


 
 آنا عربيا لعلكم تعقـلون}إنا أنزلناه قر {{

}2األيةيوسف:{



 

 ،بسم اهلل والصالة والسالم على رسول اهلل

 ذينلواالمتنان إلى كل ا الشكر نتوجه بأسمى آيات وبعد

 أسهموا في إخراج هذا البحث إلى حّيز التنفيذ،  فكانوا نورا 

على طريقنا أحيانا؛ إلى رفيقي دربي  خيمتيضيئ الظلمة التي 

ذين لوالدّي الغاليين، إلى روحي شريكتي في هذا العمل بشرى ال

أن ال يريا باكورة أعمال نسمتهما التي اختار لها من اليتم  قدر

 ،وأخلص خّلصه عليه الصالة والسالمما اختاره ألعّز أصفيائه 

، وتذلل دربنانير خطوات إلى الشموع التي ذابت في كبرياء لت

، وفي مقدمتهم وهنا فكانوا رسال للعلم واألخالقالصعاب في وج

لية المشرف حسني خاليد، وكل طاقم التدريس في الك األستاذ

خص بالذكر االساتذة الفضالء أالمتعددة التخصصات بسلوان، و

ذين سهرا ل:د علي صديقي، و د: أبو عبد السالم االدريسي ال

و د: فريد أمعضشو الذي استفدنا  ..تأطيرنا   وتوجيهناعلى 

كثيرا من مكتبته الشخصية وأبحاثه.. الشكر موصول كذلك 

مسيرة "الثانويتين لكافة األطر التربوية في مؤسسة "بدر وال

ستاذ ألوا "والفيض الثانويتين التأهيليتين "الحسانياالعداديتين و

الذي كان له الفضل في إخراج البحث في هذه  علي الدراوي

  .الحلة

 

شكر شكرلكمة   
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 :مةمقد-0

أفصح الناس  ،والصالة والسالم على النيب العدنان لسان،، وال تكلم احلمد هللا الذي لواله ما جرى قلم

 أحيا سنته...ن اقتفى أثره و صحبه أمجعني .... جعلنا اهللا مموعلى آله و  لسانا وأوضحهم بياناً 

 وبعد:

شعبة األدب تصنف يف ذيل  لوريا كل سنة الحظنا أن تلك اخلاصة بتالميذاالل تتبعنا لنتائج البكمن خ

 "األخطاء اللغوية :يف حماولة لرصد مكمن الثغرة اليت تفرز هذه النتائج قمنا بدراسة ميدانية، بعنوان، و القائمة

نصب هذا البحث على رصد املشاكل اليت وقد ا ،"لدى تالميذ سلكي التعليم الثانوي (دراسة ميدانية) شائعةال

 أساليب اللغة العربية باعتبارها عصب الشعبة .تالميذ السلكني يف تعلم قواعد و  يواجهها

 ،التفكري يف حلول للخروج منهاو  ،مستغلقاbا فحاول فكّ  يف كونه جاء استجابة لرصد إشكالية، وتكمن أمهيته 

، هذا ن إضافة نوعية يف أرشيف دراساbالبة الكلية لذلك سيكو كما أنه من البحوث النادرة اليت ينجزها ط

وقد انطلق من فرضيات مفادها أن التلميذ هو السبب عمال ميدانيا ينطق بلسان الواقع،  باإلضافة إىل أنه كان

هم للدراسة وانصراف همأبناءشتكون من إمهال يأن معظم املدرسني واآلباء قوعه يف اخلطإ اللغوي ذلك الرئيسي لو 

باإلضافة إىل  ،وسائل التواصل االجتماعي وغريها ، منات اليت أضحت تقدمها التكنولوجياعن الكتاب إىل املغري

ويتمحور حول سؤالني أساسيني: ما تفسري الضعف األكثر شيوعا بني التالميذ... االعتقاد بأن اخلطأ اإلمالئي هو

 ن اخللل الذي يعرتي عملية اكتساب اللغة؟يهيمن على مستوى التالميذ لغويا؟ وأين يكمالذي أضحى

ر ملفهوم اخلطإ افتتح البحث بفصل نظري يؤطّ  ،رة يف الدرس اللغوي منذ القدمومبا أن القضية اليت يتناوهلا متجذّ 

ر عرفنا املصطلح ، ويف هذا اإلطالدرس العريب القدمي مبفهوم اللحنحيث تناولنا اخلطأ يف ا ،جوانبه من خمتلف

مث انتقلنا لدراسة املفهوم يف الدرس  أهم املواقف منهو  ،اولتهوقدمنا الئحة بأمساء الكتب اليت تن ،التهمبختلف متفص

طا ةاألأل ةالل ذلالشا للكال ةالثاال ةاا

لدررسس
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راء حوله من املنظور عض اآلقدمنا بفعرفناه و  ؛الديداكتيكي يف املبحث الثاينيه اللساين و اللغوي احلديث بشقّ 

اسة على عينة تنتمي ر ، فقد طبقنا الدّ ن الناحية امليدانيةلثاين، أما م، ونبذة عن بيداغوجيا اخلطأ من املنظور ااألول

: مئة ، موزعة بالشكل التايل)أهيليالثانوي التّ (الثانوي اإلعدادي و اثنتني لكل سلك تعليمي  ؛ألربع مؤسسات

 ثالثة تالميذ يفو ، ومئة مئة باملستوى الثالث بنفس املسلك، و باملستوى الثاين إعدادي ن تلميذاً واثنان وأربعو 

بالسنة اخلتامية للبكالوريا، وقد أخضعت هذه العينة الختبارات يف الدرس  ون تلميذاً وستّ  مستوى األوىل بكالوريا،

 موضوعٍ ، كما قمنا بتصحيح ما يقارب أربع مئة ومخسة مضامني برنامج كل مستوى على حدة اللغوي حسب

