر التقعي���د 

  .جمل  قصيرة وطويلة ، وذلك حسب المستوى التعليمي للمتعلم  ىومشتملة عل

 

ـ وقد يكون مرد وقوع متعلمي العينة ف�ي مث�ل ھ�ذه اCخط�اء إل�ى أن�ه حص�ل ل�ديھم            

  والتي " لم ( " بين عمل العوامل التي تدخل على الفعل المضارع في مثل  تداخ	

  

نافية والتي 2 تعمل في�ه ش�يًئا ال" 2 "، والتي تقوم بنصبه" لن "تقوم بجزم الفعل المضارع، و

(     .  

ـ كذلك ق�د يك�ون الس�بب راجًع�ا إل�ى أن ھن�اك بعًض�ا م�ن المتعلم�ين م�ن يكون�وا ف�ي           

bم�ور دون مراعاتھم لركيزھم منصًبا على الموضوع فقط حالة سھو أثناء كتابتھم ، فيكون ت

النحوي��ة وا;م	ئي��ة  فيم���ا يكتب��ون ، وظ���اھرة الس��ھو عل��ى ح���ذف ح��رف العل���ة م��ن الفع���ل 

قلي�ل وم�ين وعل�ى اخ�ت	ف مس�توياتھم رة عند معظـم المتعلـزوم منتشـارع المعتل المجـالمض

  .فقط من ينتبه إليھا 
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  : نتائج الدراسة الميدانية الخاصة بتحليل مدونات المتعلمين 

ل م��دونات خ��	ل النت��ائج الت��ي توص��لنا إليھ��ا ج��راء إحص��اء وتص��نيف وتحلي��م��ن            

الواسع  لbخطـاء اللغوية في ص�فوف متعلم�ي  ا2متدادتضح لنا مدى متعلمي العينة الكتابية إ

	ً عل�ى ك�ل حعلى متعلمين معينين فقط ، بل كان مس�تف ا2متدادعينتنا ، بحيث لم يقتصر ھذا 

العينة ، مما يؤكد لنا أن ما ُس�خر لتعل�يم اللغ�ة العربي�ة الفص�يحة م�ن ب�رامج مقترح�ة متعلمي 

في التعليم ، وك�ذا طرائ�ق تق�ديم ال�دروس وإع�داد المعلم�ين والتم�ارين اللغوي�ة المرس�خة لھ�م  

ب��دليل إخف��اق المتعلم��ين ف��ي  وأس��لوًبا، ال��خ غي��ر ك��اف 2م��ت	ك زمامھ��ا مبن��ى ومعًن��ى ...

وع���دم تمك���نھم م���ن  لھ���م،للقواع���د النحوي���ة وا;م	ئي���ة العربي���ة الُمدرس���ة ا2س���تيعاب الجي���د 

  .وحديثفي مواقفھم اللغوية المختلفة من كتابة  ااستثمارھ

وق��د  أظھ��رت المعالج��ة ا;حص��ائية لنت��ائج الدراس��ة ا2س��تط	عية وج��ود أخط��اء            

وأخط��اء اء إم	ئي��ة متنوع��ة ف��ي كتاب��ات متعلم��ي العين��ة ، حي��ث انقس��مت إل��ى قس��مين ، أخط��

وبالمقاب��ل انقس��مت اCخط��اء ا;م	ئي��ة إل��ى ص��نفين ، أخط��اء ناتج��ة ع��ن ت��أثيرات نحوي��ة ، 

أو المعرف�ة كقلة استيعاب القاعدة النحوي�ة  صوتية  وأخرى ناتجة عن تأثيرات غير صوتية ،

  الخ ...وكذا السھو وا;رھاق ا الجزئية بھ
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ئية تحصلنا على خمسة أنواع  بصنفيھا ، الناتج�ة ع�ن فبالنسبة  إلى اCخطاء ا;م	           

" ظھ��ـر الخط��أ اCول ف��ي : ت��أثيرات ص��وتية أو غيرھ��ا ، ج��اءت مرتب��ة عل��ى الش��كل الت��الي 

م��ن مجم��وع اCخط��اء ا;م	ئي��ة الناتج��ة ع��ن ) 39,03 %( بنس��بة " الخط��أ ف��ي الص��وائت 

م�ن مجم�وع ) 33,70 %( ة بنسب" رسم الھمزة " تأثيرات صوتية ، وظھر الخطأ الثاني في 

اCخطاء ا;م	ئية الناتجة عن تأثيرات أخرى غير صوتية ، في ح�ين ك�ان الخط�أ الثال�ث ف�ي 

م��ن مجم��وع اCخط��اء ا;م	ئي��ة الناتج��ة ع��ن ت��أثيرات ) 12,83 %( بنس��بة " رس��م الت��اء " 

 إبدال الحروف بعضھا من " أخرى غير صوتية ، أما الخطأ الرابـع فكان في

 

 

ة ، ـمن مجمـوع اCخطـاء ا;م	ئية الناتجة عن تأثيرات صوتي�) 11,76 %( نسبة ب" بعض 

  " التقديم والتأخير بين الصوامت " ر فتمحور حول ـأما الخطأ الخامس واCخي

م��ن مجم��ـوع اCخط��ـاء ا;م	ئي��ة الناتج��ة ع��ن ت��أثيرات أخ��رى غي��ر ) 02,70 %( بنس��بة 

  .ية المرتكبة من قبل متعلمي العينة صوتية ، وھو أصغر أنواع اCخطاء ا;م	ئ

من قبل متعلمي العين�ة  كان�ت أما بالنسبة إلى اCخطاء النحوية والصرفية المرتكبة            

" المج�رورات " في أ اCول ـر الخطـظھ: ي ـل التالـة على الشكـواع ، جاءت مھيكلـثمانية أن

، في حين )  17,05%( بنسبـة " وبات المنصـ" ، والخطـأ الثانـي في )  35,25%( بنسبـة 

التطابق " أما الخطأ الرابع فظھر في ) 11,29 %( بنسبة " النواسخ " كان الخطأ الثالث في 

و " المرفوع�ات " ، بينما ظھر الخطأ الخامس والس�ادس ف�ي ِك�لc م�ن ) 10,60 %( بنسبة " 

تنكي��ر م��ا " ظھ��ر ف��ي أم��ا الخط��أ الس��ابع ف) 08,75 %( بنس��بة " ھمزت��ي الوص��ل والقط��ع " 

" ف��ي ، ف��ي ح�ين ك��ان الخط��أ الث�امن واCخي��ر ) 05,53 %( بنس��بة " ينبغ�ي الس��ياق تعريف�ه 

وھ�و أص�غر ن�وع  ف�ي اCخط�اء النحوي�ة ) 02,70 %( بنسبة " الجزم ، وحذف حرف العلة 

والصرفية المرتكبة من قبل متعلمي العينة ، ويمكن تجسيد كل ھذه اCخطاء اللغوي�ة بنوعيھ�ا 

  : ;م	ئية والنحوية في الجدول التالي ا
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وبن��اًء عل��ى النت��ائج المتوص��ل إليھ��ا تب��ين أن المتعلم��ين م��ن أف��راد العين��ة يع��انون            

صعوبات نحوية وإم	ئية في جميع الموضوعات  اللغوية تقريًبا، وأغل�ب اCخط�اء المرتكب�ة 

) الدارج�ة ( ف�ي النق�ل الس�لبي م�ن لغ�ة المنش�أ  من قبل متعلمـي العينـة 2 ينحصـر مص�درھا

فق��ط ، كم��ا ذھ��ب إلي��ه الم��نھج التق��ابلي ال��ذي تكلمن��ا عن��ه ف��ي ) الفص��حى ( إل��ى اللغ��ة الھ��دف 

وس��وء ا;ع��داد الجي��د  طرائ��ق الت��دريس ، :  الم��دخل ، ب��ل انحص��رت ف��ي ع��دة عوام��ل منھ��ا 

م��ة ة ، إض��افة إل��ى ع��دم م	ءم��للمعلم��ين ، وقل��ة التم��ارين اللغوي��ة المرس��خة لل��دروس الُمقدّ 

  .البرامج المقترحة  للمستوى التعليمي للمتعلمين 

فإذا نظرنا مث	ً إلى برنامج مقياس قواعد اللغة العربي�ة للس�نة الثاني�ة ث�انوي الش�عبة           

   :التاليةاCدبية لوجدناه تضمن الموضوعات 

  .الجملة التي لھا محل من ا;عراب  .1

  .لھا من ا;عراب الجملة التي 2 محل  .2

  .التعجب بصيغتي ما أفعله وأفعل به  .3

  .السماعيةصيغ التعجب  .4

  ) .نعم ، بئس ( صيغ المدح والذم  .5

  ) .حبذا  ، 2 حبذا ( صيغ المدح والذم  .6

  .ا;غراء والتحذير .7
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  .صا2ختصا .8

 .ا2ستغاثة والندبة .9

 .الترخيم .10

  .أحرف العرض والتحضيض والجواب  .11

  .أحرف التنبيه والتفسير  .12

 .  ا;ع	ل بالحذف ، 	ل قلب الواو ياء ا;ع .13

     

 . قلب تاء افتعل طاء  -قلب تاء افتعل دال  –قلب فاء افتعل تاء : ا;بدال  .14

15.  dالمقصور ا2سم –سب المختوم بتاء التأنيث طريقة الن.  

  .الممدود  ا2سمسب إلى سب إلى ا2سم المنقوص والنd نd ال .16

  .المفعول المطلق  .17

  .المفعول Cجله  .18

  .مفعول معه ال .19

  .المفعول فيه  .20

  .معاني حروف الجر  .21

 .معاني حروف العطف  .22

ي�ة تفحصنا للموضوعات المتناولة في مقياس القواع�د النحوي�ة للس�نة الثان لمن خ	           

2 ت	ئم المستوى التعليم�ي لمتعلم�ي العين�ة المس�تھدفة ، فھ�ي  ھا وجدنا. ثانوي الشعبة اCدبية

حتاجونه لمعالجة أخطائھم اللغوية ، وسد ثغرة عجزھم في اكتس�اب لغ�ة بعيدة كل البعد عما ي

عربي��ة فص��يحة ، ذل��ك أنن��ا وج��دنا اCخط��اء اللغوي��ة الت��ي وق��ع فيھ��ا متعلم��و العين��ة  بنوعيھ��ا 

وك�ان اCج�در  رر،ـج المق�ـا;م	ئية والنحوية ، لم ُيعالج منھا و2 موضوًعا واحًدا في البرنام

البرنامج ، النظ�ر أو2ً إل�ى المس�توى التعليم�ي   ع محتويات ھذاـبوضقبل قيامھم بالمسؤولين 

اللغوية ، ثم وض�ع م�ا يحتاجون�ه م�ن لمتعلمي العينة المستھدفة ، لمعرفة نقائصھا ومتطلباتھا 

ھذه الطريقة لوجدنا جل المواضيع الت�ي أخط�أ ن ي ھذا ، فلو ِاتبع ھؤ2ء المسؤولومواضيع ف

فمحت�وى ھ�ذه الموض�وعات 2 يح�ل مش�كلة الم�تعلم ف�ي البرن�امج ، فيھا متعلمو العينة مقررة 

، فيعج�ز لموضوعات التي ُتخلط عليه اCمرم ابل يزيد من صعوبتھا ، وھذا بتراكاللغويـة ،  
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: الي ظ ا\ل�ي وبالت�وھنا يلجأ إل�ى الحف�م له من دروس ،م ، وما ُيقدd دe ـعاب ما قـعن فھم واستي

) وقد يكون ذلك سبًبا في توقف آليات ا2س�تيعاب ال�ذھني للغوية ،صيبه ما نسميه بالتخمة ات( 

 )1  ( .  

  

  4/ع، ، مجل�ة اللس�انيات  "أثر اللسانيات في النھوض بمستوى مدرسي اللغ�ة العربي�ة  "عبد الرحمان حاج الصالح ،  -1

  . 46ص . ، جامعة الجزائر ) م1974 –م 1973(

  

  

ينة المستھدفة من بداي�ة الس�نة إل�ى نھايتھ�ا ، أي طيل�ـة وباعتبار أنني قمت بتتبع الع           

العام الدراسي كلـه للسنـة الثانية ثانوي ، مع رصد كل اCخط�اء المرتكب�ة م�ن ق�بلھم ، أردت 

ر ـتفح��ص محتوي��ات برن��امج الس��نة الثالث��ة ث��انوي ، لمعرف��ة إذا ك��ان ھ��ذا البرن��امج المسط��

ل كتغذي�ة راجع�ة تقض�ي عل�ى أخط�ائھم ، وتس�د س�يعملمتعلمي ھذه العينة ف�ي الع�ام المقب�ل ، 

ضعفھم في اكتساب اللغة العربية الفصيحة ؟ ، إ2 أنني وجدت انعدام مقياس لت�دريس قواع�د 

سمى بمقي�اس النحو العربي في السنة الثالثة ثانوي ، باستثناء بعض المسائل الُمدمجة في ما يُ 

 –" إذ ، إذا ، إًذا " ني إع���راب مع���ا( الت���ي تض���منت مواض���يًعا ف���ي " اCعم���ال الموجھ���ة " 

التوكي�د  –الح�ال  –التعج�ب  –ا2س�م الموص�ول  –" سماعية وقياس�ية " المصادر وأنواعھا 

تغذية راجعة ، وأن الموض�وعات المتض�منة لبرن�امج معنى ھذا أنه 2 توجد ھناك ) النداء  –

  .ن المتعلمو ھؤ2ء السنة الثالثة ثانوي 2 تحل المشكلة اللغوية التي يعاني منھا

لك���ن الش���يء ا;يج���ابي ال���ذي 2حظت���ه م���ن خ���	ل تفحص���ي لحص���ص النص���وص            

والمطالع��ة الموجھ��ة أنھ��م يتطرق��ون أثناءھ��ا إل��ى إع��راب جم��ل مس��تخرجة م��ن النص��وص 

(   مق�ررة م�ن مس�ائل ف�ي الغي�ر ـة للمواضيع النحويـة المقررة والمتناولـة فيھا  ، والمتضمن

، با;ض��افة إل��ى تن��اولھم ف��ي حص��ص ) واCس��ماء الموص��ولة  –تھ��ا ك��ان وأخوا –النواس��خ 

رس��ة ف��ي مقي��اس  dغي��ة الُمد	عم��ال الموجھ��ة م��ن النص��وص ل��بعض المس��ائل البCالس��جع ( ا

وھذا ما ُيشير إلى أن ھناك ترابًط�ا وت�داخ	ً ب�ين مق�اييس تعل�يم اللغ�ة ... ) الجناس  –الطباق 

  .العربية 

ف�ون ف�ي الحص�ة اCول�ى م�ن كلd ي مقي�اس التعبي�ر نج�د المتعلم�ين يُ إضافة إلى أن�ه ف�           

م م�ع حصص ھذا المقياس بكتابة تعبي�ر ف�ي موض�وع م�ا ، وف�ي الحص�ة الموالي�ة يق�وم المعل@�
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 ، وذل�ك م�ن خ�	ل رس�م ج�دول مقس�م إل�ىعلموه من أخط�اء تمتعلميه بتصحيح  ما وقع فيه م

أم��ا  ض الجمل��ة الت��ي وق��ع فيھ��ا الخط��أ ،خان��ات ، تك��ون الخان��ة اCول��ى مخصص��ة لع��ر ث��	ث

نوع الخط�أ ، ف�ي ح�ين تخص�ص الخان�ة الثالث�ة إل�ى تص�ويب  الخانة الثانية فتخصص ;براز

  الذي تطرق إليه " روف والنھي عن المنكر ـاCمر بالمع" وع ـاً في موضـالخطأ ، فمثل

  

  

وع�ة، ُص�ِحَحت كم�ا ن�دھم أخط�اء متن، ظھ�ـرت ععين�ة أثن�اء حص�ة التعبي�ـر الكت�ابيمتعلمو ال

  :يلي

  صوابـــه  نوعــه  الخطــأ

التع��اون عل��ى الخي��ر والنھ��ي 
  عن كل منكر

التع��اون عل��ى الخي��ر والنھ��ي ع��ن   تعبيـري

  المنكر

  رؤوف رحيم عادلٌ   نحــوي  رؤوف رحيم عاد2ً 

  الخصومات  إمــ	ئي  الخصمــاة

  

ملي�ة تعلم�ه للغ�ة الم�تعلم ف�ي عفي التصحيح لھا أثرھا ا;يج�ابي عل�ى فھذه الطريقة            

، واكتساب ناصيتھا ، Cن المتعلم عندما ُيَصَحُح أمامه الخطأ ال�ذي وق�ع في�ه العربية الفصيحة

  .سيتداركه ويحاول تفاديه مرة أخرى 

الذي يريد النجاح في مھمته التدريسية ، والوص�ول ب�المتعلم إل�ى المس�توى م والمعل@            

ه قب��ل تق��ديم أي درس النظ��ر ف��ي مجموع��ة عناص��ر العملي��ة ه ، ينبغ��ي ل��ل�� طِ التعليم��ي المخَط��

  :التعليمية ككل ، والموضحة في المخطط التالي 
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  بواسطـة ماذا ؟   

  

  ؟) ا�ھـداف(لماذا  

  

  ؟) الطريقة(كيف         ؟) المتعلـم(لمن 

  

  ؟) المحتوى(ماذا     متـى ؟

  

      

  مخطط يوضح عناصر العملية التعليمية                       

  

ھ��ة إل��ى ك��ل ا2تجاھ��ات ت��دل عل��ى الع	ق��ة المتبادل��ة ب��ين ك��ل إن ھ��ذه اCس��ھم المتجِ            

ر ف�ي بقي�ة العناص�ر دون اس�تثناء عناصر العمليـة التعليمية ، بمعنى أن كل عنص�ر فيھ�ا ي�ؤث

وھذه العناصر يمكن تفس�يرھا  ،حدھا ينتقل إلى بقية العناصر ويتأثر بھا ، وأن أي تأثير في أ

  : كما يلي 

م�ا دام�ت الغاي�ة م�ن س�ير  ) :مح+ور العملي+ة التعليمي+ة : المتعلم ( ـ لمن أدرس ؟            

م�ن عل�ى م إلى مستوى استيعاب ما سوف ُيَقدم له ، 2بد العملية التعليمية ھو الوصول بالمتعل@ 

، وھ�ذا ن ـللمتعلمي�       على الخلفية العلمية والثقافي�ة وا2جتماعي�ة والنفس�ية م التعرف المعل@ 
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م ، وبالتالي التعامل معھم بالطريق�ة والطموح والرغبة لديھم في التعلe لمعرفة مستوى الدافعية 

  .التي ت	ئمھم 

  

  

عم�ل م�ن أج�ل وھ�و ال�ذي ي ) :مح+رك العملي+ة التعليمي+ة : م المعلK+( ـ من ُيدرس ؟            

جعل المتعلم يستوعب ما قُرر من محتوى ، ول�ذا يج�ب أن يك�ون متمي�ًزا با;ع�داد اCك�اديمي 

والمھني العاليين ، وملًما بأسس المقياس الذي ُيدرسه ، قادًرا على انتق�اء اCنش�طة والوس�ائل 

  .ق المناسبة لعرضه ائوالطر

رة ع���ن مجموع���ـة م���ن المعلوم���ات وھ���و عب���ـا ) :وى ـالمحت+++( اذا أدرس ؟ ـم+++ـ+++            

  .م بواسطة المعلم قن إلى المتعل@ لَ ،المقسمة إلى محاور في فترة زمنية محددة ، تُ 

ارف الت�ي نري�د إكس�ابھا ونقصد بھا مجموع�ة المع�) : ا�ھـداف ( ـ لماذا أدرس ؟            

  .م أو المستوى التعليمي الذي نريد أن يصل إليه المتعل@ للمتعلم 

ونقصد بھ�ا الخط�وات ) : الطريقة التي تتم بھا عملية التدريس ( ـ كيف أُدرس ؟            

م�ن قب�ل  دُ دd إل�ى اCھ�داف المس�طرة ، وھ�ذه الطريق�ة ُتَح�م  للوصول بالمتعلم التي يتبعھا المعل@ 

لم�ن ( ة ع�ن الس�ؤال م بعدما يقوم بعملية تحدي�د خب�رات المتعلم�ين الس�ابقة ، أي با;جاب�المعل@ 

 )م��اذا أُدرس؟ ( اب��ة ع��ن الس��ؤال ، أي ا;جـذا تحلي��ل م��ادة الت��دريس الُمق��ررةوك��، )أُدرس ؟ 

( وھذا بالتطرق إلى ا;جابة ع�ن ، ة المرجوة من وراء عمله التعليميإضافة إلى معرفة الغاي

  ) .لماذا أُدرس ؟ 

ن يس��أل نفس��ه وعن��دما ُيح��ِدد المعل��م الطريق��ة الت��ي س��يعتمدھا ف��ي الت��دريس علي��ه أ           

