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ملخص البحث:

هدفت هذه الدراسة إىل حتليل األخطاء الرتكيبية اللغوية :الصوتية ،والصرفية ،والنحوية ،لدى متعلمي
اللغة العربية بوصفها اثنية ،وذلك عن طريق التعرف إىل أسباهبا ،والعوامل اليت تؤدي إىل الوقوع فيها،
ومظاهر تلك األخطاء ،والكشف عن تلك األخطاء الرتكيبية الشائعة لدى متعلمي اللغة العربية كلغة
اثنية ،وحماولة تصنيفها ،واجتاهات حتليل تلك األخطاء حسب نظرايت تعليم اللغة احلديثة وتعلمها،
واالقرتاحات واحللول لعالج تلك األخطاء .وقد دلت النتائج اليت أشارت إليها بعض الدراسات اليت

تناولت هذا اجلانب أن أسباب األخطاء الرتكيبية لدى متعلمي العربية كلغة اثنية تعود إىل :فرط التعميم،
أو القياس اخلاطئ ،أو الرتمجة احلرفية ،أو استعمال اللغة دون االستعداد والتحضري ،وبعض تلك
نفسي :كالقلق ،أو التعب واإلرهاق ،ومنها أسباب بيولوجية ،ومتّت مناقشة تلك
األخطاء سببه
ّ
األسباب ،وكيفية معاجلتها ،وختمت الدراسة مبجموعة من النتائج والتوصيات ذات الفائدة للدارسني،
والباحثني ،وأهل االختصاص.
الكلمات املفتاحية :مستوايت اللغة-الرتاكيب اللغوية-نظرايت تعليم اللغة-اجتاهات حتليل األخطاء

اللغوية-األخطاء الرتكيبية.

Abstract
This study aims at analyzing the syntactic, linguistic, and grammatical errors of the
learners of Arabic as a second language, by identifying the causes, the factors that
lead to them, the manifestations of those errors and the detection of these syntactical
errors that are common among the Arabic language learners as a second language.
The study attempts to classify them and categorizes these errors according to the
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 دراسة حتليلية:األخطاء الرتكيبية لدى متعلمي اللغة العربية للناطقني بغريها
theories of modern language teaching in addition to suggesting solutions to remedy
those errors.The results indicated that the reasons for the syntactic mistakes
committed by the learners of Arabic as a second language are due to excessive
generalization, wrong measurement, literal translation, or use of language without
preparation. Some of these mistakes are caused by a psychological factor such as
exhaustion or tiredness and other biological causes which were discussed and
deliberated in addition to finding solutions to them. The study concluded with a set of
conclusions and recommendations that would be of interest to scholars, researchers,
and specialists in the field.
Keywords: language levels - language structures - language teaching theories linguistic error analysis trends - structural mistakes.
Abstrak
Kajian in bertujuan untuk menanalisa kesalahan tatabahasa dan penggunaan bahasa
para pelajar bahasa Arab sebagai bahasa kedua dengan mengenalpasti sebab-sebab,
faktor yang membawa kepada perkara tersebut, manifestasi kesalahan tersebut serta
cara mengesan kesalahan tersebut yang merupakan perkara yang biasa dalam
kalangan pelajar bahasa Arab sebagai bahasa kedua. Kajian ini bertujuan untuk
mengklasifikasi kesalahan-kesalahan mereka mengikut teori-teori moden bahasa dan
juga untuk turut menangani kesalahan-kesalahan tersebut. Kesimpulan kajian
menunjukkan bahawa sebab-sebab untuk kesalahan tatabahasa yang dilakukan oleh
para pelajar bahasa Arab sebagai bahasa kedua adalah disebabkan oleh sifat
generalisasi yang berlebihan, analogi yang salah, terjemahan harfiyah atau
penggunaan bahasa tanpa persediaan. Sebahagian kesilapan-kesilapan ini adalah
disebabkan oleh faktor psykologi seperti kepenatan dan sebab-sebab bilogi lain yang
telah dibincangkan disamping mencari penyelesaian untuk masalah tersebut. Kajian
ini merumuskan beberapa pemerhatian dan cadangan yang akan dapat dimanfaatkan
oleh para pengkaji, cendekiawan and pakar dalam bidang tersebut.
Katakunci: Tahap-tahap bahasa – struktur bahasa – teori pengajaran bahasa – teori
analisa kesalahan bahasa – kesalahan sruktur
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مقدمة:

اللغة والبيان نعمة من هللا تعاىل على اإلنسان ،يع ّب هبا عن مكنوانته ،وأفكاره ،ومشاعره؛ أما
نطقا أو كتابة ،فاللغة وسيلة للتفاهم واالتصال بني الناس ،وهي آية من آايت هللا تعاىل يف الكون ،قال
تعاىل﴿ :ومن آايته خلق السموات واألرض واختالف ألسنتكم وألوانكم﴾ 1،ونظرا إىل حركة اإلنسان
يف الكون ،واختالطه ابألمم األخرى ابلسياحة أو التجارة أو االستعمار أو طلب العلم أو الدعوة إىل

األداين ،نشأ عن ذلك تالقح اللغات ،وقد حرصت األمة العربية كغريها من األمم على االهتمام ابللغة
2
احلضاري.
العربية ،ونشرها؛ إظهارا لقيمها السامية ،وتقدمها
ّ
وتستمد اللغة العربية مكانتها العاملية من كوهنا لغة القرآن الكرمي ،فهي لغة مقدسة تدين هبا
شعوب إسالمية عديدة ،ولغة تتكلمها أمة أضحى أهلها ميتلكون قوة مادية وأدبية جعلها حمط أنظار
العامل ،ويدفع العامل إىل التالقي يف ميادين االقتصاد ،والسياسة ،والعلوم؛ لذا وجب على العرب إحياء هذه
اللغة ،والعمل على تسهيل قواعدها ،وحتسني أساليب تدريسها ،وإقامة املعاهد واملراكز الثقافية لتعليمها،
3
ونشرها ،والتشجيع املستمر إلتقاهنا.
وتتميز اللغة العربية خبصائص صوتية ،وصرفية ،وحنوية ،ومعجمية ،وفنية ،وداللية ،جعلتها من
أهم لغات العامل؛ إذ أقبل الكثري من غري العرب على تعلمها؛ ألسباب دينية أو سياسية أو اقتصادية أو
الثعالب "ت 1038ه"( :من أحب هللا أحب نبيه حممدا صلى هللا عليه وسلم ،ومن أحب
أدبية ،قال
ّ
4

نبيه أحب القرآن الكرمي ،ومن أحب القرآن الكرمي أحب العربية).
وقد شهد النصف األخري من القرن العشرين إقباال شديدا على تعلم اللغة العربية يف البالد العربية
واألجنبية ،فتضاعفت أعداد الدارسني من غري العرب يف اجلامعات العربية واألجنبية ،وتباينت أجناسهم،
5
ودايانهتم ،ومستوايهتم العلمية ،واالجتماعية.
6

أوال :العوامل اليت أدت إىل اإلقبال على تعلم اللغة العربية.
 -1مثة عوامل عدة هلا عالقة وثيق بتعلم اللغة العربية منها :حماولة فهم اإلسالم ،وتعاليمه ،وعقيدته،
وفهم القرآن الكرمي ،والسنة املطهرة ،واملكانة العلمية والسياسية للغة العربية يف املؤسسات العلمية
واهليئات الدولية ،فقد متّ االعرتاف هبا يف الدورة الثامنة والعشرين لألمم املتحدة لغة رمسية يف احملافل
الدولية ،وبروز الثروة النفطية اهلائلة يف البلدان العربية ،واليت أدت إىل بناء وقيام عالقات جتارية دولية،
تطور النهضة التقنية ،واملعرفية العاملية ،فاستقطبت أبناء شعوب العامل الثالث ،وأن الغرب ومنذ القدمي
و ّ
العريب ،والتاريخ الشرقي ألهداف ثقافية ،واستعمارية ،واقتصادية ،وسياسية،
يهتم بتعليم العربية واألدب ّ
فقد أنشئت يف بريطانيا جامعات هلذه الغاية ،ومنها جامعة النكسرت عام 1972م اليت متنح الشهادة
اجلامعية يف الدراسات العربية واإلسالمية ،وحذت جامعات أوروبية أخرى حذوها ،وأصبحت تدرس
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اإلسالم ،فهم يدرسون األدب احلديث ،والقرآن الكرمي ،واملعلقات ،وهناك دوائر وأقسام جامعية تعقد
برامج وحماضرات أسبوعية وشهرية حول ما يتعلق ابإلسالم ،واترخيه ،واألدب العريب ،وتعلن تلك
اجلامعات أهنا تسعى إىل خلق االهتمام بنواحي ثقافة الشرق األوسط ،واكتساب مهارات لغوية لفهم
7
تلك الثقافة ،وتعليم اللغة العربية.
اخلارجي،
الداخلي و
ومن هذا املنطلق فقد قامت الدول العربية برعاية تعليم اللغة العربية على املستويني
ّ
ّ
طورت املناهج الدراسية يف مدارسنا العربية ،وازداد االهتمام مبعلمي اللغة العربية وأتهيلهم ،وأتسيس
فقد ّ
الدويل فقد أصبحت العربية لغة رمسية
اجملامع اللغوية اليت تعمل على تطوير اللغة العربية؛ أما على الصعيد
ّ
يف هيئة األمم املتحدة ومؤسساهتا منذ عام 1973م ،ويف منظمة الوحدة األفريقية ،واملنظمة الدولية
للصحفيني 8،كما أنشئت الكثري من املعاهد والكليات املتخصصة لتعليم العربية ،ومنها معهد جامعة أم
القرى مبكة املكرمة ،ومعهد جامعة امللك سعود ابلرايض ،ومعهد اللغة العربية ابلكويت ،وآخر جبامعة
الدويل الذي
بغداد ،وقطر ،وجامعة األزهر ،ومعهد أبو رقيبة لتعليم العربية يف تونس ،ومعهد اخلرطوم
ّ
9