، فإننا قمنا اللغةلى األسباب الكامنة وراء أزمة مبا أن البحث يركز عمجعنا املستويات مع بعضها، و  إذا إنشائيٍ 

، حماولني بذلك الوقوف على ، حتتوي على أسئلة من صميم حماورهلكنيبتوزيع سبعني استمارة على أساتذة بالسّ 

، وبعد مجع التفسريمبنهج يقوم على الوصف و  لني، متوسّ ة لوقوع التلميذ يف اخلطإ اللغويمجيع األسباب املؤدي

 ،طاءحتليلها وفق مبادئ منهج حتليل األخيفها أفضت لنتائج حاولنا شرحها و تصنجبردها و قمنا املعطيات 

وان: آراء قمنا جبمعها أثناء العمل امليداين، وقد تضمن هذا البحث فصال بعنواالستدالل على بعضها بصور و 

توى ، وكل مسكل سلكاء اليت تتكرر عند تالميذ  ؛ والذي ضم األخطخطاء عينة الدراسة"أل"جرد وتصنيف 

نسبا مئوية مضبوطة حول الظاهرة ، مث أتبعناه بفصل مت أعدادا و مبيانات قدّ على حدة باالستعانة جبداول و 

غوي، : أسباب الوقوع يف اخلطإ اللّ ، حيث قدمنا مبحثا بعنوانالحلول"األسباب و  ؛"الخطأ اللغوي بعنوان:

، اللغوي يف ضوء حتليل االستمارات سباب الوقوع يف اخلطإافتتحنا املبحث مبطلب يتضمن أ ؛ة البحثلواقعيّ و 

طريقة ترتبط بالربنامج و ، منهجية ل باقي األسباب اليت صنفناها إىل؛ ذاتية تتعلق بالتلميذوأردفناه بآخر خيتز 

حة الحلول المقتر " :يمية ككل، لنختم مببحث حتت عنوان، واملنظومة التعللفضاء الرتبويومؤسساتية bم ا ،تقدميه

بعض القضايا اليت يثريها ل رؤطّ ت أتبعنا املبحث مبحور يتضمن صوراً و  ،لتخفيف من ظاهرة الخطإ اللغوي"ل

 .البحث

طا ةاألأل ةالل ذلالشا للكال ةالثاال ةاا
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 :لدراسة عن نتائج ميكن إمجاهلا يفوقد أسفرت هذه ا

 .التعلُّمية أن قضية اخلطإ ال مفّر منها يف العملّية التعليمّية�

 ما كنا نعتقد.اخلطأ مسؤولية اجلميع وليس التلميذ وحده ك�

 شيوعها.إسهام عظيم يف استفحال الظاهرة و ة كان هلا قطاع التعليم يف بلدنا يعيش إكراهات مجّ �

منهم يذّكر املؤّنث  اكثري لكني إذ أن  ت الوحيدة الشائعة بني تالميذ السّ األخطاء اإلمالئية ليس�

 عن أفكاره. يستنجد بالعامية عند العجز عن التعبريو  ،وجيمع املفرد

 ، فينعكس ذلك على األداء ةتلقي املادة اللغويوقوع خلل يف عملية اكتساب و عن طأ ينجم خلا�

 .الفوضى اللغوية اليت تعيشها املنطقة من أهم أسباب الوقوع يف اخلطأ�

إعالم عن دورها تنجم عنه عادات سلوكية ومسجد و  ،ختلي املؤسسات االجتماعية من أسرة�

 .تزيد من حدة الظاهرة (الغش)

 .خارج أسوار املؤسسة أهم سبل القضاء على هذه الظاهرة أو االنتاج اللغوي االجنازداء و األ�

 .ضرورة توظيف التكنولوجيا يف العملية التعليمية باملرحلة االبتدائية باخلصوص�

 .واإلعالم ،يف قطاع التعليم نوعياً  ص من الظاهرة يقتضي إصالحاً التخلّ �

 .كراهات اليت يعيشها قطاع التعليمف الكليات  لتجاوز اإل رتبية مبختلضرورة خلق شعبة علوم ال�

؛ لدورها الفعال يف تنمية امللكة ضرورة ختصيص ميزانية للبنيات التحتية باملؤسسات التعليمية�

  اللغوية.

، من بينها: متاطل مع بساطتها، إذ اعرتضتنا بعض الصعوبات ،مجع هذه املادة سهلة مل تكن عمليةو 

، ويف السياق نفسه رفض مدرس آخر رسات لتطبيق االختبار مرة ثانيةإذ دفعتنا إحدى املد ؛يةبعض األطر الرتبو 

وه باألمس القريب؛ ما ألزمنا فكرة إخضاع تالميذه الختبار يف دروس الدورة األوىل بذريعة أ م ينسون ما تلقّ 

طا ةاألأل ةالل ذلالشا للكال ةالثاال ةاا

 ألزمناا 
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، فوجدنا د املعطيات واختالفهايف النهاية إىل تعد ، وقد أدى ذلك كله ضع اختبار آخر يستجيب هلذا الشرطبو 

 لوال إرشاد األستاذ املشرف، خصوصاً  جمهود العمل امليداين ليذهب هدراً  ، وكانالربط بينهاو بة يف حصرها صعو 

أننا تعمدنا اختيار عينة كبرية احلجم للوقوف على خمتلف تفاصيل القضية املطروحة، باإلضافة إىل عدم تفاعل و 

 رسم مسجدٍ ية إىل حدى املؤسسات الثانوية التأهيلإيف  ذ)مع الدراسة حيث عمد تلميذٌ بعض أفراد العينة (التالمي

باالحتفاظ بورقة  بعضهميف حني قام  ،"أقسم لك باهللا أنني لم أفهم شيئا" :على ورقة اإلجابة وكتابة عبارة

اهيك عن الفقر املهول يف اإلجابة ما أرغمنا إىل تكرار التجربة يف غري ما مرة الستيفاء العدد املطلوب، هذا ن

املنطقة بشكل عام فلوال مساعدة بعض األساتذة الكرام بشكل خاص و  مصادر املعرفة الذي تعرفه مكتبة الكلية

 الذين أمدونا مبصادر من خزاناbم اخلاصة ملا كان اكتمل هذا العمل.