  : )  1( خمسة أسئلـة 

 .الطريقة أھداف التدريس ؟  قُ حقِ ھل تُ  .1

 .ھل تثير الطريقة انتباه المتعلمين ، وتولد لديھم الدافعية للتعلم ؟  .2

 .ھل تتماشى الطريقة مع مستوى النمو العقلي والعلمي للمتعلمين ؟  .3

4.  eھم بع�د انتھ�اء ، وتش�جعمھل تحافظ الطريقة على نشاط المتعلم�ين أثن�اء ال�تعل

 .؟ ) مواصلة البحث في الموضوع والتوسع فيه على  أي تشجعھم( الدرس 
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  .رس ؟ ھل تنسجم الطريقة مع المعلومات المتضمنة في الد .5

ف�يمكن أن ُيق�ال عل�ى الطريق�ة الت�ي ) إلى حد ما ( أو ) نعم ( فإذا كانت ا;جابة ب            

ن�ه عل�ى المعل�م أن ف�ي معظ�م اCس�ئلة فإ)  2(  ب ، وإذا كانت ا;جاب�ةم صالحةاختارھا المعل@ 

  .يغير من طريقته

الطريقة ، و م           والمعل@  وھو السؤال الذي َيِصُل بين: ؟ ـ بواسطة ماذا أُدرس          

وى ـه للمحت�ـة عرض�ـم ف�ي طريق�ـنقصد به الوسائل التعليمـية التي من شأنھـا مساع�ـدة المعل@�

ك�ون وس�ائ	ً س�معية التدريسي ، وھذه الوسائل قد تكون بسيطة كالطبشور والس�بورة ، وق�د ت

  ... .مبيوتر والكب انتباه المتعلمين كالتلفزيون تعمل على جذبصرية كبيرة 

م والمحتوى ، ونقصد به الحجم وھو السؤال الذي يربط بين المعل@ : ـ متى أُدرس ؟            

  . صص لتقديم ھذا المحتوى التدريسيالساعي المخ

م ل��ن تقض��ي عل��ى ك��ل المعل@�� قب��لوعل��ى ال��رغم م��ن أن معرف��ة ھ��ذه العناص��ر م��ن             

م ، ول�ن َتِص�ل ب�ه إل�ى درج�ة ا2س�تيعاب الكامل�ة ، لكنھ�ا ل@ المشاكل التعليمية التي تواجه الم�تع

ستعطيه صورة واضحة عن سيرورة العملية التعليمي�ة ، والت�ي يس�تطيع م�ن خ	لھ�ا القض�اء 

على ُج�ل@ المش�اكل المعرقل�ة لھ�ا ، وبالت�الي التقل�يص م�ن ح�دتھا الش�ائعة ف�ي ك�ل المس�تويات 

  .التعليمية 
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  :خطـاء اللغـوية أسبـاب انتشـار ا�

إض��افة إل��ى  م��ن خ��	ل م��ا تق��دم م��ن تحلي��ل ف��ي م��دونات متعلم��ي العين��ة المكتوب��ة ،           

انتش��رت ) النحوي��ة وا;م	ئي��ة ( ، وج��دنا أن ظ��اھرة اCخط��اء اللغوي��ة بنوعيھ��ا  ا2س��تمارات

ذا لدى كل متعلمي العينة ، بل ومس�ت ك�ل ش�ريحة المتعلم�ين عل�ى اخ�ت	ف مس�توياتھم ، وك�

  :المثقفين دون استثناء ، وأسباب ھذا ا2نتشار متعددة منھا 

           ++Kس��باب الرئيسي��ـأح�� : ـم ـ++ المعلCة ف��ي ت��دني المس��توى اللغ��وي للمتعلم��ين ، ـد أھ��م ا

ف�ن الت�دريس يك�ون س�بًبا ف�ي يتلق تكويًنا علمًيا وبي�داغوجًيا ، ويجھ�ل أص�ول  لم م الذيفالمعل@ 

أن تعليمي�ة ، و أكب�ر دلي�ل عل�ى ھ�ذا وھذا ما ھو ظاھر في مؤسس�اتنا ال تدني لغة المتعلمين ،

مين ُيھملـون مبـدأ الفروق الفردية بين المتعلم�ين أثن�اء الت�دريس  ، ويرك�زون فق�ط جـل المعل@ 

م الض��عيف ف��ي دون محاول��ة تفعي��ـل دور الم��تعل@   -أحياًن��ا  –م الجي��د والمتوس��ط عل��ى الم��تعل@ 

وم�ا اج حاجيات المتعلم�ين التعليمي�ة 2 يستطيع استنت –م المعل@  –وذلك أنه العملية التعليمية ، 

ينبغ��ي تقديم��ه لھ��م ، وحت��ى ل��و َع��ِرف ھ��ذا 2 يس��تطيع معرف��ة الكيفي��ة الت��ي بھ��ا س��يلبي لھ��م 

ـم إلى المـلل م�ن الحص�ص الت�ي وھذا ما يدفع بالمتعل@  ،حاجياتھم ، Cن فاقد الشيء 2 يعطيه 

  .م ، وكرھه إياھا ، Cنھا تنعدم لعنصر التشويق وا;ثارة ھذا المـعل@  شـرف على تدريسھايُ 

م لغت�ه العربي�ة الفص�يحة م في تعل�eإضافة إلى أن أكبر مشكل يعترض طريـق المتعل@            

مس�ائل اللغ�ة الدارج�ة ف�ي عملي�ة ش�رحه ل�بعض ال اCحيان Cس�لوببعض  م علىالمعل@  اعتماد

  .مارات المعلمين والمتعلمينلنا من تحليلنا 2ست وھذا ما ظھر، الدراسية

نظرنا إلى المحتويات المسطرة لتعليم اللغ�ة إذا  ) :المنھج ( المحتوى التدريسي ـ            

ت�ي تن�ادي الحديث�ة ال العلمي�ة التعليمي�ة العربية وجدناھا ضعيفة التأثير ، تفتق�ر إل�ى اCس�اليب 

  :قية في مجال تعليمية اللغات ، وھذا Cن محتوياتنا بھا نتائج أبحاث اللسانيات التطبي

ـ تفتقر إلى عنص�ر الت�درج المنطق�ي ف�ي ت�دريس المواض�يع المتص�لة بعملي�ة تعل�يم            

  اللغة العربية، فالم	حظ مث	 في المرحلة الثانوية أن عملية تدريس النصوص تبدأ 

  



 تصنيف وإحصاء ا�خطاء اللغوية:                                      الفصـل الثالث 

 - 176  -

، فل��و  )  1( إل��ى العص��ر الح��ديث  م��ن العص��ر الج��اھلي م��روًرا بالعص��ور اCخ��رى ، وص��و2ً 

ن تدريس نصوص م�ن العص�ر إُدرست  النصوص بعكس ھذه الطريقة لكانت أجدى ، حيث 

الحديــث يكون أق�رب لمس�توى اس�تيعاب المتعلم�ين ، Cنھ�ا تحت�ـوي عل�ى كلم�ات يفھمونھ�ا ، 

، وبھ�ذا ت�زداد  وبعد تدريس النصـوص الحديثـة يمكـن ا2نتقال  بالمتعلمين إلى اCقدم فاCقدم

  .ة  ، وتزداد اللغة عندھم رسوًخا ثروتھم اللفظي

ـ بعيدة عن متطلبات الحياة الوظيفية للمتعلمين ، ففي بعض اCحيان نج�د مواض�يًعا            

  .مقررة لمستوى تعليمي معين تفوق قدرة استيعاب المتعلمين لھا 

ك��ل حص��ة فيھ��ا إل��ى أكث��ر م��ن س��اعة ـ�� إض��افة إل��ى أنھ��ا محتوي��ات مكثف��ة ، تحت��اج           

  .عرض عليه من دروس م فرصة مناقشة وفھم ما يُ تيح للمتعل@ لشرحھا ، وھذا ما 2 يُ 

العربي���ة 2 ت���ؤثر ف���ي  وم���ن ھن���ا نق���ول  ب���أن المناھ���ـج المتبع���ة ف���ي ت���دريس اللغ���ة           

اھتمام��اتھم رھم منھ��ا ، وھ��ذا Cنھ��ا بعي��دة ع��ن ع��المھم بحي��ث 2 تراع��ي ب��ل تنف@��المتعلم��ين 

  .وطموحاتھم التعليمية ، و2 تلبي لھم حاجاتھم الثقافية والبيئية 

الم	ح�ظ ف�ي مدارس��نا أنن�ا ف�ي حص��ص النح�و العرب�ي نعتم��د  :ـ+ التم+ارين اللغوي++ة           

م على التمارين الشكلية التي 2 تخرج عن نطاق الجملة المنعزلة الجافة ، الت�ي ُتكس�ب الم�تعل@ 

التي تعم�ل عل�ى ترسي�ـخ مل التمارين اللغوية التحليلية ة فقط دون التبليغية ، ونھالملكة اللغوي

وسليمة ، Cنھ�ا 2       م ، واسترجاعھا وقت الحاجة بطريقة جيدة المعلومات في ذھن المتعل@ 

ب�ـل ، فق�ـط ... ) فعل وفاعـل ( تقوم على معرفة المكونات السطحية الظاھرة في الجملة من 

م ، والت�ي ت�ؤدي ب�المتعل@ ) الباطني�ة ( لى معرفـة المعنـى الخف�ـي ف�ـي بنيت�ـھا التحتي�ة تتعـداھا إ

( وك�ذا التبليغي�ة ) الش�كلية ( به للملكة اللغوي�ة إلى الربط بين الشكل والمعنى ، وبالتالي اكتسا

  ) .الد2لية 

المعلم�ون ف�ي ت�ي يتبعھ�ا م الط�رق المعظإن  : ق المتبعة لعرض الدروس ائـ الطر           

   والمناقشة 2 الحوارعلى التلقين والحفظ ، تقليدية عقيمة ، تعتمد ائقتقديـم دروسھم طر

  

1-  www . alarab online .org \ index .asp? frrame .  26\03\2006 . page 02 sur 4 .  
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م الم�تعل@  2 ُتكس�ب وب ـص�عبة اCسل�  تفتقر إلى عنصر التشويق الذي يش�د انتب�اه المتعلم�ين ،

ھ�ذا م�ا يول�د الش��عور و  لغوي�ة ، ب��ل تعم�ل عل�ى دحض�ھا و2 تط�ور ل�ه مھ�ارةظًي�ا رص�يًدا لف

  .وغياب الروح ا;بداعية بين صفوفھمجر لديھم والميل إلى التقاعس بالض

مع�روف أن اللغ�ة وح�دة متكامل�ة ال  :اللغة العربية  شبه التام بين فروعالالفصل ـ            

خص�ص ء عملية تعليمھا نعتمد على تقس�يمھا إل�ى مجموع�ة م�ن الف�روع ، بحي�ث يُ إ2 أننا أثنا

لكل فرع برنامج معين ووقت محدد ، وھذا لتسھيل عملية التقديم و التفصيل  وك�ذلك لك�ي 2 

ُيھتم بفرع دون آخر ، إ2 أن ھذا التقسيم في عملية تعليم اللغة العربية لم ُيفھم معن�اه م�ن قب�ل 

2 تجم�ع  نظروا من خ	له إلى أن فروع اللغة منفصلة عن بعض�ھا ال�بعض المعلمين ، بحيث

بي�نھم ع	ق��ة ، ولھ�ذا نج��دھم أثن�اء قي��امھم بعملي�تھم التعليمي��ة يھمل�ـون التكام��ـل الموج�ود ب��ين 

إذ ك�ان م�ن المف�روض أن )  القواع�د  -ا;م	ء  –التعبير  -الب	غة  -القراءة ( فـروع اللغـة 

التعبي��ر بنوعي��ه الكت��ابي والش��فھي المث��ال الح��ي وال��واقعي لتطبي��ق تك��ون حص��ص الق��راءة و

وك�ذا الب	غ��ة ، 2 مع�ارف ف�ي حص��ص القواع�د وا;م��	ء واس�تثمار م�ا قُ��دم م�ن معلوم��ات و

( وحاجيات��ه اللغوي��ة لجاف��ة البعي��دة ع��ن حي��اة الم��تعل@م با2عتم��اد عل��ى أمثل��ة الجم��ل البس��يطة ا

ة م��ن الخط��أ ، وت��دريس  الق��راءة والنص��وص وس��يلة فت��دريس ا;م��	ء وس��يلة لس��	مة الكتاب��

س�تفادة من�ه  ف�ي لزيادة الثروة اللغوية وا;عانة على الفھم والتذوق والتفاعل مع المق�روء وا2

ب م�ن عملي�ة لفص�ل ب�ين ف�روع اللغ�ة العربي�ة َص�عd فھ�ذا ا)  1( ) مباش�رة الغير تنمية الخبرات 

م للغ���ة بال���دور الفع���ال ف���ي اكتس���اب الم���تعل@ تعلمھ���ا ، Cن ت���دريس ك���ل ف���رع لوح���ده 2 يق���وم 

  .الصحيحة 

م جزائ��ري ، بحي��ث ظ��اھرة لغوي��ة خطي��رة ، يعيش��ھا ك��ل م��تعل@  :ـ++ الثنائي++ة اللغوي++ة            

نجده يتعامل في محيطه المدرسي بلغة تختلف عن تلك التي يتعامل بھا في محيطه الخ�ارجي 

ة ف�ي ظھ�ور ـن اللغت�ين يس�ھم بص�ورة واضح�وا2تساع فضيع جًدا  بي ، ) خارج المدرسة ( 

  ، ويكون  اCخطاء اللغوية عند المتعلمين أثناء تعلمھم للمستوى الفصيح من اللغة

  

  . 44ص . بيروت ) م1980( 1:السيد أحمد محمود ، الموجز في طرق تدريس اللغة العربية ، دار العودة ، ط -1
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ب��رھن علي��ه اCخط��اء الت��ي وق��ع فيھ��ا ت��راض ، ولع��ل ھ��ذا م��ا تھ��ذا عل��ى ش��كل ت��داخل أو اق

فل�و2 ھ�ذه الثنائي�ة . المتعلمون عند إطالتھم لص�وائت قص�يرة ، وتقص�يرھم لص�وائت طويل�ة 

م��ن تحص��يلھا لَس��ُھل عل��ى المتعلم��ين تعل��م الفص��حى ، ذل��ك أن تحص��يل اللغ��ة تلقائًي��ا أس��ھل 

  .دراسًيا 

لي ا2جتم��اعي ال��ذي يعيش��ه تص��اإن الوس��ط ا2 :تص++الي ا"جتم++اعي الوس++ط ا"ـ��            

المتعلم خارج  المدرس�ة والمتك�ون م�ن ا;ذاع�ة والتلفزي�ون والص�حف والمج�	ت وال	فت�ات 

ؤدي إل�ى ـعلى الجدران تفش�ت فيھ�ا اCخط�اء اللغوي�ة بص�ورة كبي�رة وواض�حة ، وھ�ذا م�ا ي�

 يمك�ن السقوط بمستوى اللغة العربية الفصيحة ، Cن الع	ق�ة ب�ين اللغ�ة وا;ع�	م عض�وية 2

، وك�ل ھ�ذا ي�ؤثر ت�أثيًرا س�لبًيا عل�ى لغ�ة المتعلم�ين Cن�ه دائ�م    اCخ�رىاستغناء إحداھما ع�ن 

  .التفاعل مع ھذه الوسائل 

، إ2 أن�ه 2 الم�تعلم ف�ي أخط�اء الس�ھو وا;رھ�اقم�ا يق�ع  كثي�ر :ـ الس+ھو وا!رھ+اق           

لغ�وي لجھل�ه بالقاع�دة النحوي�ة ، أو ينبغـي اعتبـارنا إياھا أخطـاء ناجمة عن ضعف المتعلم ال

رعان م�ا الت�ي س�ھفوات ناجمة عن الت�وتر والس�رعة  وإنما عبارة عن. لمعرفته الجزئية بھا 

  .   سوف ينتبه إليھا ويصححھا
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  :   ات ـول والتوصيـض الحلـبع

ارھم المع�ول ـ العم�ل عل�ى ب�ذل المزي�د م�ن العناي�ة بمعلم�ي اللغ�ة العربي�ة باعتب� 1           

، إع�دادھم ا;ع�داد اCك�اديمي الجي�دوذل�ك ب، فـع من مستوى المتعلمي�ـن اللغ�ـويعليھم في الر

م وتحس�ين مس�تواھم ف�ي وا;كثار من الدورات التكوينية التي تساعدھم عل�ى تجدي�د معلوم�اتھ

  .مجال تخصصھم

، 2 ينحص�ر دوره ف�ي  ـ يجب النظر إلى المتعلم على أنه محور العملية التعليمي�ة 2          

يع�رض علي�ه فق�ط ،  اوقبول ك�ل م� وا2ستماعم ا;جابة ا\لية عن اCسئلة التي يطرحھا المعل@ 

واس��تخراج القاع�ـدة م�ن اCمثل�ة الُمَقَدم�ة ، ب�ل يج��ب  ح�ين يق�ـوم المعل@�م بتحض�ير ال�درس ف�ي

  .إقحامه  في كل ھذا ، وجعله يشارك معلمه في كل خطواته لعرض درسه 

 المب��رمج للمتعلم��ين، المحت��وى اللغ��ويـ الح��ـرص عل��ى الت��ـدرج ف��ي ع��رض  3           

تع�اد ع�ن وا2ب، وما يناسب مستواھم التعليمي ھم من دروسعومحاولـة ا2لتـزام بما سوف ينف

  .الحشو الذي 2 فائدة منه

اته اليومي�ـة م ف�ي حي�ــ ا2قتصار في تعليم النحو العربي على ما يستخدمه الم�تعل@  4           

م�ة ، بمعن�ى فقط ، وتـرك التفصي	ت والتفريعات اCخرى إلى مراح�ل دراس�ية تعليمي�ة  متقد@ 

أنه يجب التخفيف من التفصي	ت والتعلي	ت التي تزدحم بھ�ا دروس النح�و ، وا2كتف�اء فق�ط 

ـرق وعلين�ا دائًم�ا أن نض�ع ف�ي الحسب�ـان الف� ،بأبسط اCحكام التي تعص�م اللس�ان م�ن الخط�أ 

، ف��اCول يك��ـون ) و التعليم��ي ـ��ـالنح( ه ـوتعليم��  ،  )النح��و العلم��ي ( بي��ـن دراس��ـة النح��ـو 

للمتخصصين وطـ	ب الـدراسات العليا المعني�ين بدراس�ة اللغ�ة ، أم�ا الث�اني فيك�ون لمتعلم�ي 

  .فقط  اللغةھذه 

موض��وع يقدم��ه ـ يج��ب عل��ى المعل��م أن يعط��ي اھتمام��ا خاًص��ا للتمھي��د ف��ي أي@  5           

 dس�ة ، فھ�و للمتعلمين ، لم�ا ل�ه م�ن دور بي�داغوجي فع�ال ف�ي التحص�يل الجي�د للمع�ارف الُمَدر

وع��ادة م��ا  ،يعم��ل عل��ى ا2س��تعداد ال��ذھني والنفس��ي للمتعلم��ين ف��ي اس��تيعاب الم��ادة التعليمي��ة 

  . وشد انتباھھم لمتعلمينيكون التمھيد بطرح بعض اCسئلة ذات الع	قة بالدرس لتھيئة ا
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ـ محاول��ة ا;كث��ار م��ن التم��ارين اللغوي��ة  التحليلي��ة الت��ي تس��اعد عل��ى ترس��يخ  6           

 dم ، ويجب أ2 يفصل بين حصة التمارين التحليلية والحصة مة في ذھن المتعل@ المعلومات الُمقد

المكمل الضروري لكل ع�رض ح�واري ، م�ن حي�ث أنھ�ا تس�مح ( النظرية وقت طويل Cنھا 

  . )  1( ) تطبيـق مكثف ومنظم بتثبيت التراكيب اللغوية التي تظھر في الحوار بواسطـة 

ـ يج��ب وض��ع تغذي��ة راجع��ة س��ريعة إذا ل��وحظ م��ن خ��	ل التم��ارين التحليلي��ة  7           

 dوھ�ذا أثن�اء ال�درسم�ا قُ�دم لھ�م م�ن معلوم�ات ومع�ارف  ايس�توعبومة أن المتعلم�ين ل�م الُمَقد ،

  .عملية ا2ستيعاب ومحاولة معالجتهعرقل بالبحث عن السبب الذي 

ـ يج�ب الس�عي وراء توظي�ف الُمَس�ِھ	ت التعليمي�ة ك�التلوين والت�أطير والج�داول  8           

م ل�دعم طريقت�ه ف�ي ع�رض التوضيحية ، واCساليب التعليمية الحديث�ة الت�ي يحتاجھ�ا ك�ل معل@�

جي�د للمع�ارف ف�ي أذھ�ان التثبي�ت الدرسه ، وھذا لما تلعبه اCساليب التوضيحية من دور في 

  .وجلب اھتمامھم أثناء الشرح  المتعلمين

ـ محاولة تطبيق مبدأ التكامل بين فروع مادة اللغة العربية ، وذل�ك با2بتع�اد ع�ن  9           

م�نھج ت��دريس فروعھ�ا منفص��لة ع�ن بعض��ھا ال�بعض ، وا2عتم��اد عل�ى الم��نھج التك�املي ف��ي 

 اكتس�ابتعمل م�ن أج�ل  لى فروع  اللغة العربية على أنھا كل متكاملتعليمھا ، وھذا بالنظر إ

م اللغ��ة العربي��ة الفص��يحة الص��حيحة ، ول��ذا 2 ينبغ��ي تدريس��ھا منفص��لة ع��ن بعض��ھا الم��تعل@ 

( وأن الفصل بين فروع اللغة العربي�ة الم	ح�ظ ف�ي مؤسس�اتنا التعليمي�ة م�ا ھ�و إ2 . البعض 

  .) 2( ) ، أو إخضاع مھاراتھا للبحث العلمي خطة الدراسة ة التعليمية عند وضعلتيسير العملي

ـ ينبغي التركيز ف�ي تعل�يم اللغ�ة عل�ى إكس�اب المتعلم�ين الق�درة عل�ى التواص�ل  10           

  بد2ً من ا2قتصار)  Social  communicative  compétence( ا2جتماعي 

   

1-   denis girard , linguistique appliquée et didactique des langue , paris 1972 . p 63 .   

  . 132ص ) . م1998( 1:طعيمة رشدي أحمد ، اCسس العامة لمناھج تعليم اللغة العربية ، دار الفكر العربي ، ط  -2

  

  

، أي  م�ن مق�ال يس�توجبهعلى قواعد اللغة وحدھا ، وتعويدھم دوًما المناس�بة ب�ين المق�ام وم�ا 

م للغ�ة ، ضـع نصب عينيـة أن ھدفه في حجرة التدريس ھو إتق�ان الم�تعل@ م ينبغي أن يأن المعل@ 

تحقي�ق الق�درات اللغوي�ة والتبليغي�ة عن�د : ذلك أن المقصود بتعليم اللغة وتوجيھھا وظيفًيا ھ�و 
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ن عل�ى ـولھ�ذا ينبغ�ي إجب�ار المتعلمي� ،بحي�ث يتمكن�وا م�ن ممارس�تھا ممارس�ة جي�دةالمتعلمين 

، وتوس�يع خبراتھ�ـم ومعارفھ�ـم   القراءة لتنمية الثروة اللفظية عن�دھمة وـار من المطالعـا;كث

، واكتسابھـم للمھارات التبليغية الرئيسية ، فمث	ً في مقياس التعبير  لماذا 2 نكلف المتعلم�ين 

بق�راءة رواي��ة معين�ة ث��م تلخيص�ھا بأس��لوبھم الخ��اص ؟ أو أنن�ا نق��وم بإعط�اء قص��ص قص��يرة 

نوًع��ا م��ا ، ونطل��ب م��نھم التوس��ع فيھ��ا  واقت��راح نھاي��ة معين��ة لھ��ذه تك��ون ذات نھاي��ة مبت��ورة 

  .القصة 

ومطالب��ة الجھ��ات المعني��ة ببرمج��ة  الص��وتي،ـ 2ب��د م��ن ا2ھتم��ام بال��درس  11           

تعتمد على ت�دريب المتعلم�ين عل�ى  الجامعة،حصص لتدريس الصوتيات في مدارسنا ما قبل 

، ... ب�روالنالص�وتية العربي�ة كا;دغ�ام  ،  والظ�ـواھراCوصـاف العلميـة لمخـارج الح�ـروف

  .م من الفصاحة النطقية العربية وھذا ليتمكن المتعل@ 

، غ��ة العربي��ة الفص��يحة داخ��ل المدرس��ةـ 2ب��ـد م��ن ا2نض��باط ف��ي استعم��ـال الل 12           

  .-لغة المنشأ  –ومحاولة منع المتعلم المزج بينھا وبين الدارجة 

فصيحة أثناء عن نطاق العربية ال جَ رُ خْ 2بد عليه أ2 يَ  –م قدوة المتعل@  -م ذلك المعل@ ك           

أُخ�رى ُت��َدَرُس  معل�م م��وادٍ  أم ان ھ�ذا المعل��م معل�م لغ�ة عربي��ة، س�واء أك��تعامل�ه م�ع المتعلم��ين

  .باللغة العربية

بي��ة الفص��يحة ف��ي إض��افة إل��ى ُعم��ال ا;دارات المدرس��ية عل��يھم التقي��د باللغ��ة العر           

  .حوارھم مع المتعلمين 

           13 �� لتع��رف عل��ى نھم م��ن اـ تعوي��د المتعلم��ين اس��تعمال المع��اجم اللغوي��ة الت��ي تمك@

  .فرق بين معاني الكلمات المتقاربة، وكذا الوقوف على المعاني الكلمات الغريبة

  

  

  

ن الق��رآن الك��ريم، وك��ذا ـ مطالب��ة المتعلم��ين بحف��ظ بع��ض ا\ي��ات والس��ور م�� 14            

Cن ھ��ذا يس��اعدھم عل��ى اكتس��اب )م��ن ش��عر ونث��ر ( عربي��ة القديم��ة بع��ض اCعم��ال اCدبي��ة ال

  .ة اللغة العربية الصحيحة الفصيحةناصي
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لم���ين، وف���ي ك���ل ـ محاول���ة ش���كل ك���ل النص���وص والجم���ل الت���ي ُتَق���دم للمتع 15           

  .وخاصة أواخر الكلماتمون بكتابته ، ومطالبتھم بشكل كل ما يقوالمستويات التعليمية

ـ يجب علين�ا الرف�ـع م�ن قيم�ـة اللغ�ة العربي�ة الفص�يحة ف�ي أع�ين المتعلم�ين ،  16            

وذل��ك بمح��ـاولة إقناعھ��ـم ميداني��ـًا أن م��ـَْن لغت��ه فص��يحة ص��حيحة ح��ديًثا وكتاب��ـة خالي��ـة م��ن 

ي ح�ين أن َم�ْن لغت�ه لي�ه إ أُ رَ ْق�أو يَ  عُ مَ تِ ْس�م وك�ل م�ا يَ اCخطـاء ترف�ع م�ن ش�أنه ف�ي نظ�ر المعل@�

  مھما كان مستواه العلمي عالًيا  مشتملة على اCخطاء تحط من قيمته 

ف�ي  فع�الُ  ة ، Cنھ�ا عنص�رفاحص�تكون ھناك مراقبة مستمرة للغة الـ يجب أن  17           

ف�ي ال�وطن  التأثير على لغة المستمعين ، ولھ�ذا يج�ب عق�د دورات تكويني�ة تدريبي�ة للم�ذيعين

" العربي للنط�ق الس�ليم باللغ�ة العربي�ة الفص�يحة الص�حيحة ، ولع�ل ھ�ذا م�ا اقترح�ه ال�دكتور 

  .الذي رأى أنه من الضروري تنظيم دورات تكوينية للمذيعين " عبد الرحمان حاج صالح 

  

     



 الخطــأ وتحليلــه         :                                               المدخـل 

  

  
  
  
   طـن والغلـالخطأ بين اللح/ أ

  

وتب�ادل ة ا�ساس�ية ف�ي التف�اھم ـه ، �نھ�ا الوسيل�ـوأھم مقومات� اللغة محرك المجتمع           

فاللغ�ة (  لھ�ا م�ا يميزھ�ا ع�ن غيرھ�ا ة ف�ي ال�دنيا ـا�فكار وا(راء بين أف�راده ، إ% أن ك�ل لغ�

رى قديم�ة ، و% يج�د صعوب�ـة ـيث�ة وأخ�العربية يستطيـع مستعملھا أن يقـرأ بھ�ا نصوًص�ا حد

كبي��ـرة ف��ي فھمھ��ا ، بعك��س لغ��ات أخ��رى قديم��ة وحديث��ة ، فعل��ى س��بيل المث��ال اللغ��ة اليوناني��ة 

   . ) 1( ) القديمة تختلف كثيـًرا عن اللغة اليونانية الحديثـة 

العرب�ي فيھ�ا كانت بيئة نقية ي�تكلم  التي نشأت اللغة العربية في شبه الجزيرة العربية           

ف�ي ھ�ذه البيئ�ة ، يس�مع لغ�ة الطفـل يش�ّب كان  ،ف ـويتعامل بھا دون تكل=  ة فصيحةبلغة عربي

اًء ، وظل�ت اللغ�ة ويعبر بھا في حياته بسھولة ويسر بحيث % يجد في ذلك عن�يكتسبھا سليمة 

للغ�ة ودخ�ل الن�اس ف�ي دي�ن ا ة نقية متماسكة بعيدة عن كل لح�ن إل�ى أن ج�اء اDس�Cم العربيـ

فتسرب الضعف إلى ألسنتھم ، وعن ھذا يقول أبو بكـ�ـر  ا واختلط غير العربي بالعربيأفواجً 

ھا حت�ى ـجاھليت على سجيتھا في صدر إسCمھا وماضيولم تزل العرب تنطق  <<: الزبيدي 

،  ارس�ا%وا علي�ه ـا ، وأقبل�ـه أفواًج�ـل الناس فيـان ، فدخـر ا�ديـCم على سائـر H اDسـأظھ

  .  ) 2(  >>نة المتفرقة ، واللغات المختلفة ، ففشا الفساد في اللغة العربية واجتمعت ا�لس

  

  

  

 1-WWW. ALARABONLINE .org \ index . asp? Fname 26/03/2006. page 1 sur 4    

  نشـر مدارسه ورجاله ، دار غريب للطباعة وال. صCح رّواي ، النحو العربي ، نشأته وتطـوره   -2 

  . 08ص . القاھرة د ط ، والتوزيع ،       
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�ن�ه عب�ارة ع�ن ثغ�رة يتس�رب  قض�ية خطي�رة ، وھذا الفساد في استعمال اللغة ٌيَعد=            

منھ��ا ض��عف ينخ��ر جس��م لغتن��ا العربي��ة ، إ% أن��ه ولMس��ف وج��دناه ق��د طغ��ى عل��ى العام��ة 

ة ل�م ـاد ف�ي اللغ�ـھ�ذا الفس� ،ن ـلمتعلمي�والخاصة ، وصار يعج به النتاج المكتوب والمنطوق ل

المتعلم�ة الممت�ـازة ، بل حتى شريحة النخبة اء ومتوسطي المستوى فقط فضعة الـيمس شريح

م�ا تلح�ن في�ه " ي كتاب�ه ب�ن حم�زة ف�مقاوم�ة النح�اة م�نھم الكس�ائي عل�ي تؤكده ولعـل ھذا  ما 

عث�رات " لقادر المغربي ف�ي وعبد ا  "غلطات العوام " والسيوطي جCل الدين في  " العوام 

   " .اللسان في اللغة 

اللح�ن ( ـدد اDطـار الد%لـي للفسـاد فـي اللغـة بمصطلحـات مختلف�ـة منھ�ـا وقـد ح            

  .ويجدر بنا ھنا ضبط مفاھيم ھذه المصطلحات ) ـ الخطأ ـ الغلط 

الفصحى ف�ي ا�ص�وات  بيةمخالفة العر: ( %شك أن الذي نقصده بكلمة اللحن ھو             

ورد وق�د   ) 1( ) أو ف�ي د%ل�ة ا�لف�اظ ي تركيب الجمل�ة وحرك�ات اDع�راب ،أو ف،أو الصيغ ،

  :مصطلح اللحن في اللغة العربية بعدة معاٍن نذكر منھـا 

وتحس�ين الق�راءة  جاء مصطلح اللحن بمعنى التطريب  لقد : الغنـاء والتطـريب/ 1           

اق�رءوا الق�رآن بلح�ون الع�رب وأص�واتھا ، وإي�اكم  <<:  ρول ـ�ـفي قول الرس،    ) 2( والغناء 

  . >>ولٌحٌوَن أھل العشق 

�ـز/ 2           ��ـة والرم�عل��ى لس��ان ن بمعن��ى التوري��ة ـح اللح��ـد ورد مصطل��ـوق�� : التوري

 H رسولρ ا وب�ين الرس�ولـة العھد الذي كان مبرًم�ا بينھ�ــ، وذلك حينما نقضت بنو قريض 

ρ  بعث الرسول( حيث ρ   " س�عد " وھو يومئ�ذ س�يد ا�وس ، و " سعد بن ُمعاذ بن النعمان

انطلق�وا  <<يومئذ سيد الخزرج ، ومعھما عبد H بن رواح�ة ، فق�ال وھو " بن ٌعبادة بن دليم 

  القوم أم % ؟ فإذا كان حًقا حتى تنظروا أحق ما بلغنا عن ھؤ%ء 

  

  . 13ص . القاھرة  )م2000( 2:كتبة زھراء للنشر ، طالعامة والتطور اللغوي ، م رمضان عبد التواب ، لحن - 1

  . 32ص . المرجع نفسه  - 2
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وا ل��ي لحًن��ا أعرف��ه ، و% تفت��وا ف��ي أعض��اء الن��اس ، وإن ك��انوا عل��ى الوف��اء فيم��ا بينن��ا نف��ألح

 ش��يًئانري��د فمعن��ى اللح��ن ف��ي ھ��ذا الح��ديث الش��ريف أن   ) 1( ) >>وبي��نھم ف��اجھروا ب��ه للن��اس 

و إراد  معن�ى  قريب يه بقول مغاير ، أي استخدام معنىلأو نرمز إ فنوري عنه بشيء آخر ،

     . أو خفي   بعيد

" لقد جاء مصطلح اللحن بمعنى اللغة أو اللھجة عل�ى لس�ان  : اللھجـة الخاصـة/ 3           

 >>ك ا�م�ر إ% طاع�ُة H ل�يس م�C <<( لما قال راًدا على اليزي�دي " أبي المھدية ا�عرابي 

، ف�رد ) إ%(بع�د ) ل�يس(على لغة تميم ، وكان أبو المھدية حجازًيا ينصب خبر ) طاعة(برفع 

 ًCبمعنى ل�يس ھ�ذا م�ن    ) 2(  >>ليس ھذا من لحني و% من لحن قومي  <<: عليه اليزيدي قائ

  .لغتي و% من لغة قومي 

إنك�م تختص�مون إل�ّي  <<: ρج�اء عل�ى لس�ان الرس�ول  وق�د :الفطنــة والـذكــاء/ 4           

.  >>ولع��ل بعض��كم أن يك��ون ألح��ن بحجت��ه م��ن بع��ض فأقض��ى ل��ه عل��ى نح��و م��ا أس��مع من��ه 

، بمعن��ى أن��ه ق��د يتمي��ز أح��د    ) 3(  "الفطن��ة وال��ذكاء " فمعن��ى اللح��ن ف��ي ھ��ذا الق��ول الش��ريف 

ليھ�ا م�ن وأغوص ع ن لھاـأفطة  وـالمختصمين بميزة الذكاء والفطنة ، فيكـون أعـرف بالحج

  .دون ا(خر لقوة دليله   ρ خصمـه ، فيقضى له الرسول

وقد ورد مصطلح اللحن بھذا المعن�ى ف�ي موض�ع واح�د  : معنى القول وفحـواه/ 5           

�َرٌض  ف�يال�ِذيَن  أَْم َحِسبَ  <<: فقط من القرآن الكريم ، وذلك في قوله تعالى  أن ل]�ْن قُلُ�وِبِھم م]

ُھْم في   )29(ْخِرَج Hُ أَْضَغناَُھْم  ي\    َولَْو َنَشاُء �ََرْيَناَكُھم َفلََعرْفَتُھـْم بسيَماُھـْم َو لََتْعِرَفن]

  

  

  . 32ص . رمضان عبد التواب ، لحن العامة والتطور اللغوي  - 1

  . 10ص . ، رجاله تطـوره ، صCح رّواي ، النحو العربي ، نشأته  -2

. ھ�ـ  1411( 1: عب�د الس�ـCم ھ�ارون ، دار الجب�ل ، ط : حمـد بن فارس بن زكريا ، مق�اييس اللغ�ـة ، ت�ح أبوالحسـن أ -3

  .  240: ص ) . لحن(، مادة  05:بيروت ، ج)   م  1991
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في معنى القول ومذھب�ه وفح�واه ( أي ، ) محمد(من سورة  >>الَقْول وH َيْعلَُم أَْعَمالَُكْم  نِ ـلَحْ 

 ( )1 (   .  

�ـة/ 6           ��ي اللغـ��ـأ ف�بمعن��ى الخط��أ ف��ي ) اللح��ن(وأق��ـدم شع��ـر وردت في��ه كلم��ة  : الخط

  : اللغـة بيت مالك بن أسمـاء بنـت خارجـة بن حذيفـة الفـزازي من شعـراء الدولـة ا�موية 

  اناً وخيُر الحديث ما كان لَْحنً   أحيا     َمْنِطٌق َصائٌِب وَتْلَحُن                   

وقد ثار جدل كبير حول معنى ھذا البيت ، حيث ذھب الجاحظ إل�ى أن معن�ى كلم�ة            

الثقف�ي  ، في حيـن فھمـه الحج�ـاج ب�ـن يوس�ف"  اللغةالخطأ في " في ھذا البيت ھي ) اللحن(

، إ% أن ھند بنت أسماء زوجة الحجاج وأخت الش�اعر ت�روي أن معن�ى " التورية " على أنه 

بن�ت  ھن�د بن�ت أس�ماء" أن  يفق�د روّ " .  اللغةالخطأ في " في بيت أخيھا تعني ) ناللح(كلمة 

ت ق�يس ـة ف�ي بي�ـأتلحنين وأنت شريف�: فلحنت وھي عند الحجاج ، فقال لھا  تكلمت" خارجة 

: ت ـقال�. و ؟ ـما ھ�: ال ـق. ارية ؟ ـا�نص %مرأتهمالك " ي ـول أخـت قـأما سمع: فقالت  !؟

  : ال ـق

  وخيُر الحديث ما كان لَْحًنا ئٌِب وَتْلَحُن أحيا          ناَمْنِطٌق َصا            

�ى المح�ِدث ع: الحجاج فقال لھا  م�ا يري�د ول�م ي�رد إنما عن�ى أخ�وك اللح�ن ف�ي الق�ول ، إذ أكن]

  .  ) 2( فأصلحي لسانك  اللحن في اللغة

ظھ�ر مت�أخًرا ع�ن غي�ره  ق�د – الخطأ في اللغة –ولعل المعنى ا�خير لكلمة اللحن            

  .العرب بغيرھم من ا�عاجمِاختلط ، حيث لم تظھر الحاجة إليه إ% بعد أن من المعاني

  :أمور ثCثة) اللحن(ق عليه مصطلح وقد اندرج تحت ما أطل

  

1- WWW. dam .org \ trath (99 – 100 )turath 99 . 100 . 18 .26/03/2006 . page 2 sur 19        

  . 15ص . رمضان عبد التواب ، لحن العامة والتطور اللغوي  : ظـر ين -2

  

  

  

�ـنى: أو3ً             ��ي المع��ـن ف�ذا الن��وع م��ن اللح��ن ف��ي اس��تعمال ا�لف��اظ ـھ��ل ـويتمث��:  اللح

ة ـذه أرض عظيم��ـھ��: ( اس ـة م��ن الن��ـول العام��ـھا ، م��ن ذل��ك ق��ـر موضع��ـالعربي��ة ف��ي غي��
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، أو ُمْخص��بة ، كم��ا ج��اء ف��ي ة بالكس��ر ، أو خص��يبة أرض ِخص��ب: واب ـالخص��وبة ، والص��

  .   ) 1( )  >>إن H ليحب البيت الخصيب  <<: الحديث الشريف 

ئدة من�ذ الق�ديم التي حكم عليھا بالخطأ ظلت سالمCحظ أن معاني مثل ھذه الكلمة وا           

أى العلم�اء أن�ه ھ�و ، وأنه % يخطر ببال أحد اس�تعمالھا ب�العرف ال�ذي رحتى الوقت الحاضر

   .خاطئة ؟ )  الخصوبة(فمن ذا الذي يعرف أن كلمة . الصحيحالعرف 

وھ�ذا الن�وع م�ن اللح�ن ج�رى عل�ى  : اللحن في ا5صوات والصيغ وا5بني�ة: ثانًيا            

تھ��ا فوتمح��ور ح��ول ا�ص��وات والص��يغ وا�بني��ة الت��ي أللس��نة الم��والي والعبي��د والج��واري أ

ئات التي نشأوا فيھا وخالفت ا�ص�وات والص�يغ وا�بني�ة الموج�ودة ف�ي اللغ�ة ألسنتھم في البي

العربي��ة ، فض��Cً ع��ن ا�ص��وات الت��ي توج��د ف��ي العربي��ة و% توج��د ف��ي لغ��اتھم ، وأمثل��ة ھ��ذا 

  : ) 2( النوع من اللحن ما يلي 

ق�ول زي�اد وھذا كما في : ومن أمثلتھا النطق بالحاء ھاء :  اللحن في ا5صواتـ  1           

  .أھدوا لنا ھمار وھش ، أي حمار وحش : بن أبيه 

: ن س�أله ـاس أعجم�ي للحج�اج حي�ـومثال�ه ق�ول نح� : اللحن في ص�يغ الكلم�اتـ  2           

ر يكاننا من مدانيـھا ، وكما ـا في ھوازھا ، وشـر يكاننـش: ، فقال له  !أتبيع الدواب المعيبة ؟

وكان يريد شر يكاننا با�ھواز والمدائن يبعثون إلينا بھذه الدواب ونحن نبيعھ�ا . تجيء تكون 

  .على وجوھھا 

: ( ومن أمثلتھـا قول يوسف بن خالد السمتي لعمرو بن عبي�د  : اللحن في أبنية الكلمـاتـ  3

  :أحسن ، قال : مرو ما تقول في دجاجة ذبحت من قفائھا ؟ فقال له ع

  

  

  . 193ص . عباس أبو السعود ، أزاھير الفصحى في دقائق اللغة ، دار المعارف بمصر ، د ط ، القاھرة  -1

  . 13ص . ، رجاله تطـوره ، صCح رّواي ، النحو العربي ، نشأته  -

  

  

م�ن قفاھ�ا  :م�ا عّن�اك بھ�ذا ؟ ق�ال : قال عم�رو . من قفاءھا : قال . أحسن : قال . من قفاؤھا 

  .  ) 1( . ) واستراح 
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ال��ذي ك��ان أو ا�بني��ة ـ وع م��ن اللح��ن ـ الخط��أ ف��ي ا�ص��وات أو الص��يغ وھ��ذا الن��           

ق علم�اء العربي�ة ، إذا ـيجري على ألسنة الموالي والعبيد والجواري لم يك�ن ب�ا�مر ال�ذي يقل�

واب الت��ي ألفھ��ا العرب��ي ادة الص��غ��ة العربي��ة ، و% َيْخ��رج بھ��ا م��ن ح��ل��م يك��ن خط��ًرا عل��ى الل

  . أو الدال على ضعفھا لنوع من اللحن ليس المفسد للغة بسليقته وفطرته ، فھذا ا

لحرك�ات ويظھر ھذا اللح�ن ف�ي ص�ورة إس�قاٍط  : اللحـن في ا9عـراب: ثالًثا                  

ه ال��بCد واختلط��وا بأھ��الي ھ��ذلع��رب إ% بع��د أن فتح��وا ا�مص��ار ا إلي��هاDع��راب ، ول��م ينتب��ه 

المفتوحة ، فكان لزاًما على غير العربي أن تكون لغته العربية ، كما كان لزاًما على العرب�ي 

ا تس��رب الض��عف إل��ى س��ليقة العرب��ي وظھ��ر اللح��ن س��بب ھ��ذبو. أن يترف��ق بغي��ر العرب��ي 

ووھنت المCحظة الدقيقة التي تمتاز بھا اللغة العربية وھي اخ�تCف المع�اني %خ�تCف ش�كل 

يس�أله بع�ض رج�Cً دخ�ل عل�ى الحس�ن ( Dع�راب أن لكلمة ، وم�ن مظ�اھر اللح�ن ف�ي اآخر ا

ي�ا : شغلتك عن أن تق�ول *  أحسب أن الدوانيق: يا أبو سعيد ، فقال الحسن : المال ، فقال له 

  .  ) 2( ) أبا سعيد 

ب��المعنى ا�خي��ر ـ اللح��ن ف��ي اDع��راب ـ ك��ان أكث��ر البواع��ث  ) اللح��ن( والظ��اھر أن لفظ��ة 

عل��ى الجھ��ود الت��ي ب��ذلھا النح��اة للحيلول��ة دون ش��يوع آث��اره الس��لبية ف��ي حق��ل اللغ��ة لرئيس��ية ا

  .الكتابي واللساني : بجانبيه 

رب ـة الع�ـومما سبق نقول بأن اللح�ن مص�طلح تقلي�دي ق�ديم ظھ�ر عن�د علم�اء اللغ�           

  لتي الذين تعرضوا لمثل ھذه الموضوعات  ـ الفساد في اللغة ـ االقدامى ، 

  

  . 73ص . القاھرة ) م 1974( ، عالم الكتب للطبع والنشر ، د ط ،  محمد عيد ، في اللغة ودراستھا -1

  .سدس الدرھم : ويقصد بھا الدراھم ، والدانق : الدوانيق * 

  . 73ص . محمد عيد ، في اللغة ودراستھا  -2

  

  

  .شاعت عند اتساع الرقعة اDسCمية واختCط العرب با�عاجم 

والمCحظ أن ھناك مصطلحات أخرى ظھرت مقاب�ل اللح�ن ، وزاحمت�ه ف�ي معن�ـاه            

  ) .الخطـأ والغلـط ( وھي 
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" خط�أ " مص�در  <<ابن منظـور في معجمـه لسـان العـرب الخطأ بأن�ه  فرّ ـلقد ع           

  .، و الخطأ من الصواب ، وأخطأ الطريق عدل منه ،وأخطأ ما لم يتعمد 

م�ن  المخط�ئ: ا أو س�ھًوا وق�ال بعض�ھم إذا سلك سبيل الخطأ عمدً  وأخطأ و يخطئ           

      .   ) 1(  >>أراد الصواب فصار إلى غيره 

الخاء ، الط�اء ، والح�رف المعت�ل : ( خطوأ  <<: في حين ذھب ابن فارس إلى أن            

َخط�ـوُت أخط�ـو ُخط�ـوة ، : ال يـدل على تعـ̀دي الشـيء ، والذھـاب عن�ـه ، ويق�ـ) والمھموز 

  .ال̀رجلين مابين :  والخطوه

  .) 2(  >>أي تعّدى الصواب ،أخطأ ،الذي تجاوز حد الصواب،ويقال: َطاءُ والخَ            

ش�خص ع�ن انح�راف ال: الخطأ ھ�و  إننستطيع القول ن خCل التعريفين السابقين م           

  .نه لھذا الشيء أو معرفة مسبقة مالشيء الصحيح دون قصد 

أن تعي��ا ( ور بأن��ه ظ��وف��ي مقاب��ل الخط��أ نج��د مص��طلح الغل��ط ، وق��د عرف��ه اب��ن من           

. بالشيء فC تعرف وجه الصـواب فيه ، وقـد غلـط في ا�م�ـر يغل�ـط غلًط�ا وأغلط�ـه غي�ـره 

ا الغلط كل شيء يعي�: قال الليثو . ، وغلط في الحساب غلًطاغلط في منطقه: تقول العربو 

  .) 3( ) اDنسان عن وجھة صوابه من غير تعمد 

  

  

  . 67ص . " خطأ " ، مادة ) م  1988(بيروت د ط ، ،  07: ابن منظور ، لسان العرب ، دار الجبل ، ج  -1

(                1ط دار الجب�ل ،  2: ج عب�د الس�Cم ھ�ارون ، : ري�ا ، مق�اييس اللغ�ة ، ت�ح أبو الحسن ب�ن ف�ارس ب�ن زك -2

  . 198ص . " خطوأ " ، مادة بيروت  )م  1991ھـ ـ  1411

  . 363ص ". غلط " ، مادة  07: ، ج ابن منظور ، لسان العرب   -3

  

  

  

) ، وال�Cم  والط�اء الغ�ين : ( غل�ط : ( على أنه أما ابن فارس فقد تعامل مع الغلط            

ًطا ، وبي�نھم اُغلوط�ٌة ، أي ش�يء خCف اDصابة ، َغلط ، َيْغلَط َغلَ : وھي الَغلط كلمة واحـدة 

  . ) 1( ) ُيغالِط به بعضھم بعًضا 
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 "خ�Cف " ب�ـداية بكلم�ـة " الغل�ط " نجـد أن ابن فارس عّرف من خـCل ما تقـدم                  

واDصابة من التصويب، ومعن�ى التص�ويب أنن�ا ص�وبنا الش�يء خCف اDصابة  إنهفقال عنه 

منظ�ور  اب�نإل�ى تعري�ف  وإضافة. لكننا أخطأنا الوجھة فيه هن نعرفإلى مكان ما، وھذا المكا

نن�ا نغل�ط في�ه دون وع�ي أو قص�د ، لكو كوننا نعرف الوجه الصحيح للشيءالغلط ھ إن: نقول

  .ما سوف نتدارك ھذا الغلط ونصححه ، وما دمنا نعرف الوجه الصحيح للشيء فسرعانمنا

ف��إن آراء الب��احثين ق��د ) الخط��أ و الغل��ط ( ھ��ومي أم��ا م��ن الناحي��ة ا%ص��طCحية لمف           

اختلفت في قضية اس�تخدام مص�طلح لغ�وي واح�د ف�ي مج�ال ا%نح�راف اللغ�وي ع�ن المعي�ار 

انح��راف الس��لوك " ف��ي بحث��ه ) م1984(س��عد زغ��اس ( ، فق��د اص��طلح علي��ه الص��وابي للغ��ة 

" ف�ي كتاب�ـه ) م1976(با%نحـراف اللغ�ـوي ، ونعت�ـه فروي�ـد " اللغوي لدى تCميذ الثانويات 

بالنس��يان ) "     la psychologie la vie quotidienne(عل��ـم نف��ـس الحي��اة اليومي��ة 

عل�ى ) لح�ن العام�ة(دامى ف�ي كت�بھم اللغوي ، في حين اصطلح عل�ى تس�ميته علم�اء اللغ�ة الق�

  .  ) 2( )على ا�خطاء اللغوية" ن اللغوي ـاللح"  إطCق

Dح�دى القواع�د ،  قي�اس أو تض�ييق خ�اطئ: ( ناتجة ع�ن تكون وا�خطاء عادة ما            

م�ن  معنى ھذا أن ا�خطاء تعني اختـراق أو مخالفـة قاعـدة أو أكثر   ) 3(  )أو تعميم مبالغ لھا 

  تكون بشكـل منظـم ا%ختراققواعـد اللغـة ، وھذه المخالفة أو 

  

  .  390ص "  . غلط " مادة  ،  04: ج أبو الحسن بن فارس بن زكريا ، مقاييس اللغة ،  -1

  نسيمـة ربيعـة جعفـري ، الخطأ في المدرسة ا�ساسية الجزائرية ، مشكCتـه وحلولـه ، ديـوان المطبوعات   -2

  . 26ص .  الجزائر )م2003( د ط ،الجامعية ،      

  . 17ص .  المرجع نفسه -3

  

  

يخترق أو يخالف تلك القاعدة ذلك أن�ه   أنـهم الذي يتعلم لغة أجنبية  ل] من المتعَ   إدراكودون  

ف�ي )  galissan / caste(م�ن  ل ھذا ما أكده ك�لـا ، ولعـاًنا تامً ـدة اتقـد تلك القاعـلم يتقن بع

ع�ام إل�ى  ھذه المخالفـات ترجـع بوجـه( ن إول ا إلى القـحين ذھب" وس تعليمية اللغات ـقام" 

   ) 1( ) لھا  بھا ، أو الفھم الخاطئة الجزئية الجھل بقواعد اللغة أو المعرف
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ومن ھنا يجب أن ننظر إل�ى الخط�أ عل�ى أن�ه مرحل�ة أساس�ية ض�رورية ف�ي عملي�ة            

( م يق��وم عل��ى ق��انون لُ ارات فيھ��ا ، ذل��ك أن ال��تعَ ـوي والمھ��ـارف اللغ��ـم المع��ـاكتس��اب أو تعل��

  .في المبحث الCحق ، وھذا ما سنتطرق إليه ) المحاولة والخطأ ، أو الھدم والبناء 

ز%ت لس��ان يتع��رض لھ��ا ك��ل متح��دث بلغت��ه ، أو ( أم��ا ا�غ��Cط فھ��ي عب��ارة ع��ن            

ك اللغ�ة ومعرفت�ه الجي�دة ه تل�ـم إتقان�ـة رغ�ـاق اللغـة عن نطـمتعلم للغة أجنبية �سباب خارج

، أو ع��ن معن��ى ھ��ذا أن ا�غ��Cط تك��ون ناتج��ة إم��ا ع��ن قص��ور ف��ي ال��ذاكرة  .  ) 2(  )بقواع��دھا

ح�ا%ت فيزيولوجي��ة كالتع�ب أو ح��ا%ت نفس��ية كا%نفع�ال م��ثCً ، وبالت��الي فھ�ي أغ��Cط ع��ابرة 

  .عادة ما ننتبه إليھا في الحين عند كCمنا ، ونصححھا بُكل ُيسر 

وم�ن ھن�ا ك��ان %ب�د علين��ا التميي�ز ب��ين ا�غ�Cط الع��ابرة الناتج�ة ع��ن الس�ھو وع��دم             

ّ◌ُ◌م أو ا%كتس�اب ، وھ�و م�ا  ا%نتباه ، وا�خطاء التي تعكس مرحلة معينة من مراح�ل التع�ل\

  " . مقدرة التكلم ا3نتقالية" يمكـن أن نسميـه بـ 

 la(       س ا�داء ـن ا�خط���اء الع���ابرة الت���ي تم���ول إـع الق���ـنستطي��� وبالتـال���ـي           

performance   ( [مة تم�س المق�درة اللغوي�ة مة ، بيد أن ا�خطاء المنظ] ھي أخطاء غير منظ

  .التي % يمكن أن ينتبه إليھا المتعلم من تلقاء نفسـه م للمتعل` 

  

  

1- .PARIS 1976 , p:215 galissan \ danial caste ," dictiannaire de didactique de langues " 

Rabire 

  . 101ص ) . م1988(المعرفة ، الكويت ، اللغات ا�جنبية تعليمھا وتعلمھا ، عالم " نايف خرما ، على حجاج "  -2
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  مناھـج تحليـل ا�خطـاء اللغويـة  /ب

والنفس�ية اللس�انية المعتم�دة ف�ي البح�وث ذات  �شك فيه أن النظريات اللس�انية  مما           

التي كان يؤمل منھ�ا اس�تنباط العقب�ات الت�ي تعت�رض طري�ق  –اكتساب اللغات الصلة بعملية 

الت�ي ة ، ـوف عن�د ا2م�اكن الصعب�ـف�ي الوق� مـوتس�اعد المعل,�م في عملية تعلم لغ�ة ثاني�ة المتعل, 

الخط��أ " أعط��ت بع��ًدا جدي��ًدا للنق��اش المتمح��ور ح��ول  –تتطل��ب من��ه مجھ��وًدا خاًص��ا لت��ذليلھا 

  : ھذه النظريات إلى قسمين ، بحيث انقسم أصحاب " اللغوي 

الت��ي يمك��ن ا�عتم��اد عليھ��ا لتفس��ير  القس��ـم ا2ول إل��ى أن المب��ادئأص��حاب ذھ��ـب            

ا2خطاء اللغوية ، ھي تداخل عادات اللغة ا2م في عملية تعلم اللغة الثانية ، ولھذا ذھبوا إل�ى 

أن الدراسات اللغوية التقابلية للنظام اللغوي للغة ا2م ، واللغة الثاني�ة أكب�ر مس�اعدة يمك�ن أن 

   .يقدمھا اللسانيون لعملية تعلم اللغات 

ن ف�ي المقارن�ات كمأن عملية اكتساب اللغة � تثاني الالقسم  يرى أصحابفي حين            

، مجموع�ة ة إل�ى ع�ادات اللغ�ة ا2مـ، وإنما تتدخل فيھا إضاف�ة فقطـواللغة الثانيا2م  اللغة بين

  .وامل ا2ُخرى الداخلية والخارجيةمن الع

" و " الم��نھج التق��ابلي " ، وھم��ا نفس��هالعم��ل م��ن ھن��ا ظھ��ر منھج��ان يس��عيان إل��ى و           

   " .منھج تحليل ا2خطاء 

عب��ارة ع�ن م��نھج ف�ي تعليمي��ة اللغ�ة ، يتنب��أ با2خط�اء الت��ي س�يقع فيھ��ا  : الم�نھج التق�ابلي -1

   ال��ذي ج��اء بفك��ر )   veinreich 1953(ف��اينرش " م اللغ��ة الثاني��ة ، يق��وم عل��ى أفك��ار م��تعل, 

دي ب�وا و " ي عرف�ه ال�ـذ، " الت�داخل " وھ�و من خHل مفھوم مركـزي " اللغوي ا�زدواج "

ذو ا�زدواجي�ة اللغوي�ة  –يحصل التداخل اللغوي عندما يوظ�ف الم�تعلم : ( بقولھم " آخرون 

، ف�ي  ) 1( ) ة ا2جنبي�ة ـة للغة ا2م ف�ي اللغ�ـة أو معجمية أو نحويـخاصية صوتية أو صرفي –

   د اللغة ا2م وقوانينھا على ـنقل لقواع( بأنه " جيل بيبو " حين عرفه 

  

1-           - ( dubois – guespin – gaicomco ) , dictionnaire de linguistique . p 265 . 
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بمعنى أن مزدوج اللسـان أثناء تعاملـه باللغة الثانيـة ، يقـوم باقت�ـراض  ) 1( ) اللغة المستھدفة 

وم��ن . ني��ـة الثام��ن لغت��ـه ا2م إل��ى اللغ��ـة  )والنحوي��ـة الص��وتية ، الص��رفية (بع��ض الع��ادات 

الم�نھج التق�ابلي "   المتمثلة ف�ي)  lado 1957" ( �دو " تأسست نظرية " رش ينفا" أفكـار 

، والت��ي وج��دت ص��داھا ف��ي المج��ال البي��داغوجي 2ن ھ��دفھا ا2ساس��ي يرم��ي إل��ى ح��ل " 

ة ين اللغ�المتأتية من ا�ختHفات ب� علم أثناء اكتسابه للغة ثانية ، الصعوبات التي يواجھھا المت

" م وتعل�يم اللغ�ات ا2جنبي�ة الرائد ف�ي تعل�K" في كتابه " فريز " قد ذھب ا2م واللغة الثانية ، و

ف ـتعتم�د عل�ى الوص�الت�ي ھ�ي تل�ك أفضل المواد المستخدمة لتعل�يم اللغ�ة ا2جنبي�ة ( إلى أن 

 ) 2(  )لية ا2ص�المتعلم ة التي سُيجرى تعلمھا مقارًنا بالوصف العلمي المشابه للغة ـي للغـالعلم

ل ـبعملي�ة تعل�يم اللغ�ة الثاني�ة للمتعلم�ين ، �ب�د م�ن القي�ام بعملي�ة تحلي� ولھذا علينا قب�ل الب�دء، 

تحل��يHً كلًي��ا إل��ى  عل��ى ح��ده –2م ، ونظ��ام اللغ��ة الثاني��ة انظ��ام اللغ��ة  –ك ك��ل نظ��ام ـوتفكي��

ينھ��ا لتتض��ح ، ث��م المقارن��ة ب) والنحوي��ة  الص��وتية ، والص��رفية ( المس��تويات مجموع��ة م��ن 

ة ـة سھل��ـة الثاني��ـذل��ك أن أوج��ه التش��ابه ب��ين اللغ��ة ا2م واللغ�� ،و ا�خ��تHف أوج��ه التش��ابه 

الثانية بس�ھولة 2ن�ه س�بر  فالمتعلم يتعلم تراكيب اللغة ( ا�ستعياب من قبل متعلم اللغة الثانية 

م � يمكن���ه م���تعل, ، أي أن ال )  3( ) التراكي���ب ف���ي لغت���ه ا2م ذه ـس ھ���ـزمات نف���ـوار ميكان���ـأغ���

الت�ي س�يلجأ إليھ�ا عن�د تعلم�ه تجمع�ت لدي�ه بواس�طة لغت�ه ا2م ،  ا�ستغناء عن المعارف الت�ي

أما أوجه ا�خ�تHف ب�ين اللغ�ة ا2م واللغ�ة الثاني�ة فإنھ�ا تك�ون صعب�ـة ا�ستيع�ـاب . لغة ثانية 

م الجوان��ب إن ال��دارس يج��د ص��عوبة ف��ي تعل��(...م إل��ى الوق��وع ف��ي الخط��أ وت��ؤدي ب��المتعل, ،

 ، ) 4( ) المختلفـة عن لغتـه في اللغ�ة الت�ي يتعلمھ�ا أو الجوان�ب الت�ي � يوج�د مثلھ�ـا ف�ي لغت�ه 

  " نايف خرما ، على حجاج " وقد أطلقا 

  

1- - gilles bibeau , Revue marocaine de didactique des langues .Avril 1988 . p 07 . 

  . 89ص . ات ا2جنبية تعليمھا وتعلمھا لغ، ال" نايف خرما ، على حجاج "  -2

  ) .  م1988( 1/، ع المجلة المغربية لتدريس اللغات  "  - إلى أين ؟ -اللسانيات التطبيقيـة " موسـى الشامـي ،  -3

 . 24ص       

  رفة ، مجلـة المع "تطور دراسـة اللغـة العربيـة من خـHل مقابلتـھا باللغـات ا2خرى " الھليـس يوسـف ،  -4

 . 162ص ) . م 1976( ،  178/ ع . السورية      
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اللغ�ـة والصيـغ اللغوي�ة الت�ي تش�به تل�ك الموج�ـودة ف�ي ى سرعة عملية استيعاب التراكيب عل

ملي��ـة صعوب��ـة استيع��ـاب ع، وع��ن )  positive transfèrالنق��ـل ا�يجاب��ـي : ( ا2م ب��ـ 

  النق�ل الس�لبي( ا2م بالموجـودة ف�ـي اللغ�ة  والصيـغ اللغويـة التي تختلـف عن تلكالتراكيب 

transfer negative() 1 (  ، ,يواج�ه ص�عوبات أكث�ر ف�ي  الثانية م اللغةومن ھنا نقول بأن متعل

��KفتعلHذه ـاءل ھ��ـرة ، وتتض��ـكثي�� ه ا2مـن لغت��ـبينھ��ا وبي�� م ھ��ذه اللغ��ة إذا كان��ت وج��وه ا�خ��ت

المقاب��ل  أوج��ـه التش��ابه ، ولع��ل المخط��ط تالصع��ـوبة كلم��ا قل��ت أوج��ه ا�خت��ـHف ، وازداد

  .يوضح ھذا 

  

  

  

                                                                                                      

                                              

  

  

    
  
  
    

  بـباللغة ا�م على حس مقارنة ات تعلم لغة أجنبيةالتسلسل الھرمي لصعوب"           

  "رة المنھج التقابليـنظ                                           
  
  
  
  
  
  
  
  
  . 82ص . ، اللغات ا2جنبية تعليمھا وتعلمھا " نايف خرما ، على حجاج " ينظر  -1
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م وقب�ل أن تق�ابلي ، يس�تطيع المعل,�بمعنى أن�ه م�ن خ�Hل القي�ام ب�إجراءات التحلي�ل ال           

جھ�ـوه م�ن صعوب�ـات ، أخط�اء ، أو يواإدراك ما يمكن أن يقعوا في�ه م�ن يتعامل مع متعلميه 

  .حلول لھا ھا بوضع تجنبوبالتالي 

            ًHم�ن قب�ل متعلم�ي اللغ�ـة  إ� أنه عندما أجريت الدراسات على ا2خطاء المنتجة فع

خط��اء ا2 ل أنـالتكھني��ة للتحلي��ل التق��ابلي ليس��ت ص��ادقة تماًم��ا ، بدلي��تض��ح أن الق��درة االثاني��ة 

فم�تكلم اللغ�ة الثاني�ة ي�أتي بأخط�اء ل�م  يتوقعھ�ا ( ن ل�م يتنب�أ بھ�ا التي ارتكبھ�ا ھ�ؤ�ء المتعلم�و

التحليل التقابلي بل أكثر من ذلك أن ھذا التحليل تنبأ بأخطاء لم يرتكبھ�ا أي م�تعلم لھ�ذه اللغ�ة 

  : ، ومن ھنا ُوّجھت انتقادات كثيرة لھذا المنھج منھا  ) 1( ) الثانية 

الذي اعتبروه الحل ا2ساسي ب إليه أنصار المنھج التقابلي ، ـ أن التوجه المقارن الذي ذھ 1

ھ�ذه ( م�ن جوان�ب ص�عوبة تعلمھ�ا  عل�م لغ�ة ثاني�ة ، م�ا ھ�و إ� جان�بفي مواجھة ص�عوبات ت

م تفسيًرا نظرًي�ا لقس�م كبي�ر م�ن ا2خط�اء دِ قَ جنبية 2نھا تُ المقارنة بمثابة الحل لتعليم اللغات ا2

   . ) 2( ) المنتجة في لغة ثانية 

ولع��ل م��رد ھ��ذا أن أنص��ار ھ��ذا الم��نھج اھتم��وا ب��الفروق الت��ي تظھ��ر عل��ى مس��توى            

المقابلة بين النظامين اللغويين لتحديد الصعوبات التي تواجه المتعلم على المس�تويات اللغوي�ة 

، ول��م يھتم���وا ب��الفروق الفردي��ة الت��ي تجع��ل بع���ض )  الص��وتية  والص��رفية ، والنحوي��ة  (

المتعلمين يتفوقون على غيرھم في تعلم اللغة ، وغير ذل�ك م�ن ا2س�باب الداخلي�ة والخارجي�ة 

  .التي تعيق عملية التعلــم 

بالتسلس�ل الھرم�ي التي وجھت إليه أيًضا ، ما ُيخ�تص  ا�نتقاداتـ ومن بين أھم  2           

وج��وه الش��به القريب��ة ج��ًدا ب��ين لغت��ين ( للص��عوبات الت��ي يواجھھ��ا م��تعلم لغ��ة ثاني��ة ، ذل��ك أن 

م يعتبـرھا متشابھـة تشابًھا   معينتين أصعـب ا2مور تعلًما نظـًرا إلى أن المتعلـ,

  

  

   126ص .تونس ) م2003( 1:، طلنشر، مدخل إلى تعليمية اللغة العربية، دار محمد علي ل"فتحي فارس،مجيد الشارفي" -1

   127ص المرجع نفسه  -2
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 دع�ا، وھ�ذا م�ا    ) 1( ) كلًيا ، ولذلك فھو � يعيرھا كبير ا�ھتمام وبالتالي فإن�ه � يمي�ز بينھ�ا  

به القريب�ة ج�ًدا ب�ين النظ�امين إلى قلب الھرم رأًسا على عقب ، وذل�ك ب�النظر إل�ى وج�وه الش�

س�ھلة ال�تعلم ، ون ـHف بينھ�ا فھ�ي الت�ي تك�ـلًما ، أم�ا أوج�ه ا�خت�على أنھا أصعب ا2مور تع

  :ولعل ھذا ما يوضحه المخطط الموالـي 

  

  

  ة ا�م التسلسل الھرمي لصعوبات تعلم لغة أجنبية مقارنة باللغ                        
  

  ما ينبغي أن يكون                                               ما كان                                               
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ى الت�داخل ب�ين ج�راء تركي�زه عل�بي الذي أص�اب التحلي�ل التق�ابلي إن اWخفاق النس           

الت��ي وتجاھل��ه الت��ام للعوام��ل الداخلي��ة والخارجي��ة اللغ��ات المختلف��ة أثن��اء عملي��ة تعل��يم اللغ��ات 

ن يبتع�دون ع�ن مث�ل ھ�ذه المقارن�ات باعتبارھ�ا غي�ر مجدي�ة ملية التعلم ، جعل المعلميتعيق ع

وح�افظوا ،  التحلي�ل التق�ابلي فك�رةال�بعض  تجاھ�ل كثيًرا  في عملية تعلم اللغ�ة ، وج�راء ھ�ذا

   .على فكرة تحليل ا2خطاء 

التي يرتكبھ�ا المتعلم�ون ء يركز على ا2خطامنھج عملي ميداني :  منھج تحليل ا�خطاء  -2

م�ن أخط�اء المتعلم�ين  رد فعل على المنھج التق�ابلي ، لعج�زه ع�ن تفس�ير الع�دد الكبي�ر، جاء 

  يقوم على دراسات تشومسكي ونظريتـه الخارجة عن نطاق التداخل اللغوي ، 

  

  . 95ص . ، اللغات ا2جنبية تعليمھا وتعلمھا " نايف خرما ، على حجاج "  -1
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ر ـه ا2م عب��ـلغت��اب الطف��ـل للغت��ـه ا2م ، فف��ي نظ��ر تشومس��كي أن الطف��ل يكتس��ب ف��ي اكتس��ـ 

ف��ي تقلي��د لغ��ة أم��ه ، وإنم��ا  ةـاة فاشلـ��ـمحاك��ر ـا � تعتب��ـي يرتكبھ��ـاء الت��ـل ، وا2خط��ـمراح��

فاشلة لمحاكاة لغة الكبار  تفھـذه ا2خطـاء ليست محاو�( على اكتسابه إياھا دالة مؤشـرات 

نى عنه من مظاھر التطور اللغ�وي عن�د الطف�ل ت�دل ك�ل مجموع�ة منھ�ا عل�ى بل مظھًرا � غ

وعل�ى ھ�ذا ا2س�اس ق�ام م�نھج تحلي�ل ا2خط�اء . )  1( ) مرحلة معينة من مراحل ذل�ك التط�ور 

، واعتب�روا أن المراح�ل الت�ي يم�ر بھ�ا الطف�ل عن�د تعل�م ) س�لنكر  -نمس�ر -ك�وردر( على يد 

(  :ليتس�اء" ك�وردر"ولھ�ذا نج�د ، م عن�د تعلم�ه لغ�ة ثاني�ة تعل, لغته ا2م نفسھا التي يمر بھا الم

ت ال�ذي نج�ده طبيعًي�ا أن ـوي ف�ي الوق�ـم اللغة ا2جنبية أن يتجنب الخطأ اللغلماذا نطالب متعل, 

، وقد ذھب أصحاب ھذا المنھج إل�ى أن  ) 2(  )أي لغة ا2م ؟ ، لذي يتعلم الكHمل اـالطف يخطئ

عل�ى قاع�ـدة سابق�ـة ، أو تعم�يم  م ق�د تك�ون نتيج�ة لقي�اس خ�اطئم�تعل, ا2خطاء التي يرتكبھ�ا ال

تخ�رق واح�دة أو أكث�ر م�ن ( مبالغ فيه لھا ، أو جھل بقيود تطبيقھا ، فھذه ا2خطاء ھ�ي الت�ي 

عل�ى ھ�ذه )  selinker 1972( ، وقد أطل�ق س�لنكر  ) 3( ) قواعد اللغة في جانب من جوانبھا 

م ، وھي عبارة عن تط�ور لحال�ة المرحل�ة الت�ي بلغھ�ا الم�تعل, * "اللغة الوسيطة "اسم ا2خطاء 

 Kم التي تقترب شيًئا فشيًئا إلى اللغة الصحيحة ، ذلك أن المتعل, مه المتدرج للغة ثانية ، في تعل )

يمر بعدة مراحل كل مرحلة تغني المرحلة السابقة وتساعد على بلورتھا وإحكامھا وذل�ك ف�ي 

نبية و� يت�أتى ھ�ذا إ� ع�ن طري�ق ارتك�اب ا2خط�اء أو�ً ث�م الوق�وف اتجاه امتHك اللغة ا2ج

  عليھا 

  

  . 99ص . ، اللغات ا2جنبية تعليمھا وتعلمھا " نايف خرما ، على حجاج "  -1

  ) .  م1988(، 1/، ع  المجلة المغربية لتدريس اللغات"   -؟  إلى أين -اللسانيات التطبيقيـة " موسـى الشامـي ،  -2

 . 25ص       

  . 99ص . ، اللغات ا2جنبية تعليمھا وتعلمھا " نايف خرما ، على حجاج "  -3

ك�وردر " النظ�ام التقريب�ي ، واص�طلح عل�ى تس�ميتھا " اسم " اللغة الوسيطة " على  NIMSSERنيمسر " وقد اصطلح * 

corder  " " ته ، نسيمة جعفري ، الخط�أ اللغ�وي ف�ي المدر" باللھجة ذات البنية الخاصةHس�ة ا2ساس�ية الجزائري�ة ، مش�ك

  . 17ص . تربوية  –لسانية  –دراسة نفسية  –وحلوله 
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م لغة ثانية تكون عبر سلس�لة معنى ھذا أن عملية تعلK .  ) 1( ) ثم تفاديھا في نھاية المطاف  ثانًيا

،  ا حت�ى الوص�ول إل�ى نھاي�ة مرحل�ةوت�دريجيً  م مرحلة بمرحلةمن المراحل ، يتخطاھا المتعل, 

م قد اكتسب زمام اللغة الثانية وذلك بالقضاء على كام�ل أخطائ�ه ، 2ن�ه التي فيھا يكون المتعل, 

ويتفاداھ�ا ف�ي ة أخطائ�ه الت�ي ارتكبھ�ا تع�ديHً وتص�حيًحا وإثباًت�ا في ك�ل مرحل�ة يق�وم بمراجع�

) يمھا في اللغة المستھدفة وتقي* فا2خطاء ُتمكن من وصف الكفاية المؤقتة( المرحلة الHحقة 

 )2  ( .  

( ولعل ھذا ما دفع أصحاب منھج تحليل ا2خطاء إلى التركيز على الملكة اللغوي�ة             

la compétence   ( م الفعل��يHالك�� � )performance  (ت��ي ، ومي��زوا ب��ين ا2خط��اء ال

دى إح��والناتج�ة ع��ن ع�دم فھ�م واس�تيعاب ، والم��تعلم للغ�ة ثاني�ة يرتكبھ�ا الطف�ل ف�ي لغت�ه ا2م 

أو ز�ت اللس�ان الت�ي يتع�رض لھ�ا ك�ل متح�دث بلغت�ه أو باللغ�ة قواعد اللغة ، وبين ا2غHط 

فھ�ذه للغة ، رغ�م تمكن�ه م�ن تل�ك اللغ�ة الثانية التي يتعلمھا ، نتيجة أسباب خارجة عن نطاق ا

" ك�وردر " ا2غHط � تدخل ض�من الدراس�ة التحليلي�ة للغ�ة ، 2نھ�ا أغ�Hط ع�ابرة ، فھ�اھو  

أو الراجعة إل�ى نق�ص المعرف�ة بالقواع�د "  compétence" أخطاء الكفاية ( ده يميز بين نج

" (  performance" وأخط���اء ا2داء "  errors" واس���ماھا أخط���اء لھ���ا  الخ���اطئالتطبي���ق 

أن ا2خطاء التي ظلّت إلى ذل�ك  ، واعتبر"  mistakes" وسماھا ھفوات ) الزلة ، اWرھاق 

عل��ى عملي��ة ا�كتس��اب ، كم��ا أن ومؤش��رات فعلي��ـة وبات ال��تعلم لح��ين عHم��ات عل��ى ص��عا

  .)  3( ) ملفوظات الطفل المنحرفة في لغة ا2م ھي مؤشرات عملية على ِاكتسابه إياھا 

  

  ) .  م1988( 1/، ع  المجلة المغربية لتدريس اللغات"   -؟  إلى أين -اللسانيات التطبيقيـة " موسـى الشامـي ،  -1

 . 126ص       

  .وھذه الكفاية المؤقتة عندما ُينھي المتعلم عملية تعلمه للغة ثانية تتحول إلى كفاية دائمة  وتعني اللغة الوسيطة * 

  . 130ص . ، مدخل إلى تعليمية اللغة العربية " ي ففتحي فارس ، مجيد الشار"  -2

  . 129ص . ، مدخل إلى تعليمية اللغة العربية " فتحي فارس ، مجيد الشارفي "  -3

  

  

م ك�ل ي�وم م�ن ط�رف وا2مثل�ة كثي�رة ج�ًدا عل�ى مث�ل ھ�ذه ا2خط�اء ، يلحظھ�ا المعل,�           

 القي�اس الخ�اطئ" ن لغ�تھم العربي�ة متعلميه ، وأكثر ا2خطاء شيوًعا بين متعلمينا وھم يتعلمو
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) محب�رة(و) ھ�ديات( عل�ى ) ھدية(على مسطرات ،و) مسطرة(بحيث نجدھم مثH يجمعون " 

م اللغة العربية الذي كذلك نجد عند متعل,  ،قياًسا على جمع المؤنث السالم ) ... محبرات(ى عل

يتعامل مع كل الصيغ العربي�ة عل�ى أنھ�ا " الممنوع من الصرف " على قاعدة لم يتعرف بعد 

لھ��ذه القاع��دة ، وعن��دما يتعلمھ��ا ت��دخل ھ��ذه متص��رفة ، ذل��ك أن ف��ي لغت��ه الوس��يطة � وج��ود 

) أش�ياء ( م�ن الص�رف قياًس�ا عل�ى ) أس�باب ( المعرفة ضمن لغته الوسيطة ، ويصبح يمن�ع 

الت�ي ُش�ـذت ، حت�ى ھ�ي ) أش�ياء( وأن متص�رف ) أفع�ال ( أن ما عل�ى وزن ذلك أنه � يعلم 

الحقيق�ي  ولع�ل الس�بب ّدل م�ن فرض�يته ا2ول�ى ،ـع وأدخلت في لغته الوسيطةإذا أدرك ذلك 

  . ) 1( ھو الجھل بالقاعدة  لمثل ھذا القياس الخاطئ

فمم�ا س�بق نق�ول ب�أن عملي�ة اكتس�اب اللغ�ة الثاني�ة م�ن ط�رف الم�تعلم � ت�تم دفع��ة             

م كل القواعد والنماذج في وقت واحد ، ب�ل �ب�د واحدة ، ذلك أنه من المستحيل أن نقدم للمتعل, 

أو من أكثرھا شيوًعا ما تكون من ا2سھل إلى ا2صعب  أو بآخر ، وعادة من تدريجھا بشكل

  .التعليمي إلى أقلھا ، وھذا طبيعًيا لمراحل التدرج 

تتط��ور وتنم��و وفًق��ا لعملي��ة م ن عملي��ة ا�كتس��اب أو ال��تعلK وبالت��الي نس��تطيع الق��ول إ           

علم الم��تعلم مجموع��ة م��ن الع��ادات أو ي��تف��ي المرحل��ة ا2ول��ى يكتس��ب الطف��ل الھ��دم والبن��اء ، ف

، وباس���تمرار عملي���ة ال���تعلم أو  وي���ة ، ممزوج���ة ب���ين الص���حيح والخ���اطئوالس���لوكات اللغ

ا�كتس��اب تق��وم مرحل��ة تالي��ة ُتغن��ي ع��ن المرحل��ة الس��ابقة وتس��اعد عل��ى بلورتھ��ا ، وذل��ك 

بتخليصھا وھدم ما تضمنته من ش�وائب وأخط�اء ، وھك�ذا تس�تمر المراح�ل ف�ي دح�ر بعض�ھا 

ع�ن  البعض صاعدة في اتجاه اWلمام بالقواع�د وام�تHك اللغ�ة الص�حيحة ، و� يت�أتى ھ�ذا إ�

اف ، ولع�ل ـر المط�ـاديھا آخ�ـطـريق ارتكـاب ا2خطـاء أو�ً ، ثم الوقـوف عليھا ثانًيا ، ثم تف�

  :الشكل الموالي يوضح ھذا 

  

  . 131ص . غة العربية ، مدخل إلى تعليمية الل" ي ففتحي فارس ، مجيد الشار: " ينظر -1
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    "التسلسـل الھـرمـي لعمليـة اكتساب أو تعلـم اللغـة "                         
  

  

  

د منھ��ا وسلي��ـم ، 2ن��ه خط��وة �ب�� وم��ن ھن��ا نق��ول ب��أن الخط��أ اللغ��ـوي أم��ـر طبيع��ي           

أو الطف�ـل م�ن لغت�ه ا2م ، باعتب�ـاره مكـن المتعلـم من اللغـة الثانيـة وطريـق �بد سلوكه ، ليت

أو الطف�ـل لنفس�ه ، ومرحل�ة ض�رورية ـم ھا المتعل,�ـق من الفرضي�ـات الت�ي يضع�حقُ وسيلـة للتَ 

��Kب��د م اللغ��ة الثاني��ة ف��ي تعل Hن يك��ون ح��ريص م أالمعل,�� عل��ىأو اكتس��اب اللغ��ة ا2م ، وعلي��ه ف��

، وإعـادة تعليمھ�ا التعامل مع ا2خطاء المرتكبة من قبل المتعلمين ، ومHحظة مدى شيوعـھا 

ستندثر ش�يًئا فش�يًئا  –ا2خطاء  –  تساعدھم على استيعابھا ، 2ن ھذه الظاھرة بطريقة مثلى 

  . م ب أو المتعل, سِ من لغة المكتَ 

           H1( ث مراحـل وعملية تحليل ا2خطاء تمر بث  (:  

 * وتعني رصـد وتسجيل ا2خطاء :مرحلة حصر ا�خطاء : المرحلـة ا�ولى  -1

 

  . 102ص . ، اللغات ا2جنبية تعليمھا وتعلمھا " نايف خرما ، على حجاج "  -1

  .م أنه خطأ إذا تكرر أكثر من مرة نقول عن الخطأ المرتكب من قبل المتعل, * 

  

  

  .ل المتعلمين في فترة زمنية محددةعد اللغة ـ المرتكبة من قبـ التي تخترق قاعدة من قوا

ونقص��د بالتص��نيف أنن��ا ننظ��ر ف��ي ا2خط��اء إن  :تص��نيف ا�خط��اء: المرحل��ة الثاني��ة -2

؟  ، فإذا كانت صرفية فم�ا ھ�ي القاع�دة الت�ي يخرقھ�ا الخط�أة أو نحويةـت صرفيـكان
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 ؟مضارع من الفعل الماضيالفعل ال اشتقاقمع المذكر السالم أم قاعدة قاعدة ج ،أھي

أو العHق�ة ب�ين الفع�ل ل تخ�رق قاع�دة م�ن قواع�د اWض�افة ، فھ�وإذا كانت نحوي�ة... 

 ...  ؟والفاعل

فھ��ل ترج��ع إل��ى : ع��ن ا�س��باب الكامن��ة وراء ا�خط��اءالبح��ث : المرحل��ة الثالث��ة -3

أو ،  ؟م��ة، أو المن��اھج المقدZ  ؟أو إل��ى ص��عوبة طريق��ة التق��ديم؟ ، اللغوي��ة ةا�زدواجي��

  ...  ؟م، أو إلى المعل,  ؟م نفسهترجع إلى المتعل, 

أو التداخل بين اللغات ، الذي نادى ب�ه أنص�ار الم�نھج التق�ابلي واج اللغوي و ا�زد           

وبات ف�ي تعل�م لغ�ة ثاني�ة ، و ال�ذي ـد صع�ـركزي وا2ساس�ي لتواج�ـوم الم�ـ، واعتبروه المفھ�

م ل�ى أن�ه ج�زٌء م�ن الص�عوبات الت�ي يواجھھ�ا م�تعل, نظر إليه أصحاب منھج تحليل ا2خطاء ع

لغة ثانية ، � يكون بين لغتين مختلفت�ين ف�ي النظ�ام فق�ط ، وإنم�ا ق�د يك�ون ب�ين لغ�ة ولھج�ة ، 

ه التش�ابه و ا�خ�تHف ب�ين التقابلي � يقتصر على دراسة أوج� جـفالمنھ( كالعربية والدارجة 

ھ��ذا التقاب��ل لمس�تويين لغ��ويين للغ��ة واح��دة  لغت�ين م��ن نظ��امين مختلف�ين ، ب��ل يمك��ن أن يك�ون

كالفصحى العربية والعامية مثHً من حيث المستويات الصوتية والصرفية والنحوية والد�لي�ة 

ك�ل واح�دة منھم�ا ف�ي  إلى نا نتعامل بأداتين لغويتين ، نلجأـع إلى أننا أصبحـ، وھذا راج)  1( ) 

حى � تنتقل من السلف إلى الخلف عن طري�ق إلى أن العربية الفص إضافة ،المقام المطلوب 

كما نتعلم لغة أجنبية تقريًب�ا ، ھا في مراحل دراستنا كما تنتقل الدارجة ، وإنما نتعلم المحاكاة 

  ًرا في سبيل اWحاطة ونقضي وقًتا ليس قصي

  

، بحث مقدم لنيل شھادة  "مدونة طلبة قسم اللغة العربية  –تحليل ا2خطاء في اللغة العربية  "مليكة بوراوي ،  -1

  . 18ص . عنابة ) م  1993م ـ 1992( الماجستير في اللسانيات التطبيقية ، 

  

  

  .وقواعدھا وأساليبھا بمفرداتھا ومناھج أصواتھا 

والدارجة ، ونظرنا إليھ�ا م�ن مقارنة ما بين الفصحى العربية  فإذا قمنا مثHً بإجراء           

أو تلك ، وجدنا أن العHقة بين الفصحى والدارج�ة تق�وم عل�ى  حيث مجال كثافة استعمال ھذه

، والفص��حى تخ��تص ب���النص  يالش���فاھ، فالدارج���ة تخ��تص بالخط��اب  ا�ختص��اصأس��اس 

 ًHالمكتوب فمث:  
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الح�ديث � الكتاب�ة ـ يتعام�ل : ال�ذي وس�يلة تعامل�ه باللغ�ة ا2مي الن�اطق بالعربي�ة ـ             

بالتص�رف  ل�ه حُ مَ ْس�ال�ذي � يَ ، وھذا تبًعا لمستواه الثقافي ، ته بالدارجة في شتى مجا�ت حيا

م ، أو ـفي مستويات لغوية متعددة ، وحت�ى ل�و ك�ان ھ�ذا ا2م�ي يحف�ظ ش�يًئا م�ن الق�رآن الكري�

وج�دنا أن آث�ار ،  التي يس�تعملھاة ، إلى جانب بعض ا2دعية ـة الشريفـبعض ا2حاديث النبوي

  .استحالة تHوته وفًقا لمناھج القراءات والتجويد  النطق الدارج ُتْظِھُر دائًما

وبالمقابـل � نجـد أي ناط�ـق عرب�ي يتعام�ل بالفص�حى العربي�ة ف�ي ك�ل ا2ح�وال ،            

اس�تعمال الدارج�ة لك�ان مح�ل  ذلك أنه لو استعمل الفصحى العربية في مق�ام تع�ود الن�اس في�ه

فالذي ُيجي�د ( بالفصحى في مواقف معينة فقط سخرية ، وبالتالي فھذا المثقف سنجـده يتعامل 

الحديث والكتابة بالعربية الفصحى يتعامل بالفصحى والدارجة على حسب الظ�روف ، ون�وع 

  .)  1( ) المواضيع ، وطبيعة ميادين ا�ستعمال 

نجد تغلب الفصحى العربي�ة عل�ى الدارج�ة أثن�اء العملي�ة بيد أننا في ميدان التدريس            

نج�د كثي�ًرا م�ن ( ، بحي�ث فصحى بحت�ة يمية ، ذلك أنھا ليست عملية تعليمية بلغة عربية التعل

ف�ي اWلق�اء ـ إن لم نقل كلھم ـ يستعملون في إلق�ائھم للمحاض�رات الدارج�ة وخاص�ة المعلمين 

  . )  2( ) ا�رتجالي ،وھنا نستطيع حصر الفصحى في عملية الكتابة فقط 

  

  من قضايا اللغة العربية المعاصرة ، المنظمة العربية : ، مجلة"  ات الفصحى والدارجاتإشكالي" الطيب البكوش ،  -1

  . 182ص ) . م1990(للتربية والثقافة والعلوم ، تونس     

  . 23ص . القاھرة ) م1998( 2:أحمد مختار ، العربية الصحيحة ، عالم الكتب للنشر والتوزيع والطباعة ، ط -2

  

   

توجھن��ا إل��ى مي��دان اWع��Hم ، فإنن��ا س��نجد الص��حف العربي��ة تكت��ب بالعربي��ة  أم��ا إذا           

ة تتراوح بين الفص�حى ، أما اWذاعة والتلفزيون فيستعمHن مستويات لغوية متعدد* العصرية

فالحص��ص (          الدارج��ة الع��ـادية ، م��ع الم��ـزج ب��ين ھ��ذين المس��تويين أحي��ـاًناو**القديم��ة

، في حين الحص�ص الترفيھي�ة الموجھ�ة لكاف�ة الفئ�ات فتك�ون غالًب�ا  اWخبارية تقدم بالفصحى

عل���ى الكتاب���ة تس���تعمل الفص���حى العربي���ة  دُ ِم���تَ عْ ، أي أن الحص���ص الت���ي تَ  )  1( ) بالدارج���ة 

  .أو تتنوع فيھا المستويات تستعمل الدارجة أكثر ا�رتجال كا2خبار ، بينما المعتمدة على 
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ا ُينشر من ُكت�ب أدبي�ة ا2دبي والثقافي ، فإننا عندما نتفحص مان وبالنسبة إلى الميد           

نHحظ أن لغتھا الفصحى العربية ، عدا الروايات الت�ي يمت�زج فيھ�ا الك�Hم الفص�يح أو علمية 

د جَس�تُ ( وإنم�ا عل�ى مس�توى الح�وار لدارجة � تكون على مستوى النص مع الدارج ، وھذه ا

الح��وار � يك��ون ل��ه ت��أثيًرا ي��ذكر إ� إذا ك��ان قريًب��ا م��ن  ، 2نالدارج��ة عل��ى مس��توى الح��وار 

  . )  2( ) الواقع الذي يعبر عنه 

ج�ة ف�ي يتع�املون بالدارنHحظ أن الكم ا2كب�ر م�ن الع�رب وحسب ما تقدم وبالتالي            

ل�ى الخط�اب الش�فوي ف�ي المع�امHت ، ذل�ك أن الدراج�ة تق�وم عجميع مي�ادين النش�اط الي�ومي

  .وأفراد المجتمعبين أفراد العائلة والحوار 

مف�اده أن اللغ�ة جة في شتى المستويات والميادين وھذا التداخل بين الفصحى والدار           

  اھتماماأولى علماء اللسانيات التاريخية كائن حي ، يتطور ويتغير باستمرار ، ولھذا 

  

  

  جنبية من جھة أخرى ، و في آن واحد نتيجة ترجمة ا2خبار وھي العربية المتأثرة بالدارجة من جھة ، وباللغات ا2 -*

  .عن وكا�ت ا2نباء العالمية ترجمة سريعة تسھل الدخيل     

  .مثل فصحة القرآن الكريم ، وھذه تتواجد على مستوى الحصص الدينية  -**

  المعاصرة ، المنظمة العربية  من قضايا اللغة العربية: ، مجلة"  إشكاليات الفصحى والدارجات" الطيب البكوش ،  -1

  . 184ص ) . م1990(للتربية والثقافة والعلوم ، تونس     

  . 153ص . القاھرة  2: عبد الواحد وافي ، فقه اللغة ، دار النھضة للطباعة والنشر ، ط -2

  

  

حص�ل  والدارج�ة ، وم�امنا وقارنا بين الفصحى العربي�ة فإذا ق ،نواع التغير اللغوي كبيًرا 2 

�حظن��ا أن التغي��ر الص��وتي ُيع��د أكث��ر التغي��رات ت��أثيًرا عل��ى لفص��حى العربي��ة م��ن تتط��ور ، ل

داخلي�ة  في�ه عوام�لنظام كلي شامل ُيتمم الصوت فيه المعنى ، وتلعب ( اللغة ، ذلك أن اللغة 

وخارجية دوًرا رئيسًيا ، ومادامت اللغات تتغي�ر باس�تمرار ف�إن الن�اطق بلغ�ة معين�ة � يمكن�ه 

Hحظ التطور الذي يمس لغته ، 2ن التغير غالًب�ا م�ا يح�دث عب�ر حق�ب زمني�ة متباع�دة ، أن ي

، ذل���ك أن العوام���ل الواح���دة م���ن بل���د عرب���ي ^خ���ر وق��د ُيختل���ف ف���ي نط���ق الكلم���ة العربي���ة 

فم��ن ب��ين  ، ) 1(  )والمكاني��ة لھ��ا أثرھ��ا الب��الغ ف��ي تحدي��د أوج��ه التغي��ر  والزمني��ةا�جتماعي��ة 

  . مHحظة مثHً في لھجة ـ أم الطيور ـ التغيرات الصوتية ال
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  :، فھم كثيًرا ما يتداولون كلمة " القاف " بحرف " الغين " استبدال حرف  �

                                                                         / .غابة / بد�ً من /          قابة / ـ 

  / .اء الغد/  من بد�ً /        القداء  /ـ            


��	 �" ������ " بح��رف " الق�اف " اس�تبدال ح��رف  ����� � ������� ���� �� �����   ���� ���
 ������ ���

  :الھجائية للغة العربية ، فنجدھم يقولون كلمـة 


� /         ڥ�� / ـ  !��" / #$ � %�/ .  

، فت��ارة  أم��ا فيم��ا يخ��ص قض��ية الزي��ادة والح��ذف ، فھ��ي متواج��دة بكث��رة ف��ي الدارج��ة �

 كوحدة حرف الج�ر م�ثHً يقتضي التركيب الفصيح زيادتھا  نجدھم يضيفون وحدات �

للد�لة على استمرارية الح�دث أثن�اء ح�دوث الفع�ل بعد الفعل المضارع دون الماضي 

  :مثل قولھم ، 

  / .يشرب الماء / بد�ً من القول /        الماء  فييشرب / ـ 

  / .تحضر العشاء / بد�ً من القول /        العشاء  فيتعمل / ـ        

  

  

  . 75ص . الجزائر ) م2005(  2:أحمد مومن ، اللسانيات النشأة والتطور ، ديوان المطبوعات الجامعية ، ط -1

  

  
  
  

ومن مHحظاتنا أيًضا إثبات عHمة الجمع في الفع�ل م�ع وج�ود الفاع�ل ، ويتجل�ى ھ�ذا  �

  : في قولھم 

   واكان ا2و�د يلعب/ بد�ً من القول       /  يلعبوا في الشارعالذراري  اوكان /ـ            

   / . في الشارع           

  / .رجع ا2و�د من المدرسة/ بد�ً من القول /     و�د من المدرسة ا لورجع/ ـ        

قض�ية الح��ذف فنج�د العام��ة م��ن الن�اس تمي��ل إل�ى اخت��زال الجمل�ة إل��ى أض��يق أم�ا ف��ي  �

فق��ط بالوح��دات الت��ي ت��ؤدي المعن��ى ، دون الح��رص عل��ى إثب��ات  وا�كتف��اءود ، الح��د

 : أدوات الربط بينھا ، في مثل 
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    "ا�مييـن  الفصحى القديمـة ودارجـةالتداخـل بين "        

 )الوسطى( العربية العصرية 

  كنت قد حضرت نفسي / بد�ً من     / وجدت روحي باش نروحوا  ...كنت / ـ 

  حـذف                           

  / . لذھاب معكم ل       

الماض�ي  ل�ى الفع�لرج�ة � نض�يف إأنه في الدا، ذلك حـذفھنا حـدوث فالمHحظ     

+ فعل كان (    الفعلينجاوز ت، بل نللد�لة على الماضي القريب) قد  (الزائـد الفعلي 

  .بدون مؤكد يفصل بينھما) فعل آخر 

وھ�ذا /  ج�اء أخ�وك / بحذف الھمزة عوًض�ا ع�ن / جا خوك : / كذلك يكثر في قولھم  �

الرف���ع  أو : ياق َتَطلّ���ب ض���عت ف���ي س���إذا و/ أخ / م���ة تغيي���ر لكل أيK  ثَ دُ ْح���ن يَ دون أ

 : أو الجر ، فنجدھم يقولون النصب 

  / .جاء أخوك / بد�ً من /       جا خوك / ـ 

  / .سافرت مع أخيك / بد�ً من القول /       سافرت مع خوك / ـ 

  / .رأيت أخاك / بد�ً من القول /      شفت خوك / ـ 

العربية والدارجة كما مر بنا ، ظھر لدينا مستوى لغـوي بين الفصحى من جراء ھذا التزاحم 

، مس�تويين  المس�توى يتك�ـون م�ن وُيجسد نتائج قوى تداخلھما ، ھ�ذا يتوسط المسافـة بينھما ،

ومستوى دارج ، بحيث يكون المستوى الفص�يح يتص�ل ف�ي أقص�اه بالفص�حى مستوى فصيح 

  ي أقصاه بدارجة ا2ميين ، وھذا القديمة ، أما المستوى الدارج فيتمثل ف

  

  

" العربي��ة العص��رية " ص��طلح علي��ه ب��ـ اُ  المس���توى ھ���و م���ا 

ولع������ل الش������كل الم������والي يوض������ح  ،"  اللغ���ة الوس���طى " أو 

الناتج�����ة ع�����ن " العص�����رية  اللغ��ة " وض��عية اللغ��ة الوس��طى 

الت������داخل ب������ين الفص������حى   .العربية والدارجة 
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ومن ل وسيلة لتعامل مع المتعلمين في المدارس ، ـوى أفضـذا المستـھ رَ ـوقد اُعُتبِ             

تطع��يم اللغ��ة الدارج��ة ( إل��ى  دع��ا، وال��ذي " س��اطع الحص��ري " ب��ين ال��دعاة لھ��ذا المس��توى 

" محم�د كام�ل حس�ين " ج�د ، ك�ذلك ن )  1( ) بالفصحى للوصول إلى فصحى متوس�طة معتدل�ة 

( فيھ�ا إل�ى  دع�ا ،" بالنحو المعقول " ففة اسماھا مخى ـة وسطـاع لغـنادوا باصطنمن الذيـن 

مخفف�ة ، يك�ون م�ن  س�نة بلغ�ة فص�حى)  15 ـ� 12( م المتعلمين الذين تقع أعمارھم بين ـتعلي

)  2( ) عدم التمسك باWعراب إ� في الحا�ت التي تكون غاي�ة ف�ي الوض�وح أبرز خصائصھا 

على توسيع الفجوى بيننا وبين لغتنا العربي�ة سيعمل لكن ھذا ما � يجب أن نقتدي به ، 2نه . 

  كثر من ھذا سيقضي عليھا تماًماالفصيحة ، بل وأ

  

  

  . 110ص . بيروت ) م1958( 1:ساطع الحصري ، آراء وأحاديث في اللغة وا2دب ، دار المعلم للمHيين ، ط -1
  .  83ص . ھرة القا) م1976( 2: محمد كامل حسين ، اللغة العربية المعاصرة ، دار المعارف ، ط -2
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  التعـريـف بالثانـوية 

  

)  2كل��م 2116( أم الطي��ور م��ن ب��ين بل��ديات و�ي��ة ال��وادي ، تق��در مس��احتھا ب            

) كل�م  90( ،  يحـدھا من الشمـال بسكـرة على بعد )  85 %( تميـزت بطابـع ريفـي بنسبـة 

وادي عل�ى بع�د دھا الفيح الشرقأما من ، ) كلم  30( ويحدھا من الجنوب المغير على بعد ، 

  ) .كلم  70( ، ويحدھا من الغرب أو�د ج.ل على بعد ) كلم  160( 

  

ميت بثانوي��ة الح��اج ب��ن ع��دي ، ُس��أم الطي��ور عل��ى ثانوي��ة واح��دة فق��ط تحت��وي بلدي��ة           

أس�اتذة  03( ، م�نھم )أس�تاًذا  18( م، ُيـدرس بـھا  1995حـت أبوابھـا في سبتمبـر ، َفتالحاج

  .لغة العربيةيس اللتدر) 
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  لمادة الفلسفة وإجابة بعض الطلبة عليھا  الث�ثةأسئلة ا�متحانات * 

  

  

  

  

  

  

  

  
  الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  وزارة التربية الوطنية
  / .ع /  2: ثانوية الحاج بن عدي                                         المستوى 

  .سـا  2: المدة .                                              ور أم الطيـ    
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  : إجابة بعض الطلبـة

  

وھ�و ال�ذي ل�م ي�راوده : العبارة مع تق�ديم مث�ال  شرح: ـ ا'جابة عن السؤال ا$ول            

أو ط�رح س�ؤال ب�ل ي�زعم نفس�ه  غ�امضل�ه  وب�دىالظن أو الش�ك أو ط�رح مش�كل ل�م يفھم�ه 

تنظ��ر ول��ن تتف��ق ويع��رف الص��واب ل��ن ينظ��ر وھن��اك م��ن م��ا حول��ه فھ��ذا ل��ن  ش��يداري��ا بك��ل 

أج�ل  ب�ـل م�ن يتوصل إلى نتائج ودراسات وبحوث ل�يس م�ن أج�ل ال�تعلم وا�س�تفادة واCف�ادة

يعلم أنه على خطأ فھ�و  �كنهالشھرة وا�فتخار لكي ينظر الناس إليه بأنه قادر بعمل جبار و 

  .الجھل والتخلف فيبقى في حيرته وظ.له  إلى شيءمن ذلك  يستفيدلم 

  .يشربه  �كنهفھناك من يعلم أن الخمر حرام  :مثـال 

ارل ياس��برس بقول��ه ب��أن ج��واب الفلس��فة قص��د ك��: ـ(( ا'جاب((ة ع((ن الس((ؤال الث((اني            

  :يتحول إلى سؤال جديد 

دقي��ق يمك��ن التقي��د ب��ه فھ��ي تش��مل ك��ل المح��او�ت فكلم��ا � يوج��د للفلس��فة تعري��ف            

قمن��ا بھ�ا واCجاب��ة ع��ن م��ن البح�وث العلمي��ة والتج�ارب والدراس��ات الت�ي  حق�اقتوص�لنا إل��ى 

ص�عب  ل�مغامض�ة  افك�رةادفنا مصطلحات أو المطروحة ف. يوفي اKخير أن تصالتساؤ�ت 

 ع�اجزينفھمھا ورغم اCنج�ازات و اCجاب�ات ع�ن التس�اؤ�ت المطروح�ة فف�ي اKخي�ر نبق�ى 

  
  ا�ختبار الث.ثي اKول في مـادة الفلسفـة 

  
  

  : السـؤال ا$ول   

  من لم يشك لم ينظر ، ومن لم ينظر لم: يقول أبو حامد الغزالي                     

  .ة والظ.ل يبصر ، ومن لم يبصر بقي في العمى والحير   

  .العبارة مع تقديم مثال واضح  ـ أشرح ھده                   

  : السـؤال الثاني  

  بأن كل جواب في الفلسفة: ما الذي قصده كارل ياسبرس بقوله                    

  .يتحول إلى سؤال جديد   
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لم نتمكن م�ن معرف�ة  سؤالأو  تسائلعن الفھم واCجابة فنرجع بذلك في المطاف لكي نطرح 

  . التسائلالجواب الصحيح فنرجع من جديد لنحاول اCجابة عن ھذا 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  .إ  2: ثانوية الحاج بن عدي                                         المستوى   

  .سـا  2: المدة .                                              أم الطيـور     
  

  ا�ختبار الث.ثي الثاني في مـادة الفلسفـة 
    

  : نـص السؤال   

             
>>

  ، و أن تميز لنا من بينلسفة أن تبين لنا أغراض الحياةلفمن واجب ا 

  ، فمھما تبلغ القيود التي تقيد حريتنا في ھذا العالمقومات الحياة ما له قيمة في ذاتهم   

  الذي ينخرط في شبكة من اKسباب والمسببات ، فھناك عالم آخر ھو عالم القيم ننطلق   

  كله ، وإذا ي ـنعده كذلك رغم العالم السلبا نظل فيه أحراًرا كيف شئنا ، فما نعده خيرً   

  ، فھي على اKقل تستطيع سھا عن أن تحدد لنا أغراض الحياةكانت الفلسفة عاجزة بنف  

  ،  ولو أعانتنـا الفلسفة علىعن ضيـق اKفق تحريرنا من طغيان التعصب الناشئ  

  لھم لك ھادًيا للناس يضئـاة لكفاھا ذالشعور بقيم الجمال والمعرفـة والنشـوة بالحي 

>>الطريق في عالم مظلم  
 .  

  برتر اندرسل                                                           
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  : إجابة بعض الطلبـة

لثق��افي وتعتب��ر قيم��ة ف��ي حي��اة عقل��ي ينص��ب عل��ى المنت��وج ا ِاس��تعابالفلس��فة ھ��ي            

  :اCنسان ويرى الناس أن الفلسفة ھي عبارة عن جدال فقط ومنه نصوغ اKشكال 

  ما ھي قيمة الفلسفة في حياة اCنسان ؟            

ي��رى ص��احب ال��نص أن م��ن ح��ق الفلس��فة أن تظھ��ر لن��ا ِالت��زام الحي��اة ، وأن تمي��ز            

درج�ة كبي�رة ف�ي نفس�ه فھمھم�ا تص�ل  ل�هتك�ون  ال�ذييش�ھا و الناس بين أم�ور الحي�اة الت�ي نع

ف��ي مجموع��ة م��ن اKس��باب  ي��دخيلناال��روابط الت��ي تقي��د حريتن��ا ف��ي ھ��ذا الع��الم الكبي��ر ال��ذي 

ف�ي نفوس�نا  أح�راروالمسببات فھناك عالم مختلف وھو عالم اKخ.ق والقيم والذي نعيش فيه 

ورغم الع�الم بأكمل�ه وإذا كان�ت الفلس�فة �  ككذالوكل شىء يظھر لنا خير يبقى  .مثلما أردنا 

 الض�لمتستطيع بنفسھا أن تبين لنا متطلبات الحياة فھي على اKكثر تستطيع تحريرنا من قيود 

وا�ستبداد عن ضيق الطريق ولو كانت الفلس�فة عل�ى اCحس�اس ب�دراجات اCب�داع واCدراك 

والعل�وم لھ�م ف�ي  Vنوارلب�اطريق منير البشرية إلى  إنتقال بذاكالمعرفي وحب الحياة لتكتفي 

صاحب النص إلى مجموعة من الحجج والبراھين وأمثلته لھا  الجأ والھذا ضلمطريق جھل و

متطلب�ات الحي�اة الت�ي نس�عى  تبينحجة واقعية والمقصود بھا ) أن تحدد لنا أغراض الحياة ( 

ق��ادرة عل��ى ت��وفير  حج��ة علمي��ة والمقص��ود بھ��ا أن الفلس��فة غي��ر) ع��اجزة بنفس��ھا ( إليھ��ا 

وھ��ي حج��ة واقعي��ة ) وأن تمي��ز لن��ا م��ن ب��ين مقوم��ات الحي��اة ( المتطلب��ات الت��ي يرج��و إليھ��ا 

  .كتب مقالة فلسفية تعالج فيھا مضمون النص ا    
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والمقصود بھا أن الفلسفة � تستطيع التمييز بين اKمور التي نعيشھا وللفلس�فة قيم�ة ف�ي حي�اة 

ر وبع�ض الق�يم وال�ذي نس�تطيع في�ه التمي�ز ب�ين الخي�ر والش� كعل�ماCنسان في مجا�ت كثي�رة 

    .سلبيات كعجزھا في مجا�ت عديدة  الوقت للفلسفة النفسالعلوم اKخرى وفي 

  

  

  

  

  

  

   
  .ثانية آداب : ثانوية الحاج بن عدي                                    المستوى  

  .سـا  2: المدة .                                         أم الطيـور     
  

  اختبار الث.ثي الثالث في مـادة الفلسفـة 
    

  : نـص السؤال   

  إن الغـرض من ھـذا القـول أن نفحـص على جھـة النظر                    

  ، ھل النظر في الفلسفة وعلوم المنطق مباح بالشرع ، أم محظور أم مأمورالشرعي 

  يًئا أكثر من النظر فيأما على جھـة الوجوب نقول أن كان فعل الفلسفة ليس شبه  

  الموجـودات إنما تـدل على الصانع لمعرفـة صنعتھا وأنـه كل ما كانت المعرفة 

  .بصنعتھا أتم كانت المعرفة بالصانع أتم  

  ، فبين أن ما يدل عليهلى اعتبار الموجودات وحث على ذلكوكان الشرع قد ندب إ 

  فأما الشرع دعا إلى اعتبار ،هھذا ا�سـم إما واجـب بالشـرع و إما منـدوب إلي 

  بالعقل وتطلب معرفتھا به فذلك بين في أكثر من آية في كتاب القرآن ودات ـالموج 

  وھذا نص على وجوب استعمال  >>فاعتبروا يا أولى اKبصار  <<مثل قوله تعالى  

  أو لم ينظروا في ملكوت <<تعالى  هالقياس العقلي أو العقلي والشرعي مًعا ومثل قول 

  . >> واKرض وما خلق W من شئ تالسماوا 

  .وھذا نص بالبحث على النظر في جميع الموجودات  
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  وبھذا فإن الشـرع قد أوجب النظر بالعقل في الموجودات وكان ا�عتبار ليس شيًئا 

  ، أو بالقياسلوم واستخراجه منه ھذا ھو القياسأكثر من استنباط المجھول من المع 

  نا الذي دعا إليه الشرع وحث عليه ھو أتم أنواع النظر بأتمفواجب أن تجعل نظر 

  .أنواع القياس وھو المسمى برھاًنا 

  ابن رشـد                                                     

  . ـ حلل النص على شكل مقال فلسفي 

  

  

  

   : إجابة بعض الطلبـة

وھ�و للفيلس�وف اب�ن رش�د وھ�و ف�ي يمة القديندرج النص ضمن النصوص الفلسفية            

وعل�م المنط�ق وم�ن  الفلس�فيةِاتجاه ديني واقعي وتاريخي حيث تم فيه اب�ن رش�د بدراس�ة عل�م 

  :ھنا نطرح اCشكال بالصيغة اYتية

  .ماھو حكم الفلسفة وعلم المنطق في الشرع وما ھو دور القياس ؟ 

ي حال��ة إذا كان��ت عب��ارة عل��ى ق��د ن��دب الفلس��فة ف��ي��رى ص��احب ال��نص أن الش��رع            

فيھ��ا والتفكي��ر العمي��ق فيھ��ا والھ��دف منھ��ا  التس��ائلالنظ��ر ف��ي اKش��ياء المحيط��ة س��طحًيا دون 

معرفة خالقھا لكان أحسن وأفضل كما أن الشرع أوج�ب اس�تعمال العق�ل ف�ي معرف�ة الحق�ائق 

بالقي�اس يجع�ل المحيطة واستنباط من المعلوم اKمر المجھول وھذا م�ا س�ماه بالقي�اس كم�ا أن 

  النظر والتساؤل الذي طرحه الشرح ھو أفضل أنواع النظر والكشف عنه بالقياس وأنواعه

بيل ن�ذكر عل�ى س� ن ھ�ذا الق�ول اس�تعمل ع�دة م�ن الحج�جولكي يبرھن ابن رش�د ع�           

إذا كان�ت الفلسف�ـة حجة واقعي�ة ونعن�ي بھ�ا أن�ه ) بالصانع أتم ... إن كان فعل الفلسفة( المثال 

وبھ�ذا ف�إن ( ھي مجـرد النظر في الكون وحقائقه يكون ھدفھا معرفة صنعتھا ، وقوله أيًض�ا 

  .أن الشرع قد أوجب استعمال القياسحجة واقعية وتعني ) الموجودات ... الشرع قد أوجب 

وقد وفق صاحب النص في إعطاء الحج�ج الكافي�ة والمقنع�ة الواقعي�ة إ� أن�ه يع�اب            

ل اKن�واع اKخ�رى والح�دس لم على القياس الذي ھ�و أن�واع أح�د ا�س�تد�ل وأھم�عليه أنه تك

  .وأنواعه
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  العمل ا'ضـافي المشكـول * 

  

    : نـص السـؤال      

  تعد قضية السلم والمصالحة الوطنية قضية مھمة في تاريخ الدولة الجزائرية <<           

  ع ا�لتزام بضبـط مه عن السلم والمصالحة الوطنية كتب موضوًعا تتحدث فيا           

   >>الموضوع بالشكل 
.
      

 

  
  :  إجابة بعض الطلبـة

 أس��ببھاف��ي العش��ريِة اKخي��رِة وعان��ْت ِم��ْن ح��رٍب أھلي��ٍة فكان��ت  الجزائ��رْ لق��د م��رْت            

وفق��د خس��رت أث��اًرا وخيم��ة عل��ى ھ��ذا ال��وطن  الجزائري��ونعل��ى  كبي��رٌ  أث��رٌ وك��ان لھ��ا  متع��ددةٌ 

  .ماديًة ومعنويةً  خسائرأثناء الحرب اKھلية  الجزائرْ 

ق��د أنع��َم Wُ عل��ى وطنن��ا ب��رئيٍس ج��اَء ليق��َف أم��اَم ھ��ذه اKزم��ة فج��اَء بالوئ��اِم الم��دني            

  .ودوليًة ثم جاَء بالمصالحِة الوطنيةِ  وطنيةً  وكانت له أثار عديدةٌ و كبيرةٌ فكانت نتائجُه 

مج��رى حي��اة الن��اس وف��ي تل��ك العش��ريِة عان��ت أن��اس ج��اءت  غي��رةالس��نوات  تل��ك           

فك�ل ھ�ذه ... بة المودة الرحم�ة المص�ادقة العف�ونقصد به التسامح المح الوطنيَة◌َ  المصالحَة◌َ 

  .الكلمات تعبيُر عن المصالحِة 

البـ.ِد  بأحوالِ   يرضىوكان من أبرِز الدوافِع لظھوِر ھذه المصالحِة أن الشعب لم            

  إليه الرئيس ومن أبرِز ھذه الدوافـع أن الجزائَر مرت بحرٍب  دعىوكان أول من 
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أھليٍة وكان من نتائجھا أرامل يتامى ومعطوبين فكان ھذا السبُب اKول والحافُز الكبي�ر لتنفي�ِذ 

 م ي�وم تقري�ر 29/09/2005: وطني�ِة فق�د ق�رر فخام�ة ال�رئيس ي�ومميثاِق السلِم والمصالحِة ال

  .وكثيرٌ  كبيرٌ  نتائجٌ مصير الجزائريين على ميثاق السلم والمصالحة الوطنية وكانت له 

  

  

  

على الجزائ�ريين والنھ�وِض بھ�م م�ن خ�.ِل اس�تفتاء  ستارفقْد كان من تأثيرھا رفع            

فق��د ك��ان للجزائ��ريين  96,64 %رف��ع ص��وت الجزائ��ريين بنس��بة  م وال��ذي 29/09/2005

  .لساحِة العالميِة على ا كبيرٌ  صوتٌ 

وأبرزھا العيش في س�لٍم  عظيمةٌ  نتائجسيكون لميثاَق السلِم والمصالحة الوطنية  نعم           

  .ھا وس.مھا على الساحِة الدوليةٍ ورفاھيٍة وھو أمر مھم في رقي الجزائر وأمن
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  جدول التوزيـع الزمنـي $فـراد متعلمـي العينـة * 

  

  الخميـس  ا$ربعـاء  الث�ثـاء  ا�ثنيـن  ـدــا$ح  تــسبال  

ـة
حيـ

صبا
 ال

رة
تــ

لف
ا

  

  عربيـــة
  )نصوص ( 

  فـــراغ  
  

  فرنسيــة
  

علـــوم   إنجليزيـة
  طبيعيــة

  فرنسيـــة
  

  إنجليزيـة  اجتماعيات  اجتماعيات  إنجليزيـة

  رياضيـات
  

  فلسفـــة  اجتماعيــات
  

  

ـة
ضـ

ريا
  

علـــوم 
  إس�ميــة

  اجتماعيات

  فـــراغ
  

  عربيـــة
  )قواعـد ( 

  فـــراغ
  

  فرنسيــة
  

  فلسفـــة
  

ـة
ائي

س
لم
ة ا

ـر
فت
ال

  
علــــوم 
  إس�ميــة

  عربيـــة    رياضيـات
  )تعبيـر( 

  فلسفـــة
  

  

  
  فلسفـــة

  

  
  اجتماعيــات

  
  فيزيــاء

  عربيـــة
أعمــال (

  )موجھــة

  فـــراغ
  

  فـــراغ  فرنسيـــة
  

  فـــراغ
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( إن ھ��ذا البح��ث عب��ارة ع��ن دراســ��ـة أُجري��ت ح��ول ا�خط��اء اللغويـ��ـة بنوعيھ��ا            

المرتكب���ة م���ن قب���ل متعلميـ���ـن بإح���دى ثانوي���ـاتنا  الجزائري���ة ، ھ���ذه ) ا&م$ئي���ة  والنحوي���ة 

 الت�ي تت�دخل ف��ينتش�رة عل�ى ك�ل ا�لس�نة العربي�ة ،ا�خط�ـاء الت�ي أصبح�ـت مشكل�ـة لغوي�ة م

نشوئھا مجموع�ة م�ن العوام�ل ، 9 يمك�ن معالجتھ�ا م�ن منظ�ور أُح�ادي  التخص�ص  ب�ل م�ن 

اف��ـر جھ��ـود كثي��ـر م��ن ، أي بتض) la multidis plinarite( منظ��ور متع��دد التخص��ص 

وعلم��اء  وعلم��اء ال��نفسوف��ي ش��تى المي��ادين كاللس��انيين  وعلم��اء التربي��ة  ،ا9ختصاص��ين 

تھا ، وص ف�ي أعم�اق أن�واع ھ�ذه ا�خط�اء الغ�ا9جتماع التي من خ$لھا نس�تطيع  ودرج�ة ِح�د@

مبني�ة عل�ى النظري�ات اللغوي�ة وض�ع اس�تراتيجية تعليمي�ة ش�املة  وبالتالي نكون ق�د تمكن�ا م�ن

  .والنفسية وا9جتماعية 

المرتكب�ة م�ن ) ا&م$ئي�ة والنحوي�ة ( من خ$ل تصنيفي لBخطاء اللغوية بنوعيھا و           

، وكذا إحص�ائھا وتحليلھ�ا وتفس�ير نتائجھ�ا توص�لت إل�ى أن ا�خط�اء الت�ي نةقبل متعلمي العي

أم  –             ، ثانوي�ة الح�اج ب�ن ع�دي طلب�ة الس�نة الثاني�ة ث�انوي( عين�ة وقع فيھا أف�راد ال

  : تنقسم إلى قسمين ) -الطيور 

�خط��اء م��ن مجم��وع ا)    %30,11(  ب  وق��درت نس��بتھا: أخط��اء إم
ئي��ة: أو�ً            

  : اللغوية المرتكبة من قبل متعلمي أفراد  العينة ، وبدورھا انقسمت إلى 

 %( قـ��ـدرت نسبتھ��ـا ب و :ة ـة ناتج��ة ع��ن ت��أثيرات صوتي��ـ��ـاء إم
ئيـ��ـأ ـ أخط           

المرتكب��ة م��ن قب��ل متعلم��ي ) ا&م$ئي��ة والنحوي��ة ( م��ن مجم��وع ا�خط��اء اللغوي��ة )  15,30

( الت�ي ق�درت ب " الخط�أ ف�ي الص�وائت " ثلة حول أكبر نسبة فيھا متم أفراد العينة ، وكانت

وتع��ود  ،ص��وتية         م��ن مجم��وع ا�خط��اء ا&م$ئي��ة الناتج��ة ع��ن ت��أثيرات ) 76,84 %

  : أسباب وقوعھا إلى 
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            Hم في الخط�أ ، ك�الخلط ب�ين الت�اء ـ قرب مخارج الحروف وصفاتھا التي توقع المتعل

  . ءاالحاصل بين السين والصاد وبين الضاد والظ، وا&بدال عند تجاورھما ء و الطا

دارج�ة ف�ي الت�ي تمي�زت بھم�ا لغتن�ا ال" والتخفي�ف  –المط�ل " ـ إضافة إلى ص�فتي            

قصر صوائت طويلة ، وكذا التخفيف من ھمزة القط�ع ورس�مھا و مثل إطالة صوائت قصيرة

  .تحصيل الجيد للغة العربية الفصيحة ھمزة وصل ، وھذا ما ينعكس على ال

            Hمطابقت��ه ب��ين م��ا َينُط��ق وم��ا يكُت��ب، وھ��ذا م��ا م أثن��اء الكتاب��ة ف��ي مث��ل ـ�� س��ھو الم��تعل

  .- لغة المنشأ -ھذا أيًضا إلى تأثير الدارجة  حصل في إبدال السين صاًدا، وقد يعود

وقدرت نس�بتھا ب  :وتية ــغير ص رىـة عن تأثيرات أخـب ـ  أخطاء إم
ئية ناتج           

المرتكب��ة م��ن قب��ل ) ا&م$ئي��ة والنحوي��ة (  اللغوي��ة م��ن مجم��وع ا�خط��اء)   14,81 %( 

والت��ي " رس�م الھم�زة " متعلم�ي أف�راد العين�ة ، وكان�ت أكب�ر نس�بة فيھ��ا متمثل�ة ح�ول أخط�اء 

ر ص�وتية ، من مجموع ا�خطاء ا&م$ئية الناتجة عن تأثيرات غي�)  68,48 %( قـدرت ب 

  :وقد ترجع أسباب انتشار ھذه ا�خطاء في كتابات متعلمي العينة إلى 

ـ الجھل بالقاعدة النحوية ، أو المعرفة الجزئية بھا ، وھذا م�ا برھن�ت علي�ه أخط�اء            

  ) .ورسم التاء  –رسم الھمزة ( متعلمي العينة في كيفية 

متعلم في الغلط أثناء الكتاب�ة ، وھ�ذا م�ا تجل�ى عن�د وكذ التعب الذي يوقع ال ـ السھو           

  .متعلمي العينة في ظاھرة التقديم والتأخير بين الصوامت في الكلمة الواحدة 

م�ن مجم�ـوع )   69,89 %( وبلغت نسبتھا  : ا#خطاء النحوية والصرفية : ثانًيا            

قبل متعلمي أفراد العين�ة ، حي�ث ظھ�ر  المرتكبة من) ا&م$ئية والنحوية ( ا�خطـاء اللغويـة 

التط�ابق  –المنص�وبات النواس�خ  –المج�رورات :( ترتيبھا من أعلى نسبة إلى أقلھا كما يل�ي 

الج��زم  –تنكي��ر م��ا ينبغ��ي الس��ياق تعريف��ه  –" وھمزت��ي الوص��ل والقط��ع ، المرفوع��ات "  –

م�ن )  35,25 %( المجرورات وقدرت ب " ، إذ كانت أكبر نسبة في ) وحذف حرف العلة 

" مجمـوع ا�خطـاء النحوية والصرفية المرتكب�ة م�ن قب�ل متعلم�ي أف�راد العين�ة ، وأقلھ�ا ف�ي 

  من مجمـوع )  02,76 %( بنسبة " الجزم ، وحذف حرف العلة 
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، وقد ترج�ع أس�باب تواج�د تكبة من قبل متعلمي أفراد العينةا�خطـاء النحوية والصرفية المر

  : تابات متعلمي أفراد العينة إلىك مثل ھذه ا�خطاء في

وق��د تجل��ت عن��د متعلم��ي أف��راد العين��ة ف��ي ع��دم : الجھ��ل بالقاع��دة النحوي��ة  ����

وك���ذا  –الص���فة والموص���وف ( مع���رفتھم لمعن���ى التط���ابق الحاص���ل ب���ين 

 ) .المعطوف والمعطوف عليه 

وع�دم قدرت�ه اعدة معرفة المتعلم بالق( قلة ا9ستيعاب الجيد للقاعدة النحوية  ����

وتجلى ھذا في عدم معرفة المتعلم للموق�ع ا&عراب�ي لك�لO ) : تطبيقھا على 

م��ن الفاع��ل والمفع��ول ب��ه ، بس��بب تغي��ر إح��داھما ع��ن موقع��ه المع��ـتاد م��ن 

، فالمتعلم + ...) المفعول به + الفاعل + الفعل ( ترتيـب الجملـة العربيـة 

موقع�ه يك�ون بع�د الفع�ل ، أي ف�ي وأن أن الفاعل يأتي مرفوًع�ا  ھنا يعرف

أم�ا المفع�ول ب�ه في�أتي منص�وًبا  المرتبة الثانية من ترتيب الجملة العربية ،

وموقع��ه يك��ون بع��د الفاع��ل ، أي ف��ي المرتب��ة الثالث��ة م��ن ترتي��ب الجمل��ة 

العربية ، لكن ا9ستثناءات التي قد تطرأ على ترتيب ھذه الجملة ت�ؤدي ب�ه 

وھ��ذا  ،تميي��ز الموق��ع ا&عراب��ي لك��لO منھ��ا إل��ى ع��دم قدرت��ه عل��ى معرف��ة و

بعي���دة ع���ن ص���ماًء جاف���ة  غ���ة العربي���ة قواع���دراج���ع إل���ى كونن���ا ن���تعلم الل

 .ا9ستعما9ت المختلفة الحقيقية لھا 

وھذا ما ظھر في ت�داخل عم�ل : كثرة وتنوع ا�دوات الداخلة على ا�فعال  ����

) ل�م ( و      عم�ل النافية عديمة ال) 9 ( ولفعل المضارع الناصبة ل) لن ( 

الجازمة له ، والتي تقوم بحذف حرف علته إذا كان مضارًعا معتل اQخ�ر 

 .، وھذا التداخل بين ا�دوات أدى إلى اخت$ط وظائفھا في ذھن المتعلـم 

تغيRر حال الجملة العربية لتغيRر العوامل الداخلة عليھا أدى بالمتعلم إلى قلة  ����

ك��ان ( النواس��خ الداخل��ة عل��ى الجمل��ة م��ن التميي��ز بينھ��ا ، ك��اخت$ف عم��ل 

 ) .وكذا إن وأخواتھا  –وأخواتھا 
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عل��ى فص��حة المتعلم��ين الت��ي تمي��ل إل��ى  –الدارج��ة  –ت��أثير لغ��ة المنش��أ  ����

 .التسھيل والتخفيف في النطق أدى بھم إلى تسكين أواخر الكلمات 

ف�ي  وكتاب�ة م�ا َيْنُط�ق ب�ه فق�ط ، وھ�ذا م�ا اتض�حع اعتماد المتعلم على السم ����

 .الشمسية التي ُتثبت كتابة 9 نطًقا ) ال ( إھماله لكتابة 

  : المتعلمين والمعلمين اتضح أن 9ستماراتمن خ$ل ما سبـق وإضافة إلى تحليلي       

ھ�ي ، فبية غير م$ئم�ة لمس�توى المتعلم�ينـ البرامـج المتبعـة في تعليميـة اللغة العر           

، وكثي�ًرا م�ا نج�دھم يس�عون وراء إعط�اء و9 تسد ثغراتھم اللغوي�ةة 9 تلبي حاجياتھم التعليمي

  .المتعلم الكم ا�كبر من المعلومات دون ا9ھتمام بكيفية إعطائھا له 

ـ فصل فروع اللغة العربية عن بعضھا البعض أثناء التدريس ، وھذا ما يؤدي إلى            

لم��ين ، ف��نحن بعي��دون ك��ل البع��د عم��ا التش��تت والض��عف ف��ي عملي��ة ا9س��تيعاب م��ن قب��ل المتع

  .ُيسمى بتكامل المواد في التحصيل 

قل�ة  ـ عدم وج�ود تغذي�ة راجع�ة س�ريعة للمتعلم�ين ف�ي حال�ة م�ا إذا ل�وحظ أن ھن�اك           

  .مة إليھماستيعاب منھم للدروس الُمَقد@ 

الص�رفية  –لص�وتية ا( من المعلمين والمتعلمين لمستويات اللغ�ة  ـ عدم احترام ك$ً            

  .م والتعليم أثناء التعلR ) النحوية  –

فھ�م ناقش وا( 9 ) استمع واحفظ ( ة في التدريس تعتمد على مبدأ ـ الطرق المنتھج           

  .)واستوعب 

ـ عدم تشجيع المعلمين المتعلمين على ال�تكلم بلغ�ة عربي�ة فص�يحة ، وقل�ة م�راقبتھم            

اللغوي�ة الت�ي يق�ـع  ا�خط�اء�حي�ان 9 يس�عون وراء تصحي�ـح كثير م�ن ا لھذا ، إذ نجدھم في

ع��ة و الت��ي فيھ��ا المتعلم��ـون ، وف��ي حال��ـة م��ا إذا ق��اموا بھ��ذا 9 يق��دمون لھ��م التفس��يرات المقنِ 

  .تمنعھم من الوقوع فيھا مرة ثانية 

س�بوع ِم�ن ك�ل أـ ُتخص�ص لت�دريس م�ادة قواع�د النح�و العرب�ي حص�ة واح�دة فق�ط            

  .وھو حجم ساعي غير كافٍ وتدوم ساعة واحدة 
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، إذ نجد ف�ي التوزي�ع الزمن�ي لتحليلية الُمرِسخة لھذه القواعدـ قلة التمارين اللغوية ا           

مث��ل ت��دوم س��اعة واح��دة م��ن ك��ل ، والت��ي بالم��ين ُتخص��ص حص��ة واح��دة فق��ط للتطبي��قللمتعل

م ؟ وك�م م�ن م س�يفھم م�ا ُيق�د@ ين ؟ وكم من م�تعلH م سيشارك في حل التمار، فكم من متعلH أسبوع

  .  !تساؤٍل ستتُم ا&جابة عنه في ھذه السويعة ؟

           ��Hم ـ�� ِانع��دام التك��وين المس��تمر لمعلمين��ا ف��ي مؤسس��اتنا التعليمي��ة ، إذ نج��د أن المعل

طبيقي�ة ، كل البعـد عما يطرأ م�ن مس�تجدات تعليمي�ة ف�ي مي�دان اللس�انيات الت الجزائري بعيـد

  .التي تسعى إلى تحسين عمليات اكتساب اللغات 

  .�طوار التعليمية ما قبل الجامعةـ انعدام مقياس للصوتيات في ا           

ـ وأكبر مشكلة وقعن�ا فيھ�ا ھ�ي أن عملي�ة التخط�يط لمش�اريع البح�ث ف�ي المج�ا9ت            

نج�دھا تنطل�ق  9 دي�ة المتاح�ة فق�ط ، إذات الماكان�التعليمية بالجزائر ما ت�زال تعم�ل وف�ق ا&م

  .من المشاكل الحقيقية التي تستوجب الحل 

وفي ا�خير آمل أن أكون قد ّوفقُت في تحقيق الغاية المرجوة م�ن وراء إنج�از ھ�ذا            

البحث المتواضع ، والذي حتًما 9 يخلو من الھفوات ، لكن أرجو فقط أن يك�ون ُمَحِف�ًزا عل�ى 

ونس��أل [ أن ُيحق��ق آمالن��ا جميًع��ا ف��ي رف��ع ش��أن اللغ��ة . وث أعم��ق وأش��مل دراس��ات وبح��

  .لغة القرآن الكريم ،المقدسةاللغة ،فصيحة الصحيحةالعربية ال

  



      

  

  

  

  ... " .لئن شكرتم �زيدنكم : " الحمد والشكر � القائل في محكم تنزيله          

  

كل ما أستطيع تقديمه لل�ذي س�اعدني ووق�ف إل�ى ج�انبي ، وأس�ھم بك�ل م�ا يس�تطيع            

" ه حقه ، إل�ى ال�دكتور المش�رف ني عليه قلي0ً ، ولو أنھا لم توففعله ، ھو كلمة شكر لعلھا تث

ال�ذي ل�م يبخ�ل عل�ّي وس�اعدني بك�ل ئحه القيمة ، على مساعدته ونصا" عز الدين صحراوي 

  .نجاز ھذا العمل مجھوداته 4

  

المص�حح اللغ�وي عل�ى م�ا " رحم�اني عل�ي " ا�س�تاذ كما أتقدم بخالص الشكر إل�ى           

" مليك�ة ب�وراوي "قدمه لي من توجيھات رغم وقته الضي>ق كما : يسُعني أن أنس�ى ا�س�تاذة 

النصائح القيمة التي أرشدتني إليھا ، إضافة إلى م�ا على والتي أكن لھا كل ا:حترام والتقدير 

  .زودتني به من مراجع خدمت موضوع البحث 

  

كما : يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل من مد لي يد المساعدة سواء أك�ان ذل�ك            

 أم الطي�ور –مدير وأستاذة ثانوية الحاج بن عدي : من قريـب أو من بعيـد ، وأخص بالذكـر 

  ... .كما : أنسى أساتذتنا بقسم اللغة وا�دب العربي ، وكذا عمال المكتبة  –

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

ات�ب كتاب�ه ا�ولى أن يتص�فح الك: شعب لطريق إلى تعلم الكتابة على ث0ثإن ا          

ذو ح�ذوھم وھ�ذه ضاعھم في استعمال ا�لف�اظ والمع�اني ث�م يح�المتقدمين ويطلع على أو

والثاني�ة أن يم�زج كتاب�ة المتق�دمين بم�ا يس�تجيده لنفس�ه م�ن زي�ادة . أدنى الطبقات عندي

ظ أو في تحسين معان وھذه ھ�ي الطبق�ة الوس�طى وھ�ي أعل�ى اـحسنة إما في تحسين ألف

�ا ��ي قبلھ��ن الت��ى . م��ع عل��دمين و : يطل��ة المتق��فح كتاب��ة أن يتص��يءوالثالث��ل  ش��ا ب�منھ

يصرف ھمه إلى حفظ القرآن الكريم وعدة من دواوين فحول الشعراء مم�ن غل�ب عل�ى 

ويص�يب ويض�ل  خط�ىويثم يأخذ في ا:قتب�اس فيق�وم ويق�ع . شعره ا4جادة في المعاني 

  .ويھتدي حتى يستقيم على طريقة يفتتحھا لنفسـه 
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للسانيات التطبيقي�ة الفض�ل الكب�ـير ف�ي مواجھ�ة مش�اكل التربي�ة والتعل�ـيم ،  قد كانل           

ا ـرت نتائجھ�ـوأبھ�ة ، الت�ي تج�اوزت المتوق�ع ـا الفعال�ـونظرياتھ� ة ـھا الم$ئم�ـل مناھج�ـبفض

ح ـوكان�ت الفت� ة ـق الناجع�ـوالطرائدة ـا ، فقدمت الوسـائل المفيـن لھـن والمتتبعيـالمتخصصي

واللغـ��ـات الحي��ة خصوًص��ا ، ول��م تكت��ف بھ��ذا ب��ل  ن ف��ي مج��ال تعل��ـيم اللغ��ات عموًم��ا ـالمبي��

ر جس��م الطال��ب  ـالظ��اھرة الت��ي تنخ�� فاھتم��ت بظ��اھرة ا6خط��اء اللغوي��ة ، وس��عت مس��احتھا

ة وبخاصة تعليمية اللغ� كل المھتمين بالعملية التعليمية وتقلق بال  وتعيقه على التقدم والتطور

  .العربية 

وك�ذا ا6س�لوبية ُتع�د م�ن  ) ا:م$ئي�ة والنحوي�ة ( بنوعيھا فظاھرة ا6خطاء اللغوية            

بين القضايا اللغوية الخطيرة المطروحة على الساحة التعليمية التربوية ، حيث أصبحت ھ�ذه 

نھ�ا كثي�ر فل�م يس�لم مالقضية ظاھرة مستحوذة على كل أعمال المتعلمين ب�اخت$ف مس�توياتھم 

وأص��حاب الش��ھادات العلي��ا ، بحي��ث أص��بحت تش��كل لھ��م حرًج��ا كبي��ًرا أثن��اء  م��ن المثقف��ين 

تعام$تھم اللغوي�ة كتاب�ة وح�ديًثا ، وق�د تجل�ى ھ�ذا عن�د المعلم�ين والمختص�ين ال�ذين أص�بحوا 

ذا ـواء أكان ھ�ـة ، سـتيحت لھم الفرصالمشكل ، ويطرحونه للمناقشة كلما اُ  يتذمرون من ھذا

غيرھ���ا م���ن الملتقي���ات العلمي���ة التعليمي���ة ، 6نھ���م ?حظ���وا أن اس���تغ$لھم  مأ دوات ـالن���ف���ي 

بالنتائج ا:يجابية المرجوة ، وھذا م�ا  فعالة في التدريس فشلت ، ولم تأتلخبراتھم التعليمية ال

دفعھ��م إل��ى الش��ك ف��ي ك��ل عناص��ر العملي��ة التعليمي��ة ، والنظ��ر إل��ى الخط��أ اللغ��وي عل��ى أن��ه 

َمُكن من المھارات اللغوية مرحلة تعل Hيمية ? بد منھا لِلت.  

ا6خط�اء " رغبة البح�ث ف�ي مث�ل ھ�ذا الموض�وع  أما عن ا6سباب التي ولدت لدي           

ب�ن ع�دي ، أم ة وصفية تحليلية ، ثان�ـوية الح�اج اللغوية لدى طلبة السنة الثانية ثانوي ، دراس

    : تعود إلى "  –أنموذًجا  –الطيور 

  

  



ب 

لدى متعلمينا ف�ي ك�ل ) ا:م$ئية والنحوية ( ـ الشيوع الكبير لMخطاء اللغوية بنوعيھا         

  .ا6طوار التعليمية ، وقلة معرفة ا6سباب المؤدية إلى ھذا 

  .ثانيةـ إحساسنا بالغرابة نحو لغتنا العربية الفصيحة التي أصبحنا نتعلمھا كلغة         

وعنصر أساسي من عناص�ر  التعليم،كتابة الصحيحة عامل مھم في ـ إضافة إلى أن ال        

  .التصدي لكل ما يعيق الطريق إليھا، ويجب الثقافة

عن قرب من خ�$ل دراس�ة " ا6خطاء اللغوية " التعامل مع ھذه الظاھرة  في ـ رغبتي       

ري للمرحل�ة وق�د ك�ان س�بب اختي�ا. ميدانية معينة ، تعتمد الجانب التطبيق�ي كركي�زة أساس�ية 

 H6ن ھ�ذه المرحل�ة تمث�ل نت�اج   وقوانينھ�ا،ع بقواع�د اللغ�ة العربي�ة الثانوية كون المتعلم قد َتَش�ب

  .والمتوسطالمراحل السابقة من التعليم ا6ساسي 

 ةا:م$ئية والنحوي�( لغوية بنوعيھا لـ وقد حاولت من خ$ل بحثي ھذا رصد ا6خطاء ا       

بع��ض ا6س��ئلة الخاص��ة  وك��ذا ا:جاب��ة ع��ن العين��ة،فوف متعلم��ي ا6كث��ر انتش��اًرا ب��ين ص��) 

  : بالبحث منھا

ا:م$ئي�ة ( ـ ھ�ل المن�اھج التعليمي�ة المتبع�ة ھ�ي س�بب تفش�ي ظ�اھرة ا6خط�اء اللغوي�ة        

  ؟   بين أفراد متعلمي العينة) والنحوية 

م إل�ى الم�تعلQ )والنحوي�ة  ا:م$ئية( ـ ھل يعود سبب انتشار ظاھرة ا6خطاء اللغوية            

   طبيعة اللغة العربية ؟إلى  م ، أملQ أم المع

  ـ ھل للعامية َدْخل في نشوء ھذه الظاھرة ؟      

، ولك��ن مھم��ا ھ��ذه ا6س��ئلة وغيرھ��ا ِاعترض��تني بع��ض الص��عوبات  لSجاب��ة ع��نو           

، ولھ�ذا يج�ب أ? كانت درجتھا تبقى صعوبات محتمة على ك�ل باح�ث ، وف�ي ك�ل المج�ا?ت 

  .نأخذھا كعائق في طريقنا ، وإنما كحافز على مواصلة ما بدأناه وتشبثنا به 

المتمثل في التطلع على خص�ائص ، ولكي يتسنى لي تحقيق ھدفي ھذاوانط$ًقا من            

وض��عت خط��ة س��ير اعتم��دت عليھ��ا،  ،ھ��ذه الظ��اھرة اللغوي��ة الت��ي جلب��ت انتب��اھي وفض��ولي

   : ، تطرقت في كل منھا إلىبخـاتمة مُ تَ تَ خْ تتصدرھا مقدمة وتُ  ،وث$ثـة فصولتضمنت مدخـ$ً 

  

  



ج 

 وھ��ذا) الغل��ط  –الخط��أ  –اللح��ن ( خصص��ت الم��دخل لتحدي��د معن��ى مص��طلحات            

إل�ى توض�يح  ، كم�ا تطرق�تللوصول إلى تعريف دقيق لكل منھا، لكي ? نقع في الخل�ط بينھ�ا

  .ومنھج تحليل ا6خطاءللمنھج التقابلي  المتضمنةمناھج تحليل ا6خطاء 

ريف باللغ��ة ، وكيفي��ة اكتس��ابھا ، ـل ا6ول إل��ى التع��ـرقت ف��ي الفص��ـن تط��ـف��ي حي��           

بع�ض عوام�ل  ينوحاولت إبراز دور المدرسة في ا?كتساب اللغ�وي الجي�د ، إض�افة إل�ى تبي�

  .الضعف اللغوي في الواقع التربوي 

ل��ذين لا ا?س�تبيانينالفص��ل الث�اني إل��ى تحلي�ل معطي��ات ك�ل م��ن  بينم�ا تعرض��ت ف�ي           

، أم�ا اس�تبيان الطلب�ة ) أس�ئلة 05(  ، حي�ث بل�غ اس�تبيان ا6س�اتذةاتذةّوِزعا على الطلبة وا6س

  ). سؤا?ً  16( فبلغ 

أما الفصل الثالث فقد خصصته إلى تصنيف وإحص�ـاء ا6خطـ�ـاء اللغوي�ة بنوعيھ�ا            

ذل��ك عب��ر تحلي��ل م��دوناتھم المرتكب��ة م��ن قب��ل متعلم��ي العين��ة ، و)  والنحوي��ة  ا:م$ئي��ة( 

وان ـالمتمثلة في التعبير الكتابي المشكول الذي طلبت منھم إنجازه ، وكان تح�ت عن� المكتوبة

الت�ي أجري�ت ت الث$ث�ة لم�ادة الفلس�فة  ، وكذا مدوناتھم ف�ي ا?ختب�ارا" ة الوطنية ـالمصالح" 

الدراس�ي ، وحاول�ت البح�ث ع�ن ا6س�باب الت�ي كان�ت وراء انتش�ار ظ�اھرة خ$ل فترة الع�ام 

وذل�ك ى أف�راد متعلم�ي العين�ة المخت�ارة ، ل�د) ا:م$ئية والنحوي�ة ( ا6خطاء اللغوية بنوعيھا 

ُبغية استج$ء العوامل المؤدية إلى الوقوع في ا6خطاء اللغوية ، وكيفي�ة تجاوزھ�ا م�ن خ�$ل 

  .صيات تقديم بعض الحلول والتو

  .وفي ا6خير ختمت البحث بخاتمة تحدثت فيھا عن أھم النتائج المتوصل إليھا            

ا6خط�اء اللغوي�ة ل�دى طلب�ة الس�ـنة " الموسوم ب وقد انتھجت في إنجاز بحثي ھذا            

 –ذًجا أنمو –بن عدي أم الطيور ــفية تحليليـة ، ثــانوية الحـاج ة ثـانوي ، دراسـة وصـالثاني

للتعام�ل م��ع مث�ل ھ��ذه  ك�$ م��ن المنھج�ين الوص��في والتحليل�ي ، 6نن��ي وج�دتھما المناس��بين " 

ظر 6بعادھ�ا  وخصائص�ھا ، ا6قدر على تشخيص الظاھرة ، ولفت الن اباعتبارھمالمواضيع 

ًما في مجا?ت كھذه نحاول وصف الظاھرة أو?ً ، ث�م نق�وم بتحلي�ل النت�ائج المتوص�ل 6ننا دو

  .لمعرفة أسباب تشُكلھا ، وبالتالي وضع الحلول والمقترحات الممكنة لع$جھا  إليھا

  



د 

ي 6ي دراس��ة بحثي��ة لم��ا تقدم��ه م��ن وإذا كان��ت المص��ادر والمراج��ع العم��ود الفق��ر           

الم�رآة العاكس��ة الت�ي تكش��ف ، فھ�ي م��ن ا6دوات ا6ساس�ية للباح��ث ، و إيض�احات وإض��افات

، وتؤك�د ل�ه قيم�ة وأھمي�ة البح�ث ، وعلي�ه اعتم�دت ف�ي إنج�از  حجم ومساحة الحرك�ة للقارئ

  :بحثي ھذا على جملة من المراجع ا6ساسية نذكر منھا 

 .محمد ص$ح الدين مجاور ، تدريس اللغة العربية في المرحلة الثانوية  ����

 .، اللغات ا6جنبية تعليمھا وتعلمھا " نايف خرما ، على حجاج "  ����

 ).تعليمھا وتقويم تعلمھا ( اللغة العربية ،فنون حسني عبد الباري عصر ����

 .نسيمة ربيعة جعفري ، الخطأ اللغوي في المدرسة ا6ساسية الجزائرية  ����

، الص�$ة والس�$م عل�ى س�يد المرس�لينانا أن الحم�د Z رب العالمي�ـن، وووآخر دع           

  .وفيق، وعليه قصد السبيلو] ولي الت

  

 