أنشأته املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم لتعليم العربية لغري الناطقني هبا.
العريب لدول اخلليج خطة مناسبة لتعليم العربية لغري الناطقني هبا ،وقام بتأليف
كما وضع مكتب الرتبية ّ
الكتب اخلاصة بذلك 10،وعقدت جامعة امللك سعود ابلرايض ندوة عاملية مسيت الندوة العاملية لتعليم
11
اللغة العربية ،وأفرزت هذه الندوات أتليف جمموعة من الكتب الدراسية لتعليم العربية لغري الناطقني هبا،

وأما األرد ّن فقد متّ إنشاء مراكز لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا يف اجلامعتني :األردنية ،والريموك منذ
12
عام 1975م ،وهناك معهد (دار األلسن) يف عمان لتدريس العربية لغري الناطقني هبا.
اثنياً :اللغة العربية

13

تتميز اللغة العربية خبصائص شىت ،وهي:
ابعي ،وهو الفعل املاضي ،على
 .1لغة اشتقاق :فالكلمة يف العربية مأخوذة من جذر ّ
لغوي ثالثي أو ر ّ
اختالف بني املدارس اللغوية ،ومن خالل هذا اجلذر نستطيع صياغة عدد كبري من األفعال واألمساء،
وطرائق أخرى تدخل يف هذا من النحت ،والتعريب ،واجملاز ،والكناية.
.2لغة غنية أب صواهتا الغنية خمرجا وصفة ،وتعب هبذه األصوات عن املعاين بدقة ،وكذلك النب والتنغيم
وأتثريمها يف املعىن ،فضال عن عالقة األلفاظ ابملعاين ،ودورمها يف التعبري ،وهذا ما ال يتأتى لغريها من
اللغات.
 .3لغة صيغ :إذ ميكن تشكيل قدر كبري من الصيغ اللغوية من أصل واحد ،فكلمة كتاب ،وُكتب،
وكاتب ،وكتّاب ،وكاتبون ،ومكتبة ،وكتبة ،ومكتوب ،ومكاتيب ،ومكتبات ،وكتاتيب ،وغري ذلك
مصوغة من الفعل املاضي اجملرد كتب.
يونيو 2019م
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 .4لغة تصريف :ففي ابب اإلعالل ،واإلدغام ،واإلبدال ،والنسب ،والتصغري ،يتغري حرف يف الكلمة
ليفيد معىن جديدا.
اللغوي أو من
ايب يف الرتكيب
ّ
 .5لغة إعراب :إذ يتأثر املعىن بتغري حركة اإلعراب من خالل املوقع اإلعر ّ
خالل العوامل الداخلة عليه من حروف أو أفعال أو أمساء.
 .6لغة غنية يف التعبري ،فهي غنية ابلرتادف أو األضداد ،انهيك عن أساليب التقدمي والتأخري ،والقصر،
واالستثناء ،وغري ذلك.
 .7لغة غنية أبساليب اجلمل من فعلية ،وامسية ،وشبه مجلة ،وخبية ،وإنشائية ،وغريها.
يعب عنه أبكثر من مفردة أو تركيب.
 .8لغة تتميز بظاهرة النقل ،فاملعىن الواحد ميكن أن ّ
 .9لغة غنية بوسائل التعبري النحوية :من استخدام حروف تدل على زمن معني أو نواسخ لرتاكيب معينة
إلفادة معان معينة.
 .10لغة حمكمة القواعد والقوانني؛ ما يباعدها عن اللهجات العامية.
اثلثاً :مستوايت اللغة

اللغة جمموعة من األصوات ،ومنها تكون كلمة ،وجمموع هذه الكلمات تكون اجلملة برتتيب معني،
14
ومن جمموع اجلمل تكون اللغة ،ومن هنا ميكن النظر إىل اللغة من جانبني:
()Functional Approach

 .1اجلانب الشكلي ( :)Formal Approachوميدانه الرتاكيب اللغوية ،وذلك يف املستوايت اآلتية:
ويتم فيه دراسة أصوات اللغة من خالل النطق والسمع ،وكيف تنتج األصوات ،وما
 .1املستوى الصويتّّ :
وحدوا الرموز املستخدمة
اخلصائص الفيزايئية للموجات الصوتية ،ومن اجلدير ابلذكر أن علماء اللغة قد ّ
15
يف الدراسات اللغوية الوصفية يف املستوى الصويتّ ابستخدامهم حروفا فونولوجية اصطلحوا عليها،
وهذه الوحدات الصوتية تعاجل يف ضوء علمي الفونيكا والفونولوجيا ،ومها خيتصان بدراسات األصوات
على اختالف منهجيهما يف الدراسة ،فالفونيكا تبحث الظواهر الصوتية وطبيعتها ،ومساهتا ،بينما تبحث
16
الفونولوجيا العناصر الصوتية اليت تؤدي إىل اختالف املعىن.
الصريف :ويدرس بنية الكلمة ،واملعىن الذي تؤديه صيغها ،إن كانت فعال أو امسا ،مذكرة أو
 .2املستوى
ّ
17

مؤنثة أو مفردة أو مثناة أو مجعا.
ِ
تصرفه
 .3املستوى
ّ
عرف علماء اللغة السابقون النحو أبنه انتحاء ممست كالم العرب يف ّ
النحوي :فقد ّ
18
وعرفه
من إعراب وغريه؛ ليلحق من ليس من العربية أبهلها يف الفصاحة ،فينطق هبا وإن مل يكن منهم،
ّ

املتأخرون أبنه :العلم الذي يعرف به أحوال أواخر الكلم من حيث :البناء ،واإلعراب ،أي من حيث ما
اجلر ،واجلزم ،وبه يعرف صحيح الكالم والكتابة ،وهدف
يتأثر به أواخرها يف حاالت الرفع ،والنصب ،و ّ
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الدراسة النحوية للغة إمنا هو بناء نظام للقواعد ،واألحكام ،والقوانني ،واليت ميكن اعتبارها وسيلة من
19

وسائل إنتاج اجلمل.
الداليل :اللغة نظام من الرموز الصوتية املنطوقة أو املكتوبة؛ للتعبري عن املشاعر واألفكار،
 .4املستوى
ّ
وهذه الرموز هي مكوانت مفردات اللغة الدالة على املعاين؛ ولكن املتكلم أو الكاتب عليه أن ينتبه إىل
دالالت املفردة يف ذهن املتلقي حىت يصل إىل التأثري املطلوب ،فإذا وجد صعوبة يف ذلك جلأ إىل املعاجم
اللغوي اليت تظهر املفردة
يتم حتديد داللة الكلمة انطالقا من السياق
ّ
العربية ،ومن اجلدير ابلذكر أنه ّ
20
فيه.
 .2اجلانب الوظيفي ( :)Functional Approachويقصد به معرفة أتثري الكلمة وعملها من خالله
تغري معىن اجلملة عن طريق التنغيم والنب الذي تنطق به.
موقعها يف اجلملة ،وكذلك معرفة قوانني ّ

21

رابعاً :نظرايت تعليم اللغة لغري الناطقني هبا:

ظهرت نظرايت اندى هبا علماء اللغة ومدرسوها لتطوير أساليب وطرائق التدريس املتبعة يف تعليم اللغات

األجنبية ،أمهها:
 .1نظرية التطابق :ويرتكز علماء هذه النظرية على أن اكتساب اللغة األم وتعلم اللغة الثانية عمليتان

األم يف تعلم اللغة الثانية ،ويالحظ عند تطبيق هذه النظرية وجود فروق كبرية
متطابقتان ،فال أتثري للغة ّ
من النواحي اللغوية والنفسية بني املتعلم الطفل واملتعلم البالغ؛ إذ يتقن املتعلم البالغ لغة واحدة على األقل
األم ،إال أن هناك دراسات أثبتت أتثريا جزئيا للغة األم ،وقد ظهر ذلك من خالل األخطاء
هي لغته ّ
22
اليت ارتكبها املتعلم.
ردا على نظرية التطابق ،ويع ّد العامل البنيوي
 .2نظرية التحليل التقابلي (التقابل اللغوي) ،وقد ظهرت ّ

األمريكي (روبرت الدو) الرائد األول يف هذه النظرية ،وتنادي هذه النظرية إبجراء مقارنة بني اللغة األم
واللغة الثانية من حيث التشابه واالختالف يف األصوات والقواعد اللغوية ،ويتم ذلك من خالل التنبؤ
23
ابلصعوابت اليت ميكن أن يواجهها الدارس للغة الثانية.

وترى هذه النظرية أن اكتساب اللغة الثانية يرتبط ارتباطا وثيقا بفضل األمناط اللغوية اخلاصة ابللغة
األم؛ إذ يتم تعلم الرتاكيب اللغوية املشاهبة يف اللغة الثانية بيسر وسهولة؛ بينما تكون الرتاكيب األخرى
24
مشكلة وعقبة يف وجه الدارس ،وهي السبب يف الوقوع يف األخطاء الرتكيبية عند تعلم اللغة الثانية.
التقابلي ،وهي من مصطلحات علم اللغة
رد على اجتاه التحليل
 .3نظرية حتليل األخطاء :وهي ّ
ّ
التقابلي يف حتديد
التطبيقي ،ويرى دعاة هذه النظرية أنه من اخلطأ االعتماد على نظرية التحليل
ّ
ّ
اللغوي ،وطبيعة
املشكالت اليت تواجه دارسي اللغات الثانية ،فهناك مشكالت أخرى متعلقة ابلنمو
ّ
التقابلي التنبؤ هبا.
وسن الدارسني ،وأهدافهم ،وال ميكن لنظرية التحليل
اللغة الثانية ،وطرائق التدريسّ ،
ّ
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وتقوم نظرية حتليل األخطاء على مبدأ حتليل األخطاء اللغوية اليت يرتكبها الدارسون ،من
حيث :حتليلها ،وتفسريها والتنبؤ جبوانب القصور ،وحماولة معاجلتها ،ويالحظ أن نظرية حتليل األخطاء
أكثر واقعية وموضوعية من نظرية التحليل التقابلي؛ ألهنا تعاجل أخطاء حقيقية؛ بينما الثانية تعاجل أخطاء
متوقعة أو ما يتنبأ به من أخطاء قد ال تقع ،ويقرتح أصحاب هذه النظرية ثالث مراحل لتحليل
األخطاء ،هي :حتديد األخطاء ووصفها ،مث تفسريها ،مث تصويبها وعالجها ،وهي تعتمد منطقيا على
الداليل
نظري لوصف اخلطأ هو النحو الذي يرمي إىل ربط الرتكيب
بعضها بعضا ،وإن أنسب منوذج ّ
ّ
لتبني للدارس كيف
برتكيبها
السطحي ( )Surface Structureعن طريق جمموعة من القواعد الواضحة؛ ّ
ّ
فشل يف إدراك الرسالة املقصودة ،كما أن تفسري اخلطأ ميكن أن يع ّد مشكلة لغوية؛ أي تقريرا للطريقة
اليت خالف هبا الدارس قواعد التحقيق عند صياغة اجلملة ،وتعريف الدارس ابلقاعدة اليت خالفها أو
جتاهلها ،كما ميكن اعتبار التفسري مشكلة لغوية نفسية تتعلق ابألسباب النفسية اليت أدت إىل الوقوع يف
25
اخلطأ.
حتديد األخطاء ووصفها:

26

إن دراسة األخطاء تتبع قواعد منهجية يف حتديد األخطاء ووصفها ،هي:
 إن األخطاء اليت سندرسها هي اليت هلا صفة الشيوع ،ال األخطاء الفردية.اللغوي.
 حني دراسة األخطاء ال بد من دراستها يف إطار النظامّ
 هناك شبه اتفاق على أن األخطاء نوعان ،أخطاء قدرة ( )Competenceوأخطاءأداء( ،)Performanceواألداء إما أن يكون إنتاجيا أو استقباليا ،وكل له أخطاؤه؛ ولكن الرتكيز جيب
الكالمي.
الكتايب أو
ي
ان ينصب على اخلطأ
اإلنتاجي أو التعبري ّ
ّ
ّ
ّ
اإلنتاجي جيب أن يدرس يف إطار مواد تعليمية ينتجها
 وملا كانت اللغة وسيلة اتصال فإن خطأ األداءّ
احلر أو املقال.
الطالب كالقصة أو التعبري ّ
 جيب أن جيري وصف األخطاء على كل مستوايت األداء يف الكتابة ،والصرف ،والنحو يف إطاراللغوي األخرى،
يدل على خلل يف قاعدة من قواعد النظام
وي ،فاخلطأ يف قاعدة ماّ ،
ّ
النظام اللغ ّ
العريب عندما خيطئ يف كتابة كلمة (السيارة) يثبت أنه ال يفرق بني اتء التأنيث املربوطة ،وهاء
فالطالب ّ
يدل على أنه ال يفرق
الضمري املتصل ،وكذلك
األجنب عندما يقول :اشرتيت ثالثة خبز بدال من أرغفةّ ،
ّ
بني ما يستخدم معدودا وما يستخدم غري معدود.
 -لقد أجريت دراسات كثرية يف حتليل األخطاء اللغوية ،وانتهت إىل أهنا تنحصر يف أنواع معينة؛ أما

حذف عنصر أو زايدة عنصر أو اختيار عنصر غري صحيح أو ترتيب العناصر ترتيبا غري صحيح؛ لذا
فإن وصف األخطاء عادة ما يتجه إىل هذا التصنيف
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تفسري األخطاء:
تفسري األخطاء بعد حتديدها ووصفها يعني بال شك على حتليلها ،ووضع املعيار الذي يفسر
اخلطأ يف ضوء التعليم؛ إذ يتلقى املتعلم عينة خمتارة من اللغة؛ لذا فمن املمكن أن تكون طبيعة هذه
الطبيعي أن يقع
العينات سببا يف اخلطأ ،وملا كانت املادة تعطى جزئية وليست دفعة واحدة فإنه من
ّ

اللغوي ،وهناك معيار اثن وهو ما يسمى ابلقدرة املعرفية
يسمى ابملعرفة اجلزئية من النظام
اخلطأ ،وهو ما ّ
ّ
كلي بني الطلبة ،ومنها ما هو
عند املتعلم ،فكل طالب له طريقته وإسرتاتيجيته يف التعلم ،منها ما هو ّ
اخلاص يصعب الوصول إليه؛ ألنه عميق يف البنية املعرفية للطالب ،وهناك معيار اثلث ،وهو
خاص له ،و ّ
ّ
ما يسمى ابلتدخل ( ) Interferenceويقصد به أن كل ما نتعلمه مرتبط مبا تعلمناه سابقا ،ويتم ذلك
من خالل النقل ( ،) Transferومن املعلوم أن كل طالب مييل إىل نقل بنية لغته األوىل إىل اللغة الثانية
اليت سيتعلمها ،ومن هنا جاءت املقولة أننا نستطيع التنبؤ مبشكالت تعلم اللغة الثانية على أساس أوجه
التشابه واالختالف بني اللغتني ،ونستطيع أيضا أن نفسر هذه املشكالت كذلك ،وهذه املقولة انطلقت
من افرتاض أن فرصة حدوث مشكالت لغوية يف تعلم اللغة الثانية تزيد نسبيا مع زايدة االختالف
وتقل بقلة االختالف ،وحدوث املشكالت يسمى (التدخل)،
ّ
اللغوي بني اللغة األوىل والثانية للمتعلمّ ،
وعدم حدوثها يسمى (التيسري) ،وقد لوحظ أن التدخل بني اللغات املتقاربة أقوى منه بني اللغات غري
املتقاربة على مستوى الصوت ،والكلمة ،واجلملة ،واملعجم.

27

تصويب األخطاء
من الواضح أنه تصويب األخطاء ال يتم إال بعد معرفة األسباب ،واليت قد تعزى إىل
اللغوي ،ومن الصواب
االسرتاتيجية اليت يستخدمها املتعلم أو إىل طبيعة املادة التعليمية أو إىل التدخل
ّ

أال يتم تصويب األخطاء إبعادة تقدمي املادة نفسها مرة أخرى ،وإمنا مبعرفة مصدر اخلطأ ،مث تقدمي املادة
28
املالئمة.
خامساً :طرائق تعليم اللغات األجنبية الثانية

 .1نظرية اجلهاز الضابط :ترى هذه النظرية أن تعلم اللغة الثانية يتم بطريقتني ،مها:

29

األوىل تعلم

اللغوي
ادي ،وعلى املتعلم أن يتعلم قواعد اللغة الثانية قبل االهتمام ابلتواصل
ّ
اللغة الثانية بشكل إر ّ
تلقائي؛ إذ يرون
املباشر؛ إذ يرون أن ذلك سيسهل طريقة التعلم ،والثانية تعلم اللغة الثانية يكون بشكل
ّ
أن املتعلم سيتعلم اللغة الثانية تلقائيا عب املواقف العفوية اليومية ،وأن تعايش املتعلم األجنب مع أهل
اللغة سيكون ذا أثر كبري يف سرعة وسهولة تعلمه هلا ،ومن مثّ توصي النظرية وأصحاهبا بضرورة الربط بني
تينك الطريقتني.
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 .2نظرية اللغة املرحلية :إذ يرى أصحاب هذه النظرية أن املتعلم مير يف مراحل انتقالية خاصة به تسبق
إتقان اللغة الثانية ،وبناء على تلك النظرية ظهر اجتاه تعليم اللغة الثانية ألهداف حمددة ،واقتصار التعلم

على املهارات اللغوية اليت ختدم أغراض املتعلم املهنية أو األكادميية ،كتعلم اإلجنليزية يف جماالت مهنية
كالسياحة أو العمل يف البنوك أو التدريس ،وحتتاج هذه الطريقة إىل حتليل دقيق حلاجات املتعلمني،
30
وأهدافهم ،وعدم الغوص يف املسائل اللغوية املعقدة اليت ال حيتاجها ذلك املتعلم.
تؤدي طرائق التدريس دورا كبريا يف جناح عملية التعلم ،وحتقيق األهداف؛ لذا اهتم الرتبويون
31
بتطوير الوسائل واألساليب املستخدمة يف تدريس اللغة الثانية ،وهي كاآليت:
أ .طريقة القواعد والرتمجة :وتتم برتمجة النصوص املراد تعلمها إىل اللغة األم؛ حىت يتمكن الدارس من
فهم معناها ،وأييت يف املراحل الالحقة األنشطة التطبيقية النحوية ،والصرفية ،والداللية ،والبالغية على
32
تلك النصوص ،مث يقوم املتعلم بعد ذلك برتمجة بعض النصوص املختارة من لغته األم إىل اللغة الثانية.
وهلذه الطريقة إجيابيات وسلبيات؛ إذ وجد أن الطلبة الذين تعلموا هبذه الطريقة يواجهون صعوبة يف
التعبري ابللغة الثانية ،ويلجأون إىل التعبري ابملعىن احلريف لأللفاظ دون الرتكيز على املعاين؛ ذلك أهنم مل
يدرسوا دالالت األلفاظ يف اللغة الثانية ،وذكر بعض الباحثني أن الطلبة األجانب ال يهتمون بقضية
33
التنغيم الصويتّ للتعبري عن املعىن املراد.
ويؤخذ على هذه الطريقة أهنا ال تراعي االهتمام ابألداء السليم للغة املنطوقة ،وتركز على مهارة
القراءة والكتابة دون االستماع واحملادثة ،وال تويل اجلانب الوظيفي للغة وتطبيقاهتا اهتماما.
ب .الطريقة املباشرة :وتتم ابلربط املباشر بني الكلمات األجنبية واألحداث اليت تدل عليها دون

استخدام اللغة األم ،فهي تركز على مهارة االستماع واحملادثة ،وهي تقليد لطريقة تعلم الطفل اللغة من
أمه ،عن طريق احملاكاة والتدريب والتعزيز ،ويرى الناقة أنه ينبغي عند التدريس هبذه الطريقة مراعاة الرتكيز

على احملادثة يف املراحل األوىل ،وتدريس القواعد النحوية وظيفيا ،واالبتعاد عن أسلوب الرتمجة ،واالهتمام
احلر مع تقومي األخطاء مباشرة مع التعليل،ومناقشة النصوص شفواي ،ويؤخذ على هذه الطريقة
ابلتعبري ّ
34
سرعتها يف تعليم الطالب التعبري عن نفسه دون هتيئة الظروف املناسبة.
ج .طريقة القراءة :تستخدم القراءة مهارات متعددة :كالتذكر ،والفهم ،واالستيعاب والتحليل،

والرتكيب ،والتطبيق ،والسرعة ،وجتويد الصوت ،والتنغيم ،وحسن الوقف واالبتداء ،ويف هذه الطريقة يتم
تدريب الطالب على قراءة النص ابللغة الثانية مع الفهم املباشر ملا يقرأ ،دون اللجوء إىل الرتمجة ،وينادي

أصحاب هذه الطريقة بضرورة تدريب الطلبة على النطق الصحيح وفهم ما يقرأ بلغة بسيطة ،واستخدام
تراكيب بسيطة ،واإلجابة عن األنشطة شفواي ،والتدريب على تذكر املفردات ،واألمناط اللغوية النحوية
35
أو الصرفية لفهم النص.
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د .الطريقة السمعية الشفوية :وتؤكد هذه الطريقة على مهارات االتصال األربع يف تعلم اللغة الثانية،
مع الرتكيز على مهاريت االستماع واحملادثة كأساس لتعلم مهارة القراءة والكتابة ،وهذه الطريقة تساعد
بوي.
الثقايف ،و
املتعاملني يف قطاعات التجارة والتبادل
السياسي ،والرت ّ
ّ
ّ

سادساً :الصعوابت اللغوية اليت تواجه الدارس األجنب

36

األجنب ،وتتمثل يف اآليت:
هناك جمموعة من الصعوابت اللغوية اليت تواجه الدارس
ّ
 .1ازدواجية اللغة :ففي الدول العربية لغتان متباينتان؛ مها لغة احلديث (اللهجة العامية) ،وختتلف أيضا
من بلد عريب آلخر؛ إذ ال يفهم بعض العرب هلجة بعض الدول األخرى ،واللغة الثانية هي العربية
العريب قدميا وحديثا ،ولألسف ال
الفصحى لغة القرآن الكرمي ،وهي اللغة العلمية اليت كتب هبا تراثنا
ّ
تستخدم إال يف نطاق ضيق من احلياة العربية ،مع ضعف إتقاهنا عند املثقفني العرب ،وهذا يعقد املشهد
األجنب ،ويرتكه حائرا.
أمام الدارس
ّ
العريب الذي له ثالثة أشكال يف أول الكلمة،
 .2صعوابت الكتابة العربية ،وذلك من حيث أوال احلرف ّ
ووسطها ،وآخرها ،وهو إما أن يكون منفصال أو متصال مع ابقي حروف الكلمة ،واثنيا احلركات ،ومنها
وحتل هذه الصعوبة بكثرة
القصرية كالفتحة ،والضمة ،والكسرة ،والطويلة املتمثلة يف حروف امل ّدّ ،
التدريب واملران يف املختبات اللغوية.

التعليمي :فهو ال يكفي لتعميم مهارات اللغة كاملة ،وفيما أييت
اسي ،وخباصة الكتاب
ّ
 .3املنهاج الدر ّ
37
األهداف اخلاصة للمهارات اللغوية األربع:
التعليمي إىل متكني الطالب من تعرف األصوات العربية ،ومتييزها يف
أ .االستماع :ويسعى الكتاب
ّ
اللغوي من حيث :املخارج والصفات ،تعرف احلركات القصرية ،والطويلة ،ونطق األصوات
االستخدام
ّ
اإلمالئي ،والقدرة على
اليت ال توجد يف لغته األم بشكل سليم ،ومعرفة نطق الشدة ،والتنوين ،ورمسهما
ّ
رسم الصوت املسموع بدقة ،وفهم اللغة املسموعة أو املقروءة أو املكتوبة ،واالستجابة لألسئلة ،وإدراك
تغري املعىن الناتج عن تغيري بنية الكلمة الصرفية ،وإدراك نوع االنفعال عند احملادثة واالستجابة.

ب .احملادثة :ويسعى الكتاب اىل نطق األصوات والكلمات واجلمل نطقا سليما ،وخباصة املتقاربة ،وأن
يعب عن بعض املواقف بلغة سليمة ،وأن يتقن السؤال عن هذه املواقف ،وكذلك التعجب ،والنداء،
ّ
واإلخبار ،وأن يشارك غريه يف احلديث عن مواعيد الطائرات ،واملطاعم ،والبنوك ،والطقس ،وأايم
األسبوع.
ج .القراءة :أن يتعرف الدارس احلروف العربية ،واحلركات الضابطة هلا ،وأن يربط بني احلروف وأصواهتا،
وأن يتعرف الكلمات املقدمة له ،وأن يفهم ما يقرأ ،وأن جيمع بني الصور والكلمات ،وأن جيمع بني
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الكلمات ذات احلروف املتشاهبة ،وأن يقرأ اجلمل الواردة يف الكتاب ومعانيها ،وأن جييب عن أسئلة
الكتاب حول اجلمل ،وأن يتعرف املعىن من خالل السياق وعالمات الرتقيم لذلك املعىن.
د .الكتابة :يسعى الكتاب إىل أن يتقن الطالب الكتابة من اليمني إىل اليسار ،وأن يرسم احلروف
والكلمات خبط النسخ ،وإبمالء سليم ،وأن يكتب بعض الكلمات واجلمل املقدمة له ،وأن يتقن كتابة
امسه وعنوانه وبياانته الشخصية ،وميأل بطاقات العمل والعناوين ،وأن يرسل برقية ،ويلخص موضوعا ،وأن
يدون اسم الشارع أو املدرسة ،وأحوال الطقس.
ّ
 .4تعليم الرتاكيب (النحوية ،والصرفية) :ويسعى الكتاب إىل متكني الدارس من استخدام اجلملة االمسية
والفعلية البسيطة ،واستخدام الضمائر ،واإلسناد إليها ،والنسب إىل البالد ،وبعض أدوات العطف،
واالستفهام ،واألعداد ،وصيغ األفعال وزمنها ،وبعض الظروف الزمانية واملكانية ،وضبط حركات اجلملة
االمسية والفعلية ،واستخدام األمساء املوصولة ،واألمساء اخلمسة ،واملثىن واجلمع ،والنواسخ.
 .5املعلم :وهو حمور العملية التعليمية ،ومنه تنشأ الصعوابت األساسية ،فاملعلم املتمكن ميكن أن يذلل
يلم بثقافات تلك الطلبة ،وعاداهتم ،وأن يكثر من خمالطتهم ،فضال
الصعوابت مهما كانت ،وعليه أن ّ
عن ضرورة امتالكه ثقافات أخرى كالتاريخ ،والدين ،واجلغرافيا.
اللغوي ،وأن
ويرى حسن عثمان ضرورة احملافظة على احملادثة ابلفصحى مع الطلبة يف الدرس
ّ
تساهل املعلم يف استعماله للهجة العامية يسهم يف إفساد اللغة ،وإضعاف مكانتها لدى الطلبة ،فليحذر
معلم العربية من االنزالق وراء هذه املؤامرات اخلطرية على أجيال العربية ألهداف استعمارية حبتة ،وعلى
معلم العربية أن يكون قدوة لتالميذه يف أقواله وأفعاله ،وعليه متابعة كل جديد فيما يتعلق بتعلم اللغة
38
وعلومها.
وترى الباحثة أن الصعوابت اآلتية ميكن أن تواجه متعلمي اللغتني ،ومن مثّ الوقوع يف األخطاء
الرتكيبية اللغوية يف ضوء التقابل بني نظامي املفردات يف العربية واإلجنليزية كاآليت:
(يودع) معناها يف اللغة اإلجنليزية
 التعبري عن املفردة العربية بعدة كلمات يف اللغة األخرى ،فمثال الفعل ّيعب عنها يف العربية بعدة كلمات.
أربع مفردات ،والعكس صحيح ،فهناك كلمة أجنبية ّ
كف أو أاثر أو منع ،فال يكفي الدارس أن
 كثرة املرتادفات يف اللغة الواحدة فمثال زجر تعين هنى أو ّيفهم معىن كلمة واحدة ،وهذا موجود يف اللغات األخرى.
صعوبة التعامل مع الكلمات اإلحيائية ،اجملازية ،والبديعية كالتورية ،وااللتفات ،واالستعارات،واملصطلحات كالصحف الصفراء مثال اليت هتتم ابلفضائح ،وخضراء الدمن للمرأة احلسناء يف املنبت
السوء ،وإذا توجهنا إىل اللغة اإلجنليزية فهي ال تقل شأان عن العربية يف استعمال الكلمات اإلحيائية
واجملازية ،وخباصة يف األمثال واألشعار.
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الداليل لبعض املفردات؛ نتيجة ألسباب ثقافية أو اقتصادية أو اجتماعية ،وسياسية ،فكلمة
 .6التطور
ّ
السن عند الطبيب،
(جذر) ختتلف داللتها عند املزارع عنها من
اللغوي أو معلم الرايضيات أو جذر ّ
ّ
وكذلك كلمات اللغة اإلجنليزية.
القاموسي ،فاملعجم ليس كل شيء يف تفسري معىن الكلمة.
 .7قصور املعىن
ّ
 .8نظام التصريف ،واالشتقاق ،وهذا يشكل معضلة للدارسني ،لكثرة قواعده وأشكاله ،ما يقف سدا
أمام إتقان الدارس لتلك اللغة الثانية.
تصنيف األخطاء الرتكيبية اللغوية الشائعة لدى املتعلمني غري الناطقني ابلعربية:
يواجه الطلبة غري الناطقني ابلعربية مشكالت متعددة يف تعلم الرتاكيب اللغوية ،ومن مثّ الوقوع يف
األخطاء الرتكيبية ،وقد الحظ بعض الباحثني األخطاء الرتكيبية اللغوية عند الطلبة الناطقني بغري العربية،
واليت ميكن تصنيفها كاآليت:
 .1أخطاء يف املستوى الصوت ،وهي:
أ .الصوامت  :هي احلروف ذاهتا ،فلكل حرف يف العربية صوت وخمرج وصفة ،وتتخذ األصوات يف
العربية أشكاال خمتلفة ،منها اللثوية واحللقية واحلنجرية واألسنانية والشفوية ،ونظرا إىل التباين يف الصوت
األجنب سيجد صعوبة يف لفظها ،فيلفظ احلاء هاء أو مهزة،
بني هذه الصوامت وأشكاهلا فإن الدارس
ّ
والطاء اتء ،والضاد داال ،فمثال كلمة :حارس يقول هارس ،وطبيب تبيب ،والعني تلفظ مهزة ،والصاد
سينا ،والثاء سينا ،واهلاء حاء ،واحلاء هاء ،والظاء ذاال ،والطاء اتء ،ومن أمثلة ذلك يقول الطلبة
األعاجم :رجعنا يقولون رجأان ،وعمارة يقولون إمارة ،ومصاعب يقولون مصائب ،واجلراثيم يقولون

اجلراسيم ،ومجعية يقولون مجيّة ،وكم الساحة بدال من الساعة ،والفيل هيوان بدال من حيوان ،ونذران
اهلالل ابملنضار بدال من نظران اهلالل ابملنظار ،ويف الصحرة بدال من يف الصحراء ،ودخم بدال من
ضخم ،والسنة املادية بدال من املاضية ،ومن متار ترابلس بدال من مطار طرابلس ،وفقت بدال من فقط،
ووجع يف املوخ بدال من املخ ،وهدا القميص بدال من هذا القميص ،وكم السمن بدال من الثمن؟ وأساس
البيت بدال من أاثث البيت ،وعلى سبيل املسال بدال من املثال ،ومنذ أقدام األصور بدال من أقدم
العصور ،ومن طريف ما وجده مدرسو جامعة األزهر أن مهزة القطع تلفظ عينا عند الباكستانيني؛ ألنه
39
يعسر عليهم نطقها ،والسبب هو رمسها عينا يف الكتابة العربية.
واخلالصة أن أحرف االستعالء العربية تلفظ مرققة ،وإشباع احلركات لتصبح حروف م ّد ،والتبادل بني
أحرف احللق.
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ب .الصوائت :وهي احلركات الثالث وحروفها اليت تنشأ عنها عند إشباع احلركة ،ومن مثّ ينشأ عند
األجنب بعض الصعوبة يف التمييز بني الضمة والواو ،والفتحة واأللف ،والكسرة والياء ،فيلفظ أو
الدارس
ّ
يلعب :ايلعب أو يلعبو...إخل.
يكتب كلمةُ :

 .2أخطاء يف املستوى الصريف:

أ .التثنية؛ إذ إن هناك يف بعض اللغات ال يوجد مثىن على الصيغة الصرفية العربية ،وحاالت املثىن
اإلعرابية ،وهذا يشكل عائقا عند الدارسني للعربية ،حنو :املعلمان مبدعان ،وإن املعلمني مبدعان،
ومررت مبعلمني مبدعني ،وكان املعلمان مبدعني.
ب .يعدد اجلمع أبشكاله مشكلة صرفية وحنوية وكتابية ،ألن هلا قوانني حتكمها يف الدرس اللغوي
العريب ،ومن مثّ حيتاج الدارس األجنب إتقاهنا ،حنو :املعلمون مبدعون ،وكان املعلمون مبدعني ،وإن
ّ
املعلمني مبدعون ،ومررت ابملعلمني املبدعني.
األعجمي ،وما يلحقها من أحكام
ج .التذكري والتأنيث من املشاكل الرتكيبية اللغوية اليت تواجه الدارس
ّ

صرفية وحنوية وإمالئية ،فمن املذكر ما كان خمتوما بتاء كحمزة ،ومعاوية ،ومن املؤنث ما كان معنواي
بدون عالمة ،وينشأ عن ذلك أحكام حنوية وصرفية وإمالئية ،وهناك مشكلة يف األلوان ،مثل :الزهرة
بيضاء ،واحلجر أ بيض ،وأمساء التفضيل ،ومشاهد الطبيعة :كالليل والنهار ،واليوم ،واألسبوع ،والشهر،
الشفوي مهم للغاية يف حل هذه املشاكل.
وجسم اإلنسان ،واحلديث
ّ
األجنب خيطئ يف أتنيث األفعال واألمساء ،كما يف :خترج زينب ،خيرج زيد،
ويرى أبو غليون أن املتعلم
ّ
أكرم ،وهااتن بنتان ،وهذان طالبان ،وجاء املعلمان
وأتنيث الضمري هي كما يف مجلة :إايها أعين ،وإايه ُ
40
اللذان علماين ،واملعلمتان اللتان أكرماين.

د .اإلسناد :وخباصة مشكلة إسناد األفعال إىل الضمائر ،حنو إسناد الفعل(كتب) إىل ضمائر الرفع
املنفصلة ،حنو :هو كتب ،مها كتبا...إخل

ه .االشتقاق :وهو من املشاكل الصرفية اللغوية ،كصياغة اسم الفاعل من الثالثي واملزيد ،واسم

41

املفعول ،والصفة املشبهة ،وصيغة املبالغة ،واسم التفضيل ،وامسي الزمان واملكان ،واسم اآللة،
وأحكامها الصرفية ،وكذلك ابب املصادر ،وما يندرج حتتها من أحكام تثقل على أبناء العربية ،وكلها
حتتاج إىل مزيد من الصب والتدريب ،واألنشطة املخطط هلا بعناية.
و .اإلدغام ،واإلبدال ،واإلعالل :وهي من املشاكل الصرفية اليت تنضبط حتت قواعد حمكمة ،حتتاج
ورد يكتبها ردد.
أيضا إىل مزيد من الدربة واملران ،فقد يكتب الطالب كلمة السوق هكذا السوقّ ،
 .3أخطاء يف املستوى النحوي:
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ومنه الساعة ثالثة بدال من الثالثة ،وقمت ساعهً مخسة بدال من الساعة اخلامسة ،والسيارة يف
بنت وولد بدال من هناك يف السيارة .ويالحظ عدم اتقان تطابق النعت واملنعوت ،وإلغاء أل التعريف
أحياان.
ومنه بدأت عطلة الصيفية بدال من العطلة الصيفية ،وامتحان النهائي بدال من االمتحان
النهائي ،وأعرف لغة العربية بدال من اللغة العربية ،وزرت املزرعة عمي بدال من مزرعة عمي ،ويف ابريس
عاصمة فرانس بدال من فرنسا ،وقتل واحد شخص بدال من شخص واحد.
ومنه يعيشون يف األفريقيا بدال من أفريقيا ،وقتلوا الشيوخ والنساء احلاملة بدال من احلوامل،
والكائنات احلياة بدال من احلية.42
ويرجع سبب وقوع الطلبة األعاجم يف هذه األخطاء إىل قلة خبهتم اللغوية يف املستوى األول،
وعدم إتقان قواعد اللغة العربية البسيطة واليت ميكن التغلب عليها الحقا ،وتقرتح الباحثة يف هذا املقام
حماولة تطبيق قواعد اللغة من خالل الشواهد القرآنية؛ ألن املسلمني غري العرب كثريو احلفظ لكتاب هللا،
النحوي السليمني.
وذلك لتسهيل النطق الصويتّ ،والتطبيق
ّ

 .4أخطاء يف املستوى الكتايب ،ومنها:

األجنب،
ترتبط كثري من قواعد اإلمالء ابحلالة اإلعرابية للكلمة ،وهذا ميثل عائقا أمام الدارس
ّ

فمثال يف قولنا( :مساؤان مشرقة) كتبت مهزة القطع املتوسطة على واو؛ ألن السماء تعرب مبتدأ مرفوعا،
وعالمة الرفع الضمة ،والقاعدة اإلمالئية تقتضي أن ترسم اهلمزة على واو إذا كانت مضمومة وما قبلها
مكسور ،وهذا ال يتقنه إال الدارس املتقدم أو املتخصص يف دراسته األكادميية للعربية ،ومنها احلروف
تنطق وال تكتب أو تكتب وال تنطق ،وكذلك أحكام مهزة الوصل والقطع مثل :طه تكتب طاها ،ولكن
تكتب الكن ،وابملدرسة تكتب بلمدرسة.
43
كما الحظت التل أهم األخطاء اإلمالئية الشائعة عند غري الناطقني ابلعربية ،وهي كما أييت:
أ .ضعف التمييز بني بعض األصوات اللغوية ،مثل :الذال والظاء ،الثاء والظاء ،التاء والطاء ،الكاف
والقاف ،اخلاء والعني ،احلاء واهلاء ،وسببه ضعف املستوى العلمي أو السمع.
ب .ضعف التفريق بني مهزيت الوصل والقطع.
ج .ترك رسم مهزة الوصل.
د .اخلطأ يف رسم مهزة القطع املتوسطة واملتطرفة.
ه .ضعف التفريق بني األلف املمدودة واملقصورة يف هناية الكلمة لألفعال أو األمساء.
و .ضعف التفريق بني التاء املربوطة واملبسوطة يف هناية الكلمة لألفعال أو األمساء.
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حتليل األخطاء الرتكيبية اللغوية لدى متعلمي اللغة العربية غري الناطقني هبا:

إن معرفة األخطاء مهمة يف تعليم اللغة الثانية؛ ألهنا تعين أن الدارس جيد صعوبة يف التعلم واستعمال

اللغة للتواصل ،وهناك طريقتان للتعرف إىل األخطاء:
التقابلي بني أصوات وأنظمة
اللغوي ،وتعين طريقة التحليل
اللغوي أو التداخل
 .1طريقة التقابل
ّ
ّ
ّ
األم،
اللغتني(األم والثانية)؛ إذ يعزو أصحاب هذه النظرية أسباب األخطاء إىل النقل
السلب عن اللغة ّ
ّ

ويرون أنه ميكن جتنب األخطاء إذا بين التدريس على الدراسات التقابلية؛ ألن االختالفات بني أنظمة
اللغات هي السبب الرئيس للوقوع يف األخطاء ،وقد اهتم علماء اللغة الوصفيون والبنيويون بدراسة
النحوي ،دون
الصريف ،و
ّ
اللغات ظاهراي مركزين على املستوايت الرئيسة للغة ،وهي املستوى الصويتّ ،و ّ
الداليل ،ورأوا أن اختالف اللغات عائد إىل هذه املستوايت الثالثة السابقة ،وأن
التطرق إىل املستوى
ّ

ستقل حتما ،مثل :اإلسبانية ،واإليطالية،
اللغات إذا كانت مشتقة من أصل واحد فإن االختالفات
ّ
والفرنسية ،والبتغالية؛ ألهنا كلها مشتقة من الالتينية ،وعلى العكس فالتباين سيكون كبريا كما يف العربية
واإلجنليزية ،والصينية.
وقد كان لالختبارات اليت أجريت على تعلم اللغة اإلجنليزية بوصفها اثنية أثر كبري يف التعرف
على الصعوابت اليت يواجهها الدارس ،فقد ركزت االختبارات قدميا على املفردات والقواعد ،وظهر اجتاه
آخر ينادي ابلرتكيز على القراءة ،واحملادثة ،واالستماع ،والكتابة ،والقدرة على التعبري عن املواقف ،وكان
للمعاجلات اإلحصائية وتطبيق املقارانت اللغوية مكانة يف تشخيص تلك األخطاء ،ومعاجلتها ،ومن هذه
االختبارات اختبارات النطق ،وذلك مبقارنة الوحدات الصوتية من خالل النظام الصويتّ لتلك اللغة،
وكذلك مقارنة البنية النحوية ،ومدى استيعاب الدارسني للمعاين النحوية للجمل ،والقدرة على التعبري
حنوي أبمناط لغوية خمتلفة من اللغة األم إىل اللغة الثانية؛ للكشف عن املشكالت األساسية،
عن معىن ّ
من خالل إعداد اختبارات تتطلب القدرة على إكمال مجلة أو إعادة صياغتها ،كما أن اختبارات
املفردات ودالالهتا هلا دور يف حتديد هذه الصعوابت اليت تشكل جزءا من املشكلة يف تعلم اللغة الثانية،
لقد أجريت الكثري من الدراسات اجلمعية للدارسني للغات األجنبية؛ لكنها كانت تركز على نقاط
44
االتفاق دون نقاط االختالف اليت ميكن أن تدلنا على أساس املشكلة.

 .2طريقة حتليل األخطاء اليت يقع فيها الدارسون ،ويرى أصحاهبا أن من اخلطأ االعتماد على نتائج
اللغوي،
التقابلي للتعرف على املشكالت اللغوية ،ويرون أن األخطاء هي خارج التداخل
التحليل
ّ
ّ
اللغوي املقارن ،وموقف يرى
وألنصار هذه الطريقة موقفان :موقف يرفض الفرضية القائلة ابلتحليل
ّ
التوفيق بني هذه الطريقة وطريقة حتليل األخطاء ،واملوقف األول انبثق عن التوجه األساسي ملدرسة (نعوم
العقلي؛ أي عدم معرفة
تشومسكي) الذي يرى أن أسباب األخطاء يرجع إىل عامل مشرتك ،هو العامل
ّ
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الدارس التامة ابللغة ،فتبز األخطاء نتيجة وجود تباين كبري بني تعلم القواعد وتطبيقها أثناء استعمال
اللغة ،وقد فرق (تشومسكي) بني مظهرين لغويني ،مها :الكفاءة اللغوية ( ،)Competenceواألداء
اللغوي ( ،) Performanceفالكفاءة اللغوية هي جمموعة القواعد الذهنية اليت ميارس اإلنسان اللغة على
ّ
أساسها ،ومتكن اإلنسان من إنتاج كم هائل من اجلمل ،فهي قواعد مولدة ،من جمموعة من الفونيمات
الصوتية واحلكم على مجل جديدة من حيث الصواب واخلطأ من وجهة نظر حنوية تركيبية ،مث القدرة على
اللغوي فهو املمارسة
الربط بني األصوات املنتجة ،وجتميعها يف مورفيمات منتظمة يف مجل ،وأما األداء
ّ
الكالمي نستطيع احلكم على املقدرة اللغوية
اللغوية ،واستعماهلا يف املواقف اليومية ،وعن طريقة األداء
ّ
للفرد ،أي البنية العميقة للغة ،والبنية السطحية منها ،والقواعد التحويلية هي اليت تنظم العالقة ين البنيتني
45

السطحية والعميقة.
اللغوي ،فأخطاء الكفاءة اللغوية
وهناك فرق كبري بني أخطاء الكفاءة (القدرة) اللغوية وأخطاء األداء
ّ
حتدث نتيجة االستعمال اخلاطئ لقواعد النحو بطريقة منتظمة؛ ما يؤدي ابلدارس إىل أن يقوم بتبسيط
قواعد اللغة لنفسه 46،ويظهر هنا املبالغة يف التعميم ( )Over Generalizationوالقياس اخلاطئ
 ،)Analogyوقد يكون سبب اخلطأ طريقة التدريس غري السليمة؛ وأما أخطاء األداء فتنتج من عوامل
نفسية ،مثل :التعب ،واخلوف ،والتسرع ،ويزول هذا اخلطأ بزوال املسببات ،وكذلك ترتبط أخطاء
الكفاءة اللغوية ابلبنية العميقة ( )Deep Structureلدى الطالب ،بينما ترتبط أخطاء األداء ابلبنية
( False

47

السطحية (.)Surface Structure
ويرى أصحاب طريقة حتليل األخطاء أن األخطاء اليت يقع فيها الدارس للغة الثانية ال ختتلف عن
األخطاء اليت يرتكبها الطفل عند تعلمه اللغة األم ،فالطفل خيطئ وهو يتعلم لغته األم على الرغم من أنه
ال يسمع اخلطأ؛ لكنه سرعان ما يتغلب عليه ،فال بد إذا من وجود أسباب أخرى لألخطاء يف اللغة
األجنبية مصدرها ليس اللغة األم ،كما أن األخطاء من دارسني ختتلف لغاهتم األوىل ،وال تزول األخطاء
جملرد تدريس النواحي اليت يوجد هبا تقابل ،كما حيدث أحياان أخطاء يف مواطن التشابه بني اللغتني؛ أي
سلب؛ لذا فإن األخطاء قد حتصل أبسباب غري التقابل اللغوي،
بدال عن النقل
ّ
اإلجيايب حيدث نقل ّ

ومنها:
أ .فرط التعميم ،واملبالغة فيه ،وذلك بسبب اخلطأ يف استعمال القواعد النحوية بطريقة منتظمة ،وليس
بطريقة عرضية ،فالطالب يستعمل حالة واحدة من اإلعراب يف تراكيب خمتلفة؛ ظاان أن ذلك تبسيط
للقواعد ،فمثال يقول :حضر ولد ،ورأيت ولد ،وتكلمت مع ولد.
ب .القياس اخلاطئ ،فمثال يتعلم الطالب مجلة (اشرتيت كتااب) ،فيقيس عليها (اشرتيت الكتااب) ،ويتعلم
بنت ومجعها بنات فيقيس عليها قلم قلمات ،وبدال من (مررت أبوالد كثريين) (مررت أبوالد كبريين)
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ج .الرتمجة احلرفية
د .استعمال اللغة قبل التحضري هلا فيقع يف اخلطأ.
ه .أخطاء انجتة عن أسباب نفسية :كالتعب ،واخلوف ،والتسرع؛ لكن هذه األسباب سرعان ما تزول
48
التعليمي للطالب ،كما أشارت الدراسات إىل ذلك.
مع تقدم املستوى
ّ
ويرى كثريون ضرورة األخذ بطريقة التقابل أو التداخل اللغوي بني اللغتني ملعرفة األخطاء الصوتية
الناشئة عن اللغة األم ،وهناك أسباب بيولوجية ،وخباصة إذا كان الطالب راشدا ،فهناك حروف غري
موجودة يف اللغتني ،ومن مثّ هناك صعوبة يف النطق تنعكس على احملادثة والكتابة ،ويؤكد هذا القول
السندي إذا جلب إىل بالد العرب كبريا ،فإنه ال يستطيع
األديب الكبري اجلاحظ؛ إذ يقول( :أال ترى أن
ّ
49
إال أن جيعل اجليم زااي ،ولو أقام يف عُليا متيم ،ويف ُسفلى قيس ،وبني عجز هوازن مخسني عاما).
وجند هذا يف الواقع العملي يف بالد العرب األقحاح ،فهم ال يستطيعون لفظ الضاد جيدا ،بل
يقلبوهنا ظاء ،وخباصة يف آخر الفاحتة (وال الظالني) بدال من (وال الضالني) ،وقد أظهرت الدراسات
التقابلية أن بعض اللغات يصعب عليها نطق بعض احلروف السهلة ،فمثال جند أن الصينيني يصعب

عليهم نطق الالم ،والياابنيني يف نطق الراء ،وهلذا فالدراسات التقابلية تصلح للتشخيص ال للتنبؤ ،كما
تساعدان على اختيار أجنع الطرائق للتدريس.
ضروري للتعرف إىل حقيقة املشكالت الرتكيبية اليت تواجه الطلبة غري
واخلالصة أن حتليل األخطاء
ّ
النظري.
العملي ،وليس جمرد التنبؤ
الناطقني ابلعربية ،وذلك من خالل الواقع
ّ
ّ

وميكن إرجاع األخطاء الرتكيبية اللغوية عند الطلبة األعاجم غري الناطقني ابللغة العربية بوصفها اللغة األم
50
إىل ما أييت:
األجنب.
عقبات صوتية تتعلق خبصائص اللغة العربية اليت مل يعتدهاّ
عقبات تتعلق ابللهجات العامية.عقبات تتعلق ابلرتمجة احلرفية من اللغة األم إىل اللغة العربية.عقبات يف القياس اخلاطئ.وفيما أييت تفصيل ذلك:
 العقبات الصوتية :االنتقال ابلطالب من األصوات الشائعة يف كل اللغات إىل األصوات العربية،والتدريب املستمر على نطق احلروف والتمييز بينها ،واالستعانة ابألشرطة املصورة ملخرج احلروف
وأصواهتا.
 -عقبات اللهجات العامية :التزام املعلم ابستخدام الفصحى ،وتوضيح الفروق ين العامية والفصحى،

وتعويد الطلبة على مساع العربية الفصحى ،وتعويد الطلبة على قراءة الصحف واجملالت.
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 عقبات الرتمجة احلرفية:أ -عدم استعمال لغة وسيطة ،والتمرين املستمر على تراكيب العربية يف مواقف خمتلفة من احلياة اليومية
كاملطعم واملستشفى ،وبيان الفروق ين الرتاكيب العربية ولغة الطالب ،وتشجيع الدراسات اللسانية،
وتعويد الطلبة على استخدام املصادر العربية.
 عقبات القياس اخلاطئ :بيان الظواهر الشاذة يف العربية ،ورصد األقيسة اخلاطئة وعالجهاابلتمرينات ،وتعويد الطلبة على استخدام املعاجم العربية وقراءة كتب الصرف.

من خالل استعراض الدراسات اليت تناولت أخطاء الرتاكيب لوحظ االهتمام املتزايد ابلوقوف على

أحدث الطرائق يف تعليم العربية للطلبة لغري الناطقني هبا ،وذلك مبعاجلة املشكالت والصعوابت اليت
تواجههم حسب مهارات اللغة األربع ،وخباصة الكتابية ،واالهتمام بتطوير برامج تدريبية لتحسني
مستوى الدارسني األجانب ،إضافة إىل االستفادة من التقنيات احلديثة يف تطوير وحتسني أداء الطلبة
األجانب وكفاايهتم يف تعلم اللغة العربية ،والتأكيد على اجلانب الوظيفي يف تعلم اللغة سواء أكان قرائيا
أم كتابيا أم استماعا أم حمادثة ،وقد بذلت جهود مشكورة يف حماولة الكشف عن أهم الصعوابت
يدل على
واألخطاء اليت يقع فيها الطلبة غري الناطقني ابلعربية ،وطرح احللول املمكنة يف معاجلتها /،ما ّ
اخلارجي.
الداخلي ،و
االهتمام ابللغة العربية على املستويني
ّ
ّ
اقرتاحات وحلول ملعاجلة األخطاء الرتكيبية اللغوية لدى متعلمي اللغة العربية بوصفها اثنية:

تقرتح الدراسة احللول اآلتية ملعاجلة األخطاء الرتكيبية لدى دارسي اللغة العربية بوصفها اثنية ،وهي:
 .1إجياد معاجم اترخيية تبني تطور الكلمة عب العصور
 .2استخدام وسائل متطورة يف التقومي تنسجم مع أهداف التعليم ،كاختبارات االشتقاق ،واألضداد،
والرتادف ،واإلحيائية.
 .3تطبيق أحدث الطرائق يف التدريس ،مثل :استخدام األلفاظ من خالل البيئة الصفية ،والصور،
والتمثيل ،ولعب األدوار ،والتعريف للمصطلحات واملفاهيم.
 .4استخدام اللغة الوسيطة عند تعليم املفردات العربية.
 .5االستفادة من نتائج الدراسات التقابلية ،وحتليل األخطاء.
 .6الرتكيز على دور املمارسة يف تعلم اللغة الثانية مبهاراهتا األربع.
 .7االستفادة من دور املعلمني األجانب املتقنني للغة العربية.
وهذه املعيقات مل تقف حائال أمام كثري من املوايل الفرس وغريهم من األعاجم الذين عاشوا مع العرب،
واختلطوا هبم ،وتفاعلوا مع لغتهم ،فأتقنوا تلك اللغة الفصحى أكثر من بعض أبنائها؛ ولكن املشكلة
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اليوم أن العرب أنفسهم اليوم قد نسوا لغتهم ،ويتكلمون العامية ،ولوال القرآن الكرمي لذابت اللغة العربية،
وامنحت.
اخلامتة:

يف ضوء استعراض األدب النظري والدراسات السابقة ميكن استنتاج ما أييت:
 .1يالحظ اإلقبال املتنامي على تعلم اللغة العربية من غري الناطقني هبا ،واالهتمام الزائد إبنشاء املراكز
واملعاهد ،وإيفاد اخلباء ،وعقد الدورات والندوات ،وإجراء البحوث والدراسات لذلك.
اسي ،واألنشطة اللغوية ،وحتقيق األهداف املنشودة؛ لذا
 .2يؤدي املعلم دورا متميزا يف تنفيذ احملتوى الدر ّ
جيب الرتكيز على دقة اختيار املعلمني ،وأتهيلهم تربواي ،وفنيا ،وأكادمييا
 .3هناك نظرايت سيكولوجية لتفسري تعلم اللغة ،منها السلوكية اليت تؤكد على دور املثري واالستجابة،
فطري لدى اإلنسان لتعلم اللغة،
والتعزيز ،والتعميم يف التعلم ،ومنها املعرفية اليت ترى وجود استعداد
ّ
ومنها التوليدية التحويلية اليت تبني قدرة اإلنسان اإلبداعية على تعلم اللغة.
الشكلي للغة ،وله مستوايت :صوتية ،وصرفية ،وحنوية ،وداللية،
 .4ميكن تعلم اللغة من اجلانب
ّ
اللغوي.
الوظيفي :وهو معرفة أتثري الكلمة يف السياق
واجلانب
ّ
ّ
اللغوي ،وتصحيح األخطاء الكالمية ،والكتابية
 .5تؤدي القواعد النحوية دورا ابرزا يف حتقيق اإلبداع
ّ
 .6هناك ثالث طرائق يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا ،وهي :التقليدية ،والرتكيبية ،والتواصلية
الوظيفية ،وتعد الوظيفية أكثرها أثرا يف التعلم واإلبداع.

 .7تتمثل األخطاء الرتكيبية لدى متعلمي اللغة العربية بوصفها اثنية يف :صعوبة نطق بعض حروف
احللق ،كاحلاء واخلاء والعني والغني ،وحروف االستعالء ،ومنها الضاد ،والظاء ،والطاء ،ومعرفة معاين
املفردات ،ودالالهتا ،وأشكال احلروف العربية ،وكثرة قواعدها اإلمالئية ،لكن مع الزمن واملمارسة ميكن
التغلب على ذلك.
 .8هناك نظرايت حديثة يف تعليم اللغة العربية وحتليل األخطاء الرتكيبية لدى متعلمي اللغة العربية
بوصفها اثنية ،ولكل ميزاهتا يف التحليل ،وعليهما مآخذ.
هوامش البحث:
 1سورة الروم ،اآلية .22
2انظر :التل ،عاتكة أمحد حممد ،حتليل األخطاء الكتابية لدى متعلمي العربية من غري الناطقني هبا( ،رسالة ماجستري غري منشورة جامعة
الريموك-إربد ،)1989 ،ص.3
3انظر :بدران ،حممد ممدوح ،اللغة العربية وتدريسها لغري الناطقني هبا ،حنو منهج إلعداد مدرسي اللغة العربية لغري الناطقني به،
(تونس :منشورات املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ،تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا :قضااي وجتارب1991 ،م) ،ص.41
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 4الثعالب ،أبو منصور عبد امللك بن حممد ،فقه اللغة وأسرار العربية( ،املنصورة :دار اإلميان2003 ،م) ،ص.15
5انظر :القماطي ،حممد منصف ،بعض األخطاء اللغوية لدى متعلمي اللغة العربية األجانب( ،تونس :منشورات املنظمة العربية للرتبية
والثقافة والعلوم ،تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا-قضااي وجتارب1991 ،م) ،ص.34-30
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