نعمة إمتام هذا العمل ، فاحلمد هللا الذي مّن علينا بحبث صعوبات ولوالها ملا مسي كذلكعموما لكل 

 املتواضع الذي نأمل أن حتمل صفحاته إضافة إىل ما سبقه من البحوث.

 العاملني والصالة والسالم على إمام املرسلني. وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب

 

 

 

 

 

 

طا ةاألأل ةالل ذلالشا للكال ةالثاال ةاا
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 مهـيــــــــــد:ت: 0-1
على حممد وآله، فإن من أحب "أما بعد محد اهللا على آالئه، والصالة والسالم  :رمحه اهللا الثعالبييقول 

أحب  ،ومن أحب العرب ،أحب العرب ،من أحب النيب العريبه وسلم و املصطفى صلى اهللا علي، أحب رسوله اهللا

ثابر عليها، عين ¨ا و العرب، ومن أحب العربية و  على أفضل العجم ،اليت ¨ا نزل أفضل الكتب العربية اللغة

صلى  اعتقد أن حممداً  ،سريرة فيهوشرح صدره لإلميان، وآتاه حسن  ،المته إليها. ومن هداه اهللا لإلسوصرف مهّ 

األلسنة. واإلقبال على والعرب خري األمم، والعربية خري اللغات و  اإلسالم خري امللل،و  اهللا عليه وسلم خري الرسل،

هي إلحراز  عاد. مثّ ه يف الدين، وسبب إصالح املعاش وامل، ومفتاح التفقّ ذ هي أداة العلمة؛ إتفهمها، من الديان

حاطة ولو مل يكن يف اإل ند للنار،الزّ و  ،ر أنواع املناقب، كالينبوع للماءاالحتواء على املروءة وسائالفضائل، و 

جاز قوة اليقني يف معرفة إع ، إالّ دقائقهار يف جالئلها و مصارفها، والتبحّ خبصائصها، والوقوف، على جماريها و 

ارين ، ويطيب يف الدّ حيسن أثره ، لكفى ¨ما فضالً ات النبوة اليت هي عمدة اإلميانبث، وزيادة البصرية يف إالقرآن

 1.مثره"

، ته شأناأعظم خملوقا¨ا سبحانه عز وجل أعقل و  منذ القدم إذ خصّ  تها العناية الربانية، حفّ اللغة خاصية إنسانية

؛ حيث نزل ¨ا أشرف الكتب األمسى مكانةو  ربية األعلى مقاماً فقد كانت العومل حتظ كل األلسنة ¨ذه األمهية، 

      ا متناً من أخطأ، أو اختلق فيه تصويبِ سا فحرصوا على تعليمها ألبناءهم، و و ا إرثا مقدّ لذلك كان العرب يعدّ 

 ""أرشدوا أخاكم فقد ضل :سلمــــــــــــــى اهللا عليه و على ذلك من قوله صلــ ، وال أدلّ ال يالءم ما تواضعوا عليه

 اللحن فيها .واستنكارا منه عليه الصالة والسالم لوقوع التحريف و  كراهااست
                                                           

29م)ص:2000-هـ2،1420بيروت، ط: -أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي، "فقه اللغة و أسرار العربية"،(المكتبة العصرية صيدا-)1(  

 

طا ةاألأل ةالل ذلالشا للكال ةالثاال ةاا
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بالنظر إىل املعيار من اتساع حجم قاعدة الناطقني ¨ا، وسالمة ألسنتهم، و بقاءها معروف أ ا تستمد سيادbا و و 

بنوكهم  وتراجعت أرصدة؛ حيث ضعفت ملكة العرب، وفسد ذوقهم، يشهد واقعنا تقهقرا لغويا خطريا األخري

ى ، فرتدّ من التحديات تبث الضعف يف كيا ا، واألسلوبية، والبالغية، كيف ال وقد باتت تعيش مجلة املفاهيمية

مستوى أبناءها يف اإلملام بقواعدها نطقا وكتابة، بفعل تراجع اإلقبال على تعلمها أو الفشل يف ذلك، خاصة يف 

فيها انعكس على باقي القطاعات مبا  ،اسياسي ربية اليت تعيش هواناً ول العها الدّ ظل السياسات التعليمية اليت تنهجُ 

تغزو اللغة العربية ضف إىل ذلك الضغوطات الداخلية اليت تنتج عن العرقية املتعددة للعرب؛ فاللهجات التعليم، أ

العربية؛ فتجد هذا  ، إذ اقتحم اخلطأ يف األداء معظم األنشطة اللغوية ألبناء األمةيف عقر دارها، وتسعى للفتك ¨ا

دراسة اليت حنن بصدد استعراضها املثىن... وغري ذلك مما ستكشف عنه حماور النث، واآلخر جيمع املفرد و ر املؤّ يذكّ 

لس للعملية إلحلاح موضوع اخلطإ، الذي أضحى يشكل عقبة يف طريق السري السّ  استجابة  اليت جاءتو 

 الثقايف...مزها العلمي و انسالخ األمة عن ر  وجها من أوجهالتعليمية، و 
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 األول:  الفصل
الخطأ بين الدرس  
اللغوي القديم  

 والحديث

طا ةاألأل ةالل ذلالشا للكال ةالثاال ةاا
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 .والحديث القديم اللغوي الدرس بين الخطأ: 1
 توطئة:

عما اإلنسان وتأمني حاجاته من حتقيق للتواصل اليومي والتعبري اللغة ودورها احليوي يف تدبري حياة  ألمهية

خاصة تلك اليت bدد   ،تثريهاايا اليت حيث حاول الدارسون تتبع خمتلف القض ،خياجله ...حظيت بعناية كبرية

وهنا نال "اللحن"، بوصفه أهم هذه القضايا قسطا وافرًا من الدراسة واليت سنحاول يف هذا الفصل  ،كينونتها

 من معاملها. استعراض بعضاً 

 وأهم قضاياه. القديم؛ مفهومهاللحن في الدرس اللغوي  :1-1

 .حن (وروده بمعنى الخطأ)مفهوم الل :1-1-1
 :اللحن لغة

، اللحن ترك الصواب يف القراءة والنشيد وحنو ذلك (...)"):ن-ح-يف مادة (ل لسان العربجاء يف  

 .يف كالمه أي أخطأ وحلن

والفطنة، والتعريض واملعىن  واللغة، والغناء اللحن ستة معان؛ اخلطأ يف اإلعراب قال ابن بري وغريه:"

 1."العدول عن الصواب يف اإلعراب هو اللحن الذي هو اخلطأو (...)

 «مع اللغة العربية بالقاهرة بقوله : المعجم الوسيطويعرفه 

 2."حلّاٌن فهو الحٌن و  .وإلعراب وخالف وجه الصواب يف النحا أخطأ حلنا:–ن) يف كالمه "(حل

 قصد. من غري بقصد، أوسواء  لصواب وامليل عنهأن مدار كلمة حلن يف اللغة على جمافاة ا وبذلك يظهر جلياً 

                                                           
: 3لبنان، ط -مؤسسة التاريخ العربي بيروت -، "لسان العرب" مادة (ل. ح. ن)؛ ( دار إحياء التراث العربيهـ)711-هـ630( ،ابن منظور)_1(

م). 1999-هـ1419
مجمع اللغة العربية بالقاهرة، "المعجم الوسيط" مادة(ل. ح. ن)؛ طبعة إدارة أحياء التراث االسالمي بدولة قطر، دون ذكر ت. ط)_ 2)

طا ةاألأل ةالل ذلالشا للكال ةالثاال ةاا
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 اللحن اصطالحا:

بأنه  معجم علوم اللغة العربيةاحب حيث يعرفه ص ال خيتلف معىن اللحن يف االصطالح كثريا عنه يف اللغة،

ويتمثل اللحن ...أو القراءة أو تركيب اجلملة ،أو قواعد اإلعراب ،يقوم على حتريف الكالم يف اللغة :"عيب لساين

يف ضبط  الفعل، أويف نطق عني  خطأ ، أول يف نطق بعض احلروفتبدي حملها، أوباستخدام كلمة يف غري 

 1.يف استخدام حروف اجلر يف غري حملها" اإلعراب، أوحركات 

لكن هذا التعريف  ،الداليل أوالصويت  ،اللغوي على املستوى النحوي األداءخلل يف عملية  إذنفاللحن 

كلي)متمثال يف ي(الشّ وهو اجلانب اخلطّ  ،جوانب اللغةن غفل جانبا مهما مجنده قد أ أخرىما قورن بتعاريف  إذا

 يقول يف هذا الصدد: إذ، في الفقه واللغة " وأثاره"اللحن اللغوي : وذلك ما تداركه صاحب كتاب ،اإلمالء

 أووقد  يكون ذلك الصرف بتغيري شكل احلرف  ،سبق صرف الكالم عن حالته السوية "فاللحن كما تبني مما

 2."العلماء القراءة بغري جتويد حلناً  فقد عدّ  ،صفته أوتغيري خمرجه ب أو ،تغيري هيئته

 ،اللغة اخلطأ يفاللغوي واالصطالحي فقد تداول القدماء مفهوم اللحن مبعىن  ؛كما تبني من التعريفني

 هجاء حاجب عبد امللك بن مروان سدي يفروث الشعري قول احلكم بن عبدل األومما يؤشر على ذلك من املو 

 : إقالتهعلى  األمريالبصرة ليحمل ايل و 

 3من يكفي القصيد ويلحنُ  من كلّ       أطاعين فشفيتهُ  األمريليت 

                                                           
م) 2003-هـ 1424: 1بيروت،ط-ي األسمر، "معجم علوم اللغة العربية"؛ (دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيعمحمد التنوخي، راج-)1(

.357ص:
م) 2012-هـ1433: 2؛ (دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخيري بدبي، ط"اللحن اللغوي وأثاره في الفقه واللغة"محمد عبد هللا بن التمين،  )_2(

266، ص:1في علوم القران ج:نقال عن اإلتقان 34ص:
) ، تحقيق عبد السالم محمد هارون1م، ج:1996-هـ1416بيروت، ط:–ابي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، "الحيوان"؛ (دار الجيل )_3(

. 249ص:  
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 هالل أبوحيث يعترب  ،فثمة من يفرق بني املفهومني ،يكن املوقف الوحيد يف هذه القضيةلكن ذلك مل 

 عن ذلك بقوله: يف غريها ويعرب أوقد يكون يف اللغة  اخلطأ أنيف حني  ،اللحن يكون يف اللغة فقط أن العسكري

وقد يكون يف  ،خالف ما يقصد إصابة واخلطأ ،اإلعرابمث صار الزما ملخالفة  ،عن جهته "اللحن صرفك الكالم

 يف خطأأكما يقال  ،حلن يف فعله :وتقول حلن يف كالمه وال يقال ،يف القولإالّ واللحن ال يكون  القول والفعل،

 1.فعله"

يفرق بني  الدارسني من مل هناك منأن ، حيث حتديد مفهوم اللحن يظهر بشكل جلي ورغم أن االختالف يف

إال أن أغلب الدارسني احملدثني تنبهوا هلذا اخللط  االصطالح إذ منهم من يعتربه مبعىن واحد اللغة، ويفاللحن يف 

 .اوزهـــجت وحاولوا

 اللحن.بداية ظهور  :1-1-2
ن الدرس العريب القدمي يربط وفيما خيص اللحن فإ ،تؤشر عليها تمعروف أن لكل ظاهرة بدايات وعالما

 :دره األوىل بعدة عوامل نذكر منهابوا

العرب ل ما اختل من كالم أوّ  "وأعلم أن رمحه اهللا: السيوطييقول  ،دخول األمم اجلديدة يف اإلسالم

فقد روينا أن  ، صلى اهللا عليه وسلممن عهد النيب بنين اللحن ظهر يف كالم املتعرِّ أل ،إىل تعلم اإلعراب وجـوأح

 2"أرشدوا أخاكم فقد ضل" حبضرته فقال: حلن رجالً 

 

. 59: م، ضبطه؛ أحمد سليم الحمصي)ص1994هـ/1415: 1بيروت، ط-أبو هالل العسكري، "الفروق اللغوية"، (دار الكتب العلمية_)1(
-"،(دار الكتب العلمية بيروت"المزهر في علوم اللغة وأنواعهاهـ)، 911جالل الدين عبد الرحمان بن أبي بكر السيوطي،(ت  )_2(

.397-396م )ص:1998هـ/1418: 1، ضبطه وصححه فؤاد علي منصور ط1ج:-2لبنان،مجلد

طا ةاألأل ةالل ذلالشا للكال ةالثاال ةاا

-وت
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وأول حلن مسع  ،"هذه عصاي أتوكأ عليها"واألصح  "هذه عصاتي" :أول حلن مسع بالبادية وقالوا إن

 1"."حيَّ على الفالحوإمنا هو  حيِّ على الفالح ""بالعراق 

" موسوعة واردًا منذ العصر اجلاهلي، حيث جند صاحب كتاب يف حني مثة من يرى أن اللحن كان

"البد من اإلميان بأن بدء إصالح اخلطأ يف اللسان كان يف العصر عن ذلك بلفظ صريح بقوله: يصرح اللحن "

 وكان يتمثل يف استبشاع اخلطأ وزجر صاحبه ممن ميلك الزجر مث إرشاده إىل التعبري الصحيح، اجلاهلي أيضا،

ومل يفلح فيه  صالح على هذا النحو من االستكراه والزجر والتصويب حىت طغى اللحن على األلسنة،واستمر اإل

 2"اإلصالح الفردي فكان أول طرق ضبطه ما قام به أبو األسود من وضع النحو ملا مسع اللحن من غري وجه

ر إثر االختالط ويبدو هذا املوقف معقوال إىل حد كبري، ذلك أنه إذا سلمنا مبقولة أن اللحن ظه

ومكانتها املميزة آنذاك بني  ،ول ألن احلجاز وملوقعها اجلغرايفباألعاجم، فإن ذلك يقود تلقائيا إىل التسليم ¨ذا الق

 وبالتايل فالتعامل مع األعاجم كان واردًا منذ األزمان الغابرة، ،شركانت حمّج كل أجناس الب شعوب العامل،

 لتأريخ للحن بالضرورة.فالتأريخ هلذا التعامل يقرتن با

 .الموقف من اللحن :1-1-3
وقد استدعى  ،وروثهم اللغوي فسعوا للقضاء عليهوم ،لحن واعتربوه دخيال يهدد ثقافتهماستكره العرب القدامى ال

نبالغ بل لن  ،يهدد نسق اللغة برتشيد كل من ضل حسيس خبطر ذلك الوباء الذي صارالتّ  أحيانا ؛هذا االستنفار

 من أبوأن األمر كان يتعدى ذلك إىل حد زجره أحيانا ومما يؤرخ هلذه القضية ورود كتاب إىل عمر أوله :" إذا قلنا

 3""فكتب عمر أليب موسى بضرب الكاتب سوطا، موسى األشعري

                                                           
، تحقيق عبد السالم محمد 1م، ج:1996-هـ1416ت، ط:بيرو–ابي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، "الحيوان"؛ (دار الجيل  )_1(

249) ص:هارون
محمد عمر محمود فضل هللا، "أثر الترجمة في األخطاء الشائعة في اللغة العربية"، (بحث مقدم لنيل شهادة الدكتوراه" تحت إشراف: عبد -)2(

ره و مقاييسه.نقال عن موسوعة اللحن في اللغة: مظاه 12) ص: 2009هللا محمد أحمد، نوفمبر 
 .57)ص: 1986: 2ط-1983: 1ط ،لبنان–دار العلم للماليين بيروت "معجم الخطأ و الصواب في اللغة" ( ،إميل يعقوب -)3( 

طا ةاألأل ةالل ذلالشا للكال ةالثاال ةاا

بب 
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 نفسي جل يسألين احلاجة فتستجيب"إن الر  :عبد الملك بن مروانومما يعرب عن ذلك أصدق تعبري قول 

  1انصرفت نفسي عنها."حلن  فإذا ،له ¨ا

تاكا تفشى يف مجيع حيث اعتربوه مرضا ف ،واضحا فكما يبدو كان موقف العرب القدامى من اللحن

ول اليت جلأ فقد كان التأليف يف النحو أحد احلل ،هم يتخذون بعض التدابري للحد منهمما جعل ،مستويات اللغة

وتشري إىل وجه  ،للتصحيح اللغوي تنبه على األخطاءإىل قيادة حركات  باإلضافة ؤيل،إليها أبو األسود الد

 2الصواب ما أمثر عشرات الكتب يف اللحن.

 المؤلفة في اللحن.أهم الكتب : 1-1-4
 ،اء اللغة باخلطر الذي يهدد نسقهاعلم شعر بعد شيوع اللحن وانتشاره على السنة العامة باخلصوص،        

ن ق معظم الدارسني واللغويني على أويف هذا الصدد يتف ،ظاهرةف كتب ملواجهة الفكان أن باشروا يف تألي

لتتواىل فيا بعد مؤلفات  ،"ما تلحن فيه العوام "هـ)أول من ألف يف اللحن من خالل كتابه 189ت(الكسائي 

وفيما يلي حماولة لسرد أهم عناوين هذه  حاولت معاجلة هذه القضية حسب مناهج ختتلف من شخص آلخر،

 املؤلفات :

 م)805هـ/189،للكسائي (ا تلحن فيه العوام ""م�

 م)822هـ/207،أليب زكريا الفراء ("ما يلحن فيه العامة "�

 م)813هـ/216، لألصمعي ("ما يلحن فيه العامة"�

 م)846هـ/213، أليب نصر امحد بن حامت الباهلي ("ما يلحن فيه العامة "�

 م)859هـ/244أليب يوسف يعقوب بن إسحاق بن السكيت ( ،"إصالح املنطق"�

                                                           
 .11) نقال عن سعيد األفغاني، "من تاريخ النحو"؛ ص: 1986: 2(ط المرجع نفسه:_)1(

.24إميل يعقوب، "معجم الخطأ والصواب" ص. ص :) 2)

طا ةاألأل ةالل ذلالشا للكال ةالثاال ةاا
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 م)862هـ/255، أليب حامت سهل بن حممد السجستاين ("حلن العامة "�

 م)876هـ/262، أليب زيد عمر بن شبة البصري("النحو ومن كان يلحن من النحويني"�

 م)890هـ/276،البن قتيبة ("أدب الكاتب "�

 م)895هـ/282أليب حنيفة أمحد بن داود الدينوري( ،"حلن العامة"�

 م)904هـ/297العباس أمحد بن حيىي ثعلب (، أليب "الفصيح"�

 م)985هـ/375أليب القاسم علي بن محزة البصري ( ،"التنبيهات على أغاليط الرواة"�

 م)990هـ/379أليب بكر الزبيدي( ،"حلن العوام"�

 م)1004هـ/395، ألمحد بن فارس("متام فصيح الكالم"�

 م)1005هـ/350أليب هالل العسكري (بعد  ،"حلن اخلاصة"�

 م)1108هـ/501، البن مكي الصقلي(قيف اللسان وتلقيح اجلنان""تث�

 1م)1182هـ/577البن هشام اللخمي( ،"املدخل إىل تقومي اللسان"�

أنه ال زال مستمرًا يف  إال اللغوي، إمن ظاهرة اخلطرغم جهود العلماء والرصيد الذي ألفوه من الكتب للحد 

 لتفشي واهليمنةا

 ي اللحن.الداعي إلى التأليف ف :1-1-5
ديين: يتمثل يف السعي إىل احلفاظ على لغة القران الكرمي، ومحايتها من التحريف، وأداء نصوصه أداء  -

 فصيحا.

وذلك ما يصرح  ،متجيد العربية وحماولة رد االعتبار للحرف العريب وضخ الدم يف عروق العروبة املنهكة-

 به 

                                                           
(1 .26-25؛ ص.ص:1986ب، "معجم الخطأ والصواب"؛ ط: اميل يعقو )

طا ةاألأل ةالل ذلالشا للكال ةالثاال ةاا
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"هجم بقوله : ، اللسان وتلقيح الجنان" "تثقيف كتابه: يف، م)1108-هـ501ابن مكي الصقلي (

فلم تزل كل يوم تنهدم أركا ا ومتوت  ،ودخلت لغة العرب ،ى اللسان وخالطت اإلساءة اإلحسانالفساد عل

وعفت أثارها وطفأت أنوارها وصار كثري من الناس خيطئون وهم  ،صميمهافرسا ا حىت استبيح حرميها وهجن 

فرمبا سخر املخطئ من املصيب...مث مل يزل اخلطأ ينتشر يف الناس  ،ونسبون أ م يصيبون وهم ال يشعر حي

وال يُفطن إىل  ملشهور من احلديث...وتُقرأ كذلك فال يؤبه إىل حلنها،ا ويستطري حىت وقع ¨م يف تصحيف

 1."غلطها

تئصال أنه مل يكن لغرض تعليمي حياول اس ،لى التأليف يف اللحن عند القدماءإال أن ما يلحظ ع

كما أنه يف  بل كان نقديا بالدرجة األوىل، حيث يتخذ من الشعر والنثر مادة للدرس، ،شاكل اليت تعرفها اللغةامل

 أغلبه خيلو من استعمال املنهج التقابلي يف دراسة األخطاء وعرضها  ومعاجلتها.

للوا لنشوء هذا أن يع "ومل حياول أولئك الذين ألفوا يف "حلن العامة"،: ويف هذا الصدد يقول الزّبيدي

 2.وينعون على أصحابه وقوعهم فيه" ويتقززون منه، اللحن...بل كانوا يعيبونه،

 

 

 

                                                           
م، تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء)،  1990: 1لبنان؛ ط-ابن مكي الصقلي، "تثقيف اللسان وتلقيح الجنان "، ( دار الكتب العلمية بيروت)1( 

.16-15ص:
م)، 2000-هـ1420: 2عين شمس، ط -الخانجي بالقاهرةهـ)، "لحن العوام"؛ (مكتبة 379_316أبو بكر محمد بن حسن بن مذحج الزبيدي( )2(

7ص:

طا ةاألأل ةالل ذلالشا للكال ةالثاال ةاا

)م) ، 20
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 الخطأ في الدرس اللغوي الحديث. :1-2

 مفهوم الخطأ. :1-2-1
 الخطأ لغة :

 ء):-ط-) يف مادة (خهـ711/هـ630البن منظور ( لسان العربجاء يف    

يصبه ...واخلطأ ما مل يتعمد واخلطئ ما  الغرض: ملرامي ضد الصواب...وأخطأ ال "اخلطأ واخلطاء،

 1تعمد."

-و (أخطأ): خطئ وغلط (حاد عن الصواب ) واخلطأ ما مل يتعمد من الفعل"المعجم الوسيط ويف 

 2."الصواب ضد

 فمدار كلمة خطأ يف التداول اللغوي على عدم إدراك الصواب سواء بقصد أو من غري قصد.

 الخطأ اصطالحا:

 أول من عرف الصواب واخلطأ عندما قال: رسطوأ يعد 

أو عما هو كائن بأنه غري كائن ،هو قول صائب ؛والقول عما هو غري  "القول عما هو كائن بأنه كائن،

 3."كائن بأنه غري كائن هو قول خاطئأو عما هو   بأنه كائن، كائن

4.أو منطقيا" ـيـا، أو فنـيـا، أو علمـيـا"تقصري يف إتباع القواعـد الواجبة خلق بأنه: المعجم الفلسفيويعرفه   

 
                                                           

 م).1999-هـ1419: 3ابن منظور، "لسان العرب" مادة (خ. ط. ء)،(ط) 1(
مجمع اللغة العربية بالقاهرة، "المعجم الوسيط" مادة (خ. ط. ء)، دون ذكر ت. ط -)2(
 دورية مغربية نصف سنوية"؛-مجلة علوم التربية "دينامية الخطأ في سيرورة التعليم والمعرفة، ،العربي السليماني )3(

. 132ص: )2003،مارس:24(منشورات عالم التربية، المجلد الثالث، العدد 
لبنان -جميل صليبا، "المعجم الفلسفي باأللفاظ العربية والفرنسية واالنجليزية والالتينية" ؛(دار الكتب اللبناني بيروت -)4(

 .530م)؛ص1982،مكتبة المدرسة 

طا ةاألأل ةالل ذلالشا للكال ةالثاال ةاا
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 (la lande ,A-1972): كما ورد يف معجم

 وجتعله يعد صائبا ما هو خـاطئ عرفا ولـدى الناس، "حـالة ذهنية جيـد املرء نفسـه أحيانًا فيـها،بأنـه 

 1انعقد اإلمجاع على صوابـه" وخاطئا ما

اعدة املتواضع عليها يف جمال معني، ومثة من يعترب فاخلطأ باملعىن االصطالحي يتمحور حول خرق الق

 .لب اللغويني ميزوا بني املفهومنياخلطأ والغلط مبعىن واحد، إال أن اغ

 .: الفرق بين الخطأ والغلط1-2-2
 

 مني جتدر اإلشارة إىل معىن الغلط.قبل اخلوض يف إبراز الفرق بني املفهو  

 الغلط لغة:

تعيا بالشيء فال تعرف وجـه الصواب فيه...وقال الليث: الغلط كل  أن الغلط:" :لسان العربجاء يف 

 2.يعيا اإلنسان عـن جهة صوابه من غري تعـمد" شيء

أو ما يغالط  ،الصواب...األغلوطة: ما يغلط فيهأخطأ وجه  غلطاً:-:"(غلط)بـ المعجم الوسيطويعرفه 

 3."به من الكالم املبهم (ج) أغاليط

 الفشل يف الوصول إىل الصواب، رغم وعي املستهدف بضرورة التخلص منه. فالغلط يف اللغة يدل على

 

                                                           
مؤلف جماعي، "دراسات نقدية في الكتاب المدرسي"، المقال بقلم د:فريد أمعضشو، "الخطأ في الكتاب المدرسي لمادة  )1(

75م)ص:  2012هـ/1433: 1وجدة،ط-اللغة العربية بالتعليم الثانوي التأهيلي"؛(شركة مطابع األنوار المغاربية
م.1999-هـ1419: 3ابن منظور، "لسان العرب" مادة (غ. ل. ط)؛ط ) 2)

مجمع اللغة العربية بالقاهرة، "المعجم الوسيط" مادة(غ. ل. ط)؛ دون ذكر ت. ط.)3(

طا ةاألأل ةالل ذلالشا للكال ةالثاال ةاا
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 الغلط اصطالحا:

معني سواء أكان متعلقا  (nome) "خروج عن املألوف املتداول، أو فارق عن معيار يعرف بأنه:

وتتحدد  .كالميةبإنتاج ملفوظات لغوية أو   أم باالستعمال اللغوي أم بقوانني اللغة وقواعدها الصرفية والرتكيبية،

 1.الغلط بقدر احنرافه عن املعيار/القاعدة" درجة

أن صاحب املقال ملح يف تعقيبه  الغلط)؛ إالابه واضحا بني املفهومني(اخلطأ و يف هـذا التعريف يبدو التش

 "سنسوي يف هذا البحث، بني املصطلحني املذكورين ناظرين إليهما بوصفهما إىل مكمن االختالف بينهما بقوله:

 2.مرتادفني ترادفا نسبيا"

يعرب  هالل العسكري أباحيث نـجد  سواء عن العرب أو الغرب، وقد كان التمييز بني املصطلحني وارداً 

طأ يف حني أن اخل ،يف نفسه لذلك جيوز أن يكون صوابهو  "الغلط وضع الشيء يف غري موضعه، :عن ذلك بقوله

الغلط أن يسهى عن ترتيب الشيء  بعضهم:وقال ، صواب خالفهاخلطأ ما كان الف اإلطالق،صوابا على  ال يكون

 3."واخلطأ أن يسهى عن فعله أو أن يوقعه من غري قصد له ولكن بغريه وإحكامه،

أيب هالل العسكري يف أن اخلطأ خمالف للصواب على وجه  حسب الغلطفمكمن االختالف بني اخلطأ و 

 لغلط ينجم عن سوء تقدير فقط.يف حني أن ا ،إلطالق، أي أنه عيب يف ذات الشيءا

 كوردرحيث جند  ،والغلط باعتماد معايري حمددةومن احملدثني من سار على نفس النهج ففرق بني اخلطأ 

 .)erors and mistakes( :األغالطميز بني األخطاء و 

                                                           
.75م) ص:2012هـ/1433: 1مؤلف جماعي، "دراسات نقدية في الكتاب المدرسي"؛ المقال بقلم فريد أمعضشو؛ (ط) 1)

(2 .75ص.ص:المرجع السابق:  )

67ص:، م،ضبطه؛ أحمد سليم الحمصي1994هـ/1415: 1بيروت ،ط-ية"؛(دار الكتب العلميةأبو هالل العسكري، "الفروق اللغو )3(

طا ةاألأل ةالل ذلالشا للكال ةالثاال ةاا
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قد  فأشار إىل أ ا ،املتكلم بكالم غري مناسب للموقف وجسدها يف إتيان ،فأسند األغالط إىل األداء

خصوصا  ،مقدرة أو معرفة املتكلم بنظام لغتهوبالتايل ال تنتج عن ضعف  ،در عن املتكلمني األصليني باللغةتص

ها أقل خطورة من اخلطأ لذلك عدّ  يزbا أ ا قابلة للتصحيح،ومِ  واإلرهاق، وأ ا تكثر يف ظروف التو ثر، والرتدد،

 1أو املتحدث وذلك لضعف القدرة يف اللغة اهلدف. من طرف القارئ الذي ينجم عن خمالفة قواعد اللغة،

 .:الهدف من التأليف في الخطأ3.2.1

على غرار القدماء حاول احملدثون استعراض العوامل الكامنة وراء جلوئهم إىل التأليف يف اخلطأ، فكان أول 
الذي فرضته الوضعية أهدافهم هو اسرتجاع ا«د اللغوي وانتشال العربية مما علقت ¨ا من رواسب االحنطاط 

ى ا«د اللغوي أقل قيمة يف كتابه "معجم األخطاء الشائعة":" انين ال أر  محمد العدنانيالسياسية، وهذا ما يربزه 
اما  من ا«د السياسي لألمة الصاحية من سباbا العميق، كأمتنا العربية، لذا أنصح مجيع قادتنا أن يُوّجهوا اهتم

قالل من اللغة العامية يف االذاعة والتلفزيون واملسارح ودور اخليالة (السينما)، وضبط اإلكبريا إىل تقوية الفصحى، و 
  2اء."رّ قُ اللدى  كةً ة اللغة ملَ معظم الكتب وا«الت بالشكل التام، حىت تصبح صحّ 

ا من هذا املنظور يتضح أن التصدي لألخطاء نابع من املوروث اللغوي وقد صرح بذلك حممد العدناين: " أم
االميني من أخطاء، مثل  عراب بعض ما جاء على لسان األ األمور اليت ألزمت نفي ¨ا فكثرية، منها: استكراه

على ما قاله مجيع األعراب؛ ألن بعضهم ال خيلو من  كسر حرف املضارعة...فنحن ال نستطيع االعتماد
  3".الغباوة

ؤلفني يف التصحيح م) أول امل1854هـ/1270(وسي،أبا الثناء األل من هنا أمجع علماء اللغة العربية على أن
اللغوي يف عصرنا احلديث من خالل كتابه، "كشف الطرة عن الغرة"؛ وبعد ذلك تواىل سيل من الكتب 

 -معلمني -صحفيني -يف الوسط االجتماعي (إذاعينيوا«الت، اليت حاولت حصر هذه األخطاء املرتكبة 
...).متعلمني  

                                                           
مطابع جامعة -محمود إسماعيل صيني، إسحاق محمد األمين، "التقابل اللغوي وتحليل األخطاء"؛ (عمادة شؤون المكتبات )1(

.140م)ص: 1982هـ/1402: 1الملك سعود، ط
.5م)؛ ص: 1913: 2شائعة"، (مكتبة لبنان، طمحمد العدناني، "معجم األخطاء ال -) 2) 

.5المرجع نفسه، ص:  -) 3) 

طا ةاألأل ةالل ذلالشا للكال ةالثاال ةاا
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االرتقاء مبستوى اللغة العربية وابنائها، ونذكر من هذه ا«الت اليت ذاع صيتها:وكان الدافع وراء ذلك   

م).1906، إلبراهيم اليازجي(ت "لغة اجلرائد"  

  .، ألسعد داغر"تذكرة الكاتب"

  الكرملي.، ألنستاس "أغالط اللغويني األقدمني"

 1زهدي جار اهللا. "الكتابة الصحيحة"،

 خطإ.المعالجة اللسانية لل :4-2-1ا
 

"الوحش األسود الذي تتحتم  :الفرنسيوننظر اللسانيون القدامى إىل اخلطإ نظرة عدائية حيث اعتربه  

وذلك حرصا  إىل القضاء على البىن والرتكيب اللغوية اليت ال يرغبون يف أن يروج استعماهلا يف اللغة، فسعوا مطاردته

 2ة اليت يتبنو ا "وانسجاما مع املقاييس اجلمالي سالمة اللغة، ىمنهم عل

حيث أن بعضها كان حكرا على الكنيسة  وتعزى هذه النظرة إىل الفكر الذي كان يسود العلوم قبل عصر األنوار،

 .حيث كان ذلك من اختصاص أهل الدين ،مل يكن يتاح للجميع اإلملام ¨ا ومنها علوم اللغة اليت ورجال الدين،

لكن هذه النظرة مل تدم طويال إذ توالت عدة نظريات ودراسات حول  ،فهذا النفور فرضته املرجعة الدينية للغة

 ظهرت مقاربات لