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هدفت هذه الورقة البحثية إىل حتليل األخطاء الصرفية والنحوية واإلمالئية يف مهارة الكتابة لدى متعلمي: امللخص
 سامهت هذه الدراسة يف حتديد مواطن اخللل يف األخطاء اليت ميارسها الطالب،اللغة العربية الناطقني بغريها يف ماليزاي
 كان، ممن تعلموا اللغة العربية ومارسوها،ً طالبا23  بلغت عينة هذه الدراسة،يف املستوى الثانوي واملستوى اجلامعي
الرتكيز على األخطاء الكتابية يف النحو واإلمالء على طالب املستوى اجلامعي من خالل طلب كتابة مقالة بسيطة
ال تتجاوز الصفحة الواحدة حتت أحد العنوانني (ما هي هواييت – جتربيت التعليمية) وذلك بسبب ممارستهم للغة
 كما مت الرتكيز على األخطاء الصرفية على طالب املستوى الثانوي بسبب دراستهم للصرف يف مرحلتهم،العربية
)45(  وعدد األخطاء اإلمالئية اليت مت إجيادها،ً) خطأ174(  وكان عدد األخطاء النحوية اليت مت إجيادها،احلالية
 وقد قامت الدراسة بتحليل األخطاء وكتابة النتائج،ً) خطأ74(  وعدده األخطاء الصرفية اليت مت إجيادها،ًخطأ
.املتعلقة بذلك
. اللغة العربية، واإلمالئية، والنحوية،الصرفية: الكلمات املفتاحية
Abstract: This research aims to analyze the morphological, grammatical, and spelling errors in the
writing skills among Arabic language learners for non-native speakers in Malaysia. This study
contributed to identifying the errors that occurred by students at secondary and university levels. The
population of the research is 23 students who had learned and practiced the Arabic language., eight
students from secondary level, five students from the Islamic Science University of Malaysia, and ten
students from the International Islamic University Malaysia. The focus on writing errors in grammar
and spelling was on university-level students by requesting them to write a simple article that does not
exceed one page under one of the two topics (What is my hobby - my educational experience) due to
their practice of the Arabic language, and the emphasis on morphological errors on secondary level
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students was also made due to their study of morphology in their current level, and the number of
)grammatical errors that were found (174) errors, the number of spelling errors that were found (45
errors, and the number of morphological errors that were found (74) errors, and the study analyzed the
errors and wrote the results related to that.
Keywords: morphological, grammatical, Arabic languages
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املق ّدمة
إ ّن اللغة أعظم إجناز بشري على ظهر األرض ،ولوال اللغة ما قامت لإلنسان حضارة وال نشأت مدنية ،ولقد وقر
يف أذهان الناس منذ القدمي تقديس اللغة وإعظام شأهنا ،وهلا جماالت واسعة يف حبثها .متتاز اللغة العربية عن كثري
من اللغات اإلنسانية ،فهي لغة اشتقاقية ،لذلك فإ ّن أي متعلم جديد للغة من غري متكلميها يتوقع أن يرتكب بعض
األخطاء اللغوية نتيجة عدم فهم اللغة يف مستوايهتا و فنوهنا املختلفة .حلت نظرية حتليل األخطاء ( (error analysis
بديلة عن نظرية التحليل التقابلي ) (constrictive analysisمنذ سبعينات القرن املاضي على يد جمموعة من اللغويني
التطبيقيني كان أبرزهم الفرنسي إس بت كورده ) (corderبسبب االنتقادات اليت وجهت لنظرية التحليل التقابلي،
ففي الوقت الذي اعتمدت نظرية التحليل التقابلي على املقارنة بني لغتني واعتبار أن أتثري لغة األم هي السبب
الرئيس يف وقوع أخطاء متعلمي اللغة الثانية اعتمادا على النظرية السلوكية ،جند أن نظرية حتليل األخطاء ترفض
مفاهيم مثل التدخل اللغوي ونقل اخلربات من لغة إىل أخرى ،فأسلوب التعليم والدراسة والتعود والنمو اللغوي وطبيعة
اللغة املدروسة كل هذه هلا أثرها فيما يواجه الدارسني من مشكالت ،وذلك بعض النظر عن أوجه التشابه أو
االختالف بني لغة الدارسني واللغة األجنبية املدروسة يف كثري من األحيان (صيين واألمني.)1٩٨2 ،
ويف ظل هذا القصور ظهرت نظرية حتليل األخطاء اليت ترجع فضل ابتكارها إىل العامل كورد ،وهو بال شك
أول من لفت أنظار اللسانيني إىل أمهية دراسة أخطاء املتعلمني ،ومن األمهية ابلذكر أن األخطاء اليت ينتجها املتعلّمون
ميكن تصنيفها إىل صنفني:
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األوىل :أخطاء تتعلّق ابألداء اإلنتاجي وهي كل خطأ يقع فيه متعلمو اللغة أثناء كتابتهم وهذا النوع من األخطاء
حمل دراسة اللسانيني وشغل كل الدراسات اليت تعتين جبانب االكتساب اللغوي ،وقد أجريت يف ذلك مشاريع علمية
وأحباث عديدة ورساالت أكادميية هائلة يف مجيع املستوايت اللغوية حنوها وصرفها وداللتها وأصواهتا.
وأما الثانية :فهي كل أخطاء ختص األداء االستقبايل ،وهي األداة اليت يستقبل هبا املتعلّم الكالم أثناء عرضه للعملية
التواصلية.
إ ّن منهج حتليل األخطاء اليت يواجهها متعلمو اللغة العربية على اختالف جنسياهتم أمر ضروري حىت
يتم ّكن املعلّمون يف حقل تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها من التوصل إىل أفضل السبل لتسهيل عملية التعلم
والتعليم.
وإن كان اخلطأ يف اللغة من األمور الشائعة يف لغات العامل ،إال أ ّهنا ختتلف بعضها عن بعض ،قد يتعلّق
وتطورها وخصائصها الذاتية ،والصعوبة تتمثل يف تعلّم اللغة العربية مبختلف مستوايهتا الصوتية،
ذلك بتاريخ اللغة ّ

والصرفية والنحوية ،واإلمالئية ،واألسلوبية (الداللية) ،واخلطأ اللغوي موجود ال سبيل إىل إنكاره .وبعد ،فهدفت
هذه الدراسة إىل حصر األخطاء اللغوية الشائعة لدى متعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هبا للتوصل إىل النتائج
املرجوة واليت تفيد القائمني يف هذا اجملال.

مشكلة الدراسة:
تتمثّل مشكلة الدراسة يف اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
 .1ما هي األخطاء اللغوية الشائعة لدى متعلمي اللغة العربية كلغة اثنية؟
 .2ما أسباب شيوع هذه األخطاء؟
 .3ما أكثر أنواع األخطاء النحوية والصرفية واإلمالئيّة تكرارا؟

 .4ما الصعوابت اليت تواجه متعلمي العربية يف إعراب الكلمة و بناء األوزان العشرة واستخدامها وكذلك اإلمالئية؟
أهداف الدراسة:
هتدف الدراسة للتوصل إىل النتائج التالية:
 .1حصر األخطاء اللغوية الشائعة لدى متعلمي اللغة العربية كلغة اثنية.
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 .2تصنيف األخطاء اعتمادا على املنهج العلمي لتحليل األخطاء اللغوية.
 .3التوصل إىل نتائج تفيد الباحثني يف جمال تعليم اللغات األجنبية.
 .4مساعدة املعلّمني على حتديد الصعوابت اليت تواجههم أثناء تدريسيهم للنحو والصرف واإلمالء ،وكذلك املتعلمني
خالل تعلمهم.
منهج البحث:
اعتمد الباحثون على املنهج الوصفي التحليلي الذي خيدم أهداف البحث ويساعد يف الوصول إىل النتائج املنشودة،
فاملنهج الوصفي يقوم على أساس حتديد خصائص الظاهرة ،ووصف طبيعتها ،ومعرفة حقيقتها عمليا ،واملنهج
التحليلي حيلّل العناصر اليت تتألف منها مشكلة البحث ،ليسهل استخالص النتائج منها ،وقد قام الباحثون بوصف
املشكلة ،والتعرف على األخطاء وحتديدها ،مث حتليل األخطاء النحوية والصرفية واإلمالئية.
حدود البحث
حتددت الدراسة ابلعناصر اآلتية:
 . 1احلدود املكانية :جيري هذا البحث على الطالب يف املستوى الثانوي واجلامعي ،ويهدف إىل الرتكيز على مهارة
الكتابة دون املهارات األخرى كالقراءة ،واالستماع ،واحملادثة لتحقيق أهداف مشكلة البحث.
 .2احلدود الزمانية :جيري هذا البحث يف العام الدراسي 2٠21م.
 .3احلدود البشرية :اقتصر هذا البحث يف وصف األخطاء النحوية والصرفية وحتليلها على عدد أفراد العينة اليت طُبّق
عليها االختبار ،وهي  ٨طالبات يف املستوى الثانوي و 15طالبة يف املرحلة اجلامعية.
 .4احلدود املوضوعية :رّكز هذا البحث على األخطاء النحوية والصرفيّة واإلمالئية اليت يرتكبها الطلبة يف كتابتهم ومت

مجع  13عشر إجابة على أسئلة النحو والصرف من طالب املستوى الثانوي و 15مقالة من طالب املستوى
اجلامعي.
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الدراسات السابقة
تناول الباحثون عدة موضوعات متعلقة ابإلطار النظري والدراسات السابقة ،وتشمل املوضوعات املتناولة على
اجلانب النظري واجلانب التطبيقي.
نشأة حتليل األخطاء اللغوية
قال كوردر ( ،1٩٦7ص  )1٦7أب ّن أمهية حتليل األخطاء كانت تقف على ثالثة أشياء:
أوال -للمعلمني أبن يكشفوا األخطاء اليت قد ارتكبوها الطلبة عن طريق التحليل املنهجي املنظم.
اثنيا -للباحثني أي يعد هلم املنهج البحثي يف البحث والنظر على األخطاء اليت ارتكبوها الطلبة أثناء تعلّمهم اللغة،
زايدة على ذلك ،كان حتليل األخطاء يتّضح هلم األدلة يف معرفة كيفية تعلّم لغة ما واسرتاتيجيات تعلمها.
اثلثا -وهي أهم األشياء ألننا ميكن أن نعترب عملية ارتكاب األخطاء كأداة يستخدمها املتعلّم للتعلّم.
وأ ّكد رشدي طعيمة وحممود الناقة ( ،2٠٠٦ص  )27٨أ ّن الدراسات يف جمال الصعوابت اللغوية وحتليل أخطاء
الدارسني كثرية ،ولكن الذي يهمنا يف هذا السياق هو ما يتعلّق بصعوابت تعليم اللغة العربية عند الناطقني بغريها
واألخطاء اللغوية الشائعة بينهم عند تعلّمهم هذه اللغة .إن اللغة العربية روح الدراسات العربية واإلسالمية ،فال
يستحق أي طالب نيل الشهادة ،إال إذا كان جييدها (أنوار أمحد .)1٩٩3 ،وأ ّكد فيصل حممد ( )1٩٩3بقوله أ ّن
إجادة اللغة العربية شرط أساسي يف الدراسات العربية واإلسالمية.
الدراسات حول حتليل األخطاء
من أوائل الدراسات يف هذا اجملال دراسة جوزيف خوري اليت كتبها عام  1٩٦1أطروحة للحصول على درجة
الدكتورة من جامعة يواته األمريكية حتت عنوان " وضع دليل ملعلم العربية مع حتليل للمشكالت األساسية اليت
يواجهها طالب املرحلة الثانوية األمريكيون يف تعلم العربية" .وقد أجرى الدراسة على عينة مكونة من  4٩طالبا
ابستخدام استبيان لتحليل مشكالت الطالب كأداة رئيسية للدراسة ،وتناولت الدراسة مشكالت إمالئية وصوتية
وصرفية وحنوية.
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ويف عام  1٩71تناولت روحية كارا يف أطروحتها للحصول على درجة الدكتوراه من جامعة بريكلي يف
كاليفورنيا حتت عنوان "مشكالت الناطقني ابإلجنليزية عند تعلّم العربيّة" وقد أرجعت الصعوابت اليت واجهها الطالب

إىل صعوابت انمجة عن طبيعة اللغة العربية ،وصعوابت انمجة عن طرق التدريس التقليدية ،وصعوابت انمجة عن

معامل اللغة.
وقد أجرى حانيزام ( ) 2٠٠4دراسة عن األخطاء اللغوية الكتابية لدى الطلبة املاليويني يف استخدام
املصدر ،وهتدف هذه الدراسة إىل حتديد املشكالت اللغوية اليت يواجهها الدارسون املاليويون أثناء استخدامهم
للمصدر ابلصورة املتنوعة يف تعبرياهتم الكتابية ،ومعرفة عدد تكرار كل األخطاء الواردة يف كتابة الطلبة ،وبيان نسبة
وتنوعها يف اللغة العربية هي
ورودها ،والكشف عن مصدرها ،وتوصل الباحث إىل أ ّن صعوبة البناء يف صيغ املصدر ّ

من األسباب الرئيسية لوقوع الطلبة على األخطاء ،إضافة إىل النقل السليب من اللغة األم إىل اللغة اهلدف ،واألخطاء

داخل اللغة مث ل اجلهل بقيود القاعدة والتطبيق الناقص للقواعد ،وفرط التعميم واالختصار فضال من األسباب
النفسية مثل التسرع واإلمهال وكذلك بعض العوامل اليت ترجع إىل العملية التعليمية مثل طرق التدريس واملنهج.
وفيما يتعلّق ابملشكالت النحوية و الصرفية واإلمالئية حتديدا ،أوال الصرفيّة ،فقد أعد أبو عمشة حبثا حول

بنية الكلمة وكيفية تقدميها للناطقني بغري العربيّة يف ضوء اللسانيات التطبيقيّة ،وقد نشر البحث يف أعمال املؤمتر

األول لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها يف مركز اللغات يف اجلامعة األردنية عام  ،2٠1٠وقام روضة حممد وحسن

منصور أمحد ( )2٠1٨يف حبثهما حتت العنوان " حتليل األخطاء اللغوية الشائعة لدى الطالب األتراك" ،وقد أجرى
مكونة من  32طالبا من الطلبة األتراك الدارسني يف املستوى املتوسط ،وتناولت الدراسة األخطاء
الدراسة على عينة ّ
الصرفية اليت أتيت يف استخدام حرف مضارع آخر ،مثّ اشتقاق صيغة ال تناسب املعىن املراد .اثنيا ،املشكالت النحوية

لقد قام روفيان وآخرون ( )2٠14ابلبحث حتت العنوان " حتليل األخطاء النحوية العربية يف كتابة الطلبة يف دورة
تعزيز اللغة العربية .هتدف هذه الدراسة إىل حتديد املشكالت النحوية يف كتابة الطلبة يف دورة تعزيز اللغة العربية اليت
قامت هبا اجلامعة .لقد اتبع الباحثون املنهج النوعي والكمي التحليلي القائم على حتليل األخطاء الواردة يف كتاابت
توصلت الدراسة إىل أ ّن أخطاء الطلبة تدور حول األخطاء
الطلبة ،وبيان نسبة ورودها ،والكشف عن مصادرهاّ .

يف املفردات ،والضمائر ،واستخدام اإلضافة ،والصفات ،والتذكري والتأنيث .وقد أجري هذا البحث على  3٠طالبا

متّ اختيارهم بطريق عشوائية .فالنتائج من هذا البحث أ ّن أكثر األخطاء فيها هي األخطاء يف استخدام املفردات
تليها يف اإلضافة والصفة إبضافة األخطاء يف استخدام الضمري والتذكري والتأنيث .اثلثا ،اإلمالئيّة ،تناول عمر خباري

( ) 2٠15جانبا مهما يف حتليل األخطاء اإلمالئية يف تدريس الكتابة لطالب الصف الثاين من مدرسة "املرضية"
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املتوسطة اإلسالمية بباميكاسن ،حيث رّكز الباحث على املسألتني مها  :ما هي األخطاء اإلمالئية يف تدريس الكتابة
أهم النتائج اليت توصل
لدى الطلبة والثانية ما هي العوامل املؤثرة على وقوع تلك األخطاء اإلمالئية ؟ ،....ومن ّ

إليها الباحث أ ّن األخطاء املوجودة يف مهارة الكتابة لدى الطلبة هي األخطاء املشتملة على انحيتني :األوىل من

الناحية اإلمالئية احملتوية على :كتابة اهلمزة يف أول الكلمة أو يف وسطها أو يف آخرها ،وكتابة التاء املربوطة أو التاء
املفتوحة ،وأما الناحية الثانية هي الناحية غري اإلمالئية احملتوية على :الكتابة بزايدة احلروف أو النربة ،والكتابة إببدال
احلروف.
مراحل حتليل األخطاء
إن مراحل حتليل األخطاء تساهم مسامهة فعالة يف التعامل مع األخطاء اللغوية اليت ميارسها املتعلمون وهي كالتايل:

مجع
البياانت

تصنيف
اخلطأ

وصف
اخلطأ

حتديد
اخلطأ

تفسري
اخلطأ

عالج
اخلطأ

مجع البياانت
يف هذه املرحلة مت مجع البياانت وفق التايل:
.1

مت خماطبة ثالث فئات للمشاركة يف عملية البحث هم (طلبة مبتدئني يف تعلم اللغة العربية – طلبة املرحلة

الثانوية – طلبة املرحلة اجلامعية)
.2

مت مجع مجيع املقاالت واإلجاابت وكان عددها ( ٦مشاركات للمبتدئني –  13مشاركة للمرحلة الثانوية–

 15مشاركة للمرحلة اجلامعية)
.3

مت مجع مجيع املقاالت و اإلجاابت من الطلبة وفرز املناسب منها لعملية التحليل.

.4

مت استبعاد أوراق املبتدئني الذين مل ميارسوا اللغة العربية أو كانوا يف بداايهتم لتعلم اللغة وعددها ستة أوراق.
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حتديد اخلطأ
يف هذه املرحلة مت حتديد األخطاء وفق منهجية مجاعية ووفق اخلطوات التالية:
.1

مت قراءة أوراق إجاابت التمارين ومراجعتها من طالب املرحلة الثانوية وعددها ثالثة عشر إجابة.

.2

مت قراءة مقاالت الطالب اجلامعيني ومراجعتها وعددها مخس عشرة مقالة.

.3

مت حتديد األخطاء املستهدفة بوضع عالمة عليها.

.4

مت وضع جدول تصنيفي لنوع اخلطأ وعدده.

تصنيف األخطاء
يف هذه املرحلة مت تصنيف األخطاء لتشمل األخطاء النحوية والصرفية واإلمالئية للطالب على قسمني؛ األول
طالب اجلامعات والثاين طالب املرحلة الثانوية.
أوالً /األخطاء النحوية لدى طلبة اجلامعات
جاءت موضحة وفق اجلدول التايل رقم (:)1
اخلطأ

التكرار

نسبة التكرار

استخدام كلمة مكان كلمة أخرى

2٨

%1٦.٠٩

تعريف ما جيب تنكريه

2٦

%14.٩4

تنكري ما جيب تعريفه

17

%٩.77

إضافة كلمة يف غري موضعها

17

%٩.77

كتابة حرف اجلر يف غري موضعه

1٦

%٩.2٠

عدم كتابة حرف اجلر

15

%٨.٦2

إفراد ما جيب مجعه

15

%٨.٦2

تذكري ما جيب أتنيثه

14

%٨.٠5

عدم كتابة الضمري املتصل

٨

%4.٦٠

رفع ما جيب تنصيبه

4

%2.3٠

أتنيث ما جيب تذكريه

4

%2.3٠

مجع ما جيب إفراده

3

%1.72

إضافة الضمري املتصل يف غري موضعه

1

%٠.57

وضع اسم املوصول يف غري موضعه

1

%٠.57
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عدم كتابة ايء املخاطبة

1

%٠.57

كتابة اتء املضارعة مكان ايؤها

1

%٠.57

إسقاط حرف أن

1

%٠.57

مجع الكلمة مجعا خاطئا

1

%٠.57

إسقاط كلمة من اجلملة

1

%٠.57

اثنياً /األخطاء اإلمالئية لدى طلبة اجلامعات
جاءت موضحة وفق اجلدول التايل رقم (:)2
اخلطأ

التكرار

نسبة التكرار

سقوط حرف من الكلمة

12

%2٦.٦7

عدم كتابة اهلمزة

٨

%17.7٨

كتابة اهلمزة بشكل خاطئ

7

%15.5٦

كتابة مهزة متوسطة بدال عن املد

4

%٨.٨٩

إضافة حرف يف الكلمة

4

%٨.٨٩

كتابة الياء مكان اهلمزة

2

%4.44

عدم كتابة التاء املربوطة

2

%4.44

كتابة التاء املربوطة مكان اهلاء

2

%4.44

كتابة األلف املقصورة ايء

1

%2.22

تقدمي حرف مكان حرف آخر

1

%2.22

كتابة الياء ألفا مقصورة

1

%2.22

إضافة األلف بعد اهلمزة املتطرفة

1

%2.22

اثلثاً /األخطاء الصرفية والنحوية لدى طلبة الثانوية
جاءت موضحة وفق اجلدول التايل رقم (:)3
اخلطأ

التكرار

نسبة التكرار

خطأ يف كتابة الفاعل

12

%1٦.٠٠

عدم معرفة ما املقصود بصيفة الفعل

٩

%12.٠٠

خطأ يف كتابة املصدر

٨

%1٠.٦7

خطأ يف كتابة فعل األمر

7

%٩.33

خطأ يف كتابة املفعول

5

%٦.٦7

خطأ يف إعراب حرف اجلزم (مل)

5

%٦.٦7

خطأ يف تشكيل الفعل املاضي

4

%5.33

خطأ يف إعراب فعل املضارع

4

%5.33
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اخلطأ

التكرار

نسبة التكرار

خطأ يف تشكيل فعل األمر

4

%5.33

خطأ يف تشكيل اسم املفعول

4

%5.33

خطأ يف تشكيل املصدر

2

%2.٦7

خطأ يف إعراب املفعول به

2

%2.٦7

خطأ يف إعراب املضاف إليه

2

%2.٦7

كتابة املصدر بشكل املاضي

1

%1.33

خطأ يف إعراب فعل األمر

1

%1.33

خطأ يف حتديد فعل األمر

1

%1.33

خطأ يف كتابة فعل املاضي

1

%1.33

خطأ يف كتابة فعل النهي

1

%1.33

خطأ يف حتديد املضاف إليه

1

%1.33

خطأ يف حتديد املفعول به

1

%1.33

وصف اخلطأ
يف وصف اخلطأ النحوي للطلبة اجلامعيني ومن خالل االطالع على اجلدول رقم ( )1جند أن أغلب أخطاء الطلبة
ترتكز يف:
.1

استخدام كلمة مكان كلمة أخرى من خالل تغيري تصاريف األفعال فعلى سبيل املثال جند عدم التفريق

بني ايء املضارعة واتء املضارعة وبني املاضي واملضارع وبني اجلمع واإلفراد والتثنية وجند كذلك وضع كلمة مكان
كلمة أخرى متشاهبة هلا ابجلذر مع اختالف املعىن.
.2

ما زالت إشكاليات التعريف والتنكري ظاهرة رئيسية لدى الطالب حيث يشرتكون مجيعا يف هذا اخلطأ ،ومل

ختلو ورقة واحدة من تعريف ملنكر أو تنكري ملعرف.
.3

من األخطاء املتكررة أيضا كتابة كلمة زائدة يف غري موضعها أو ضمري أو حرف جر ويعتقد الطالب أن

كتابة مثل هذه الكلمات يعترب نوعا من الفصاحة والوضوح وهذا غري صحيح بل يعترب حشوا ال فائدة منها ويضر
برتاكيب اجلمل ومعانيها.
.4

ومن األخطاء اليت لوحظت كذلك اخللط كثريا بني املؤنث واملذكر فنجد الطلبة خيطئون يف أتنيث املذكر

وتذكري املؤنث.
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.5

أيضا حذف الكلمات واحلروف كان هلما نصيباً من األخطاء حيث جتد أن الطلبة غالبا ما حيذفون كلمات

الربط وحروف العطف وحروف اجلر واسم املوصول ،وال يستقيم املعىن بدون ذكرها.
.٦

كذلك جند أخطاء يف مجع الكلمات املفردة أو إفراد كلمات اجلمع وأحياان جتد مجوعاً غري صحيحة يتم

كتابتها.
ويف وصف اخلطأ اإلمالئي للطلبة اجلامعيني ومن خالل االطالع على اجلدول رقم ( )2جند أن أغلب أخطاء الطلبة
ترتكز يف:
.1

حذف احلرف من الكلمة كان مسيطرا يف مجيع األوراق كخطأ إمالئي دائم.

.2

من األخطاء اإلمالئية املنتشرة أخطاء شكل كتابة اهلمزة وأخطاء حذفها أو إضافتها يف غري حملها.

.3

إضافة حرف زائد يف الكلمة وكتابة التاء املربوطة هاء وعدم كتابتها أحياان وتقدمي حرف وأتخريه يف الكتابة،

كل ذلك أخذ نصيبه من األخطاء املوجودة يف املقاالت املرسلة.
ويف وصف اخلطأ الصريف والنحوي لطلبة الثانوية ومن خالل االطالع على اجلدول رقم ( )3جند أن أغلب أخطاء
الطلبة ترتكز يف:
.1

يتضح اخلطأ يف كتابة اسم الفاعل من خالل أعداد األخطاء ويرجع ذلك إىل ضعف وزن تصريف الفعل.

.2

ب ذكر إجاابت خاطئة لنوع الفعل.
كما أن اجلهل مبعرفة املقصود مبفهوم صيغة الفعل سبَّ َّ

.3

واتضح كذلك كثرة األخطاء يف كتابة تصريف الكلمة للمصدر ولفعل األمر والسم املفعول.

.4

كما تبني خطأ الطلبة يف إعراب حرف اجلزم (مل) حيث إهنم يتفقون يف إعراهبا حرف نفي.

.5

كما أن اخلطأ يف تشكيل األفعال واملفعول وفق أوزاهنا الصرفية كان واضحا.

تفسري اخلطأ
يتبني لنا أن األخطاء اليت مت وصفها ميكن تفسريها وفق أسلوب التلقي والتعليم الذي انله الطالب ،فمن غري املعقول
أن يصل الط الب إىل مرحلة جامعية متقدمة ويكون متخصصا يف اللغة العربية وتظهر لديه هذه األخطاء بشكل
ملفت ينم عن عدم إدراك للتفاصيل السهلة املهمة يف اللغة العربية ،ولعل السبب الرئيسي يف ذلك هو اجلهل بكتابة
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القواعد النحوية ونقرتح أبن يكثف املعلم دوره يف إعطاء الطلبة مزيدا من األمثلة والتمارين لتطبيق القواعد النحوية
على الوجه األمثل ،ومن الضروري استخدام احلاسوب لتاليف األخطاء اإلمالئية والرتكيبية للجمل والعبارات وذلك
ابالستفادة من املواقع املخصصة لذلك .ويتضح كذلك أبن األخطاء الصرفية والنحوية مالحظة جدا لدى الطلبة
الثانوية مل ادة يتم دراستها حاليا خصوصا وأن األخطاء يف مسائل تعترب بسيطة ومتوسطة يف الصرف مثل معرفة
مفهوم الصيغة وإعراب األفعال وتشكيلها تشكيال صرفيا وكتابة الفعل والفاعل واملفعول واملصدر واملضاف إليه وفعل
النهي.
عالج األخطاء
ال بد من معرفة أصل املشكلة لدى الطلبة للمسامهة يف عالج جذري لألخطاء حيث ال يكفي التصحيح اللغوي
والنحوي فقط ،بل البد من التعليم والرتبية على أسس القواعد وآليات كتابتها وتطبيقاهتا يف األمثلة ،حيث إن اخلطأ
ال ميكن أن يدرس لذاته بل البد من معرفة أسبابه بتنوعاهتا .قد تكون هذه األسباب مرتبطة بطبيعة تدخل اللغة
األم وقد تكون مرتبطة أبسلوب التعليم والتدريس والتلقي وقد تكون مرتبطة مبشاكل صحية ونفسية أو تكون مبخالطة
اجتماعية خاطئة واستمرت املمارسة بعدها .إن معرفة األسباب يكفل تصويبا قواي ومميزا ودائما بداية من حتديد
احتياجات الدارسني لتحسني لغتهم وتعديل أخطائهم وبناء منهج متميز يناسب أفكارهم وآرائهم ويدعم لغتهم
وإضافة التجارب التطبيقية واملمارسات العملية امليدانية والتجريبية ومعايشتها.
نتائج البحث
ومن أبرز املالحظات اليت مت مالحظتها هي:
أوالً -االعتماد على استخدام الرتمجة من املواقع اإلليكرتونية حيث إن أغلب الطلبة يستخدموهنا لدواعي كثرية منها
عدم املمارسة الذاتية والبحث عن حلول سريعة واخلوف من اخلطأ ،وجيعلهم يعتمدون اعتماد كامال على موقع
الرتمجة يف قوقل.
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اثنياً -الضعف العام يف تراكيب اجلمل وسبب ذلك بناء اجلملة ابللغة املاليزية مث ترمجتها بعد ذلك ،وهناك سبب
آخر مرتبط أبسلوب التعلم لدى الطلبة حيث إهنم يعتمدون على إيصال املفهوم أكثر من اعتماده على تركيب
اجلملة وصحتها.
اثلثاً -وجود أخطاء عديدة سهلة مرتبطة ابلكتابة ال جيوز لطالب اجلامعة الوقوع فيها ويرجع سبب ذلك إىل قلة
ممارسة القراءة والكتابة.
رابعاً -الضعف العام يف التدرب على كتابة اهلمزات كتابة صحيحة ويرجع ذلك إىل عدم معرفة القواعد وقلة املمارسة،
وأتثر املتعلم بلغته األم.
خامساً-اخلطأ يف رسم احلروف يعود إىل مراحل التعليم األولية وما قبل اجلامعة.
أخريا -بينت مواطن الضعف اليت يعاين منها طالب مرحلة الثانوية يف بعض األوزان الصرفية وقد حدث
سادساً و ً
هذا لعدم ممارستهم التصريفات بشكل جيد كما أنه جيب التأكيد على معلميهم بزايدة بذل اجلهد يف تعميق املعرفة.

ومن ضمن نتائج البحث أيضا ،يبدو أن أغلب األخطاء النحوية اليت ارتكبها الطلبة تتعلق ابلتايل:
أوالً -استخدام كلمة مكان كلمة أخرى وبلغ عدد األخطاء  2٨خطأ
اثنياً -مث تليها تعريف ما جيب تنكريه حيث بلغ عددها  2٦خطأ.
اثلثاً -وأتيت بعدها تنكري ما جيب تعريفه وإضافة كلمة يف غري موضعها وبلغ عددها  17خطأ.
رابعا -كتابة حروف اجلر يف غري موضعها يف  1٦خطأ.
خامساً-عدم كتابة حرف اجلر وإفراد ما جيب مجعه وبلغ عددها  15خطأ.
سادساً -تذكري ما جيب أتنيثه حيث بلغ عددها  14خطأ.
سابعاً -مث تليها عدم كتابة الضمري املتصل وبلغ عددها  ٨أخطاء.
اثمناً -رفع ما جيب تنصيبه وأتنيث ما جيب تذكريه حيث بلغ  4أخطاء لكل منها.
اتسعاً -مجع ما جيب إفراده حيث بلغ عددها  3أخطاء.
عاشراً -وأخريا األخطاء املتعلقة بوضع اسم املوصول يف غري موضعه ،وإضافة الضمري املتصل يف غري موضعه ،وعدم
كتابة ايء املخاطبة ،وكتابة اتء املضارعة مكان ايؤها ،وإسقاط حرف أن ،ومجع الكلمة مجعا خاطئا ،وإسقاط كلمة
من اجلملة حيث بلغ تكرارها مرة واحدة لكل منها.
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وأما من انحية األخطاء اإلمالئية ،فقد كانت وفق التايل:
أوالً -بلغ عدد سقوط حرف من الكلمة  12خطأ حيث تعترب من األكثر ارتكااب لدى الطلبة.
اثنياً -وأتيت بعدها عدم كتابة اهلمزة حيث بلغ عددها  ٨أخطاء.
اثلثاً-كتابة مهزة متوسطة بدالً عن املد وإضافة حرف يف الكلمة حيث بلغ لكل منها  4أخطاء.
رابعاً -كتابة الياء مكان اهلمزة ،وعدم كتابة التاء املربوطة ،وكتابة التاء املربوطة مكان اهلاء حيث بلغ عددها خطأين
لكل منها.
خامساً -يف األخري أتيت كتابة األلف املقصورة ايء ،وكتابة الياء ألفا مقصورة ،وتقدمي حرف مكان حرف آخر،
وإضافة األلف بعد اهلمزة املتطرفة خبطأ واحد لكل منها.
وأما األخطاء اليت ارتكبها طالب يف مرحلة الثانوية من انحية األخطاء الصرفية فكانت كالتايل:
أوالً -قد تكررت أخطاء يف كتابة اسم الفاعل ب  12مرة.
اثنياً -وأتيت بعدها عدم معرفة ما املقصود بصيغة الفعل حيث بلغ عددها  ٩أخطاء.
اثلثاً-اخلطأ يف كتابة املصدر وقد تكرر  ٨مرات.
رابعاً -اخلطأ يف كتابة فعل األمر حيث بلغ عددها  7أخطاء.
خامساً -اخلطأ يف كتابة اسم املفعول حيث بلغ عددها  5أخطاء.
سادساً -اخلطأ يف تشكيل فعل األمر ،واخلطأ يف تشكيل اسم املفعول ،واخلطأ يف تشكيل الفعل املاضي حيث بلغ
تكرارها  4مرات لكل منها.
سابعاً -خطأ يف تشكيل املصدر حيث بلغ عددها خطأين.
اثمناً -وأخريا كتابة املصدر بشكل املاضي ،وخطأ يف كتابة فعل املاضي ،وخطأ يف كتابة فعل النهي ،وخطأ يف حتديد
فعل األمر ،وخطأ يف حتديد املضاف إليه ،وخطأ يف حتديد املفعول به حيث بلغ تكرارها مرة لكل منها.
ومن انحية األخطاء النحوية اليت ارتكبها طالب مرحلة الثانوية كانت وفق التايل:
أوالً -قد بلغ عدد األخطاء يف إعراب حرف اجلزم (مل)  5أخطاء.
اثنياً -مث أتيت بعدها خطأ يف إعراب فعل املضارع حيث بلغ عددها  4أخطاء.
اثلثاً -خطأ يف إعراب املفعول به ،وخطأ يف إعراب املضاف إليه حيث بلغ تكرارها مرتني لكل منها.
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رابعاً -وأخريا خطأ يف إعراب فعل األمر وقد تكرر مرة واحدة.
ولذلك ،بعد القيام بقراءة وتوصيف وحتليل أوراق الطلبة ،توصلت الدراسة إىل نتائجها اليت ميكن اقتصارها يف النقاط
اآلتية:
)1

من انحية األخطاء النحوية ،كان أكثر األخطاء اليت ارتكبها الطلبة هي يف استخدام كلمة مكان كلمة

أخرى وهي  2٨خطأ.
)2

من انحية األخطاء اإلمالئية ،كانت أكثر األخطاء اليت ارتكبها الطلبة هي سقوط حرف من الكلمة وهي

 12خطأ.
)3

من انحية األخطاء الصرفية ،كانت أكثر األخطاء اليت ارتكبها الطلبة هي األخطاء يف كتابة اسم الفاعل

وهي  12خطأ.
بناء على ما توصل إليه هذا البحث فإننا نقرتح تزويد الطلبة مبقرتحات حول الكتب واملنشورات والنصوص
اليت تساهم يف عالج كثرة األخطاء ،وإقامة الربامج التدريبية اليت تركز على معرفة األخطاء الكتابية وتصحيحيها،
وتوجيه الطلبة ابلبعد عن استخدام املواقع اليت ترتجم اجلمل واالكتفاء ابلقواميس مبختلف أنواعها ،واإلكثار من
ممارسة القراءة والكتابة من خالل أداء التدريبات املكثفة ،وينصح الطالب أن يتعلم ويتعرف على حروف اجلر وكيفية
استعماهلا استعماال صحيحا من خالل التدريب واستعمال اجلمل الصحيحة.
اخلامتة
لقد أجريت هذه الدراسة بعنوان حتليل األخطاء الصرفية والنحوية واإلمالئية يف مهارة الكتابة لدى متعلمي اللغة
العربية الناطقني بغريها ،وقد حاول الباحثون رصد األخطاء النحوية ،والصرفية ،واإلمالئية ،ومعرفة سبب وقوعها
لدى متعلمي اللغة العربية الناطقني بغريها يف املرحلة الثانوية واجلامعية ،وحماولة تقدمي رؤى جوهرية يف عملية حتليل
األخطاء اليت يرتكبها الطالب املاليزيني ،وعلى صعيد امللحوظات املهمة ،فعملية حتليل األخطاء يف مستوايهتا املتنوعة
هلا فائدة يف تعديل طرق التعليم وتسهيل عملية التعلم ،ومن املؤكد أن معظم أخطاء املتعلمني ابللغة العربية انجم عن
التباين احلاصل بني اللغة األم للمتعلمني واللغة اهلدف.
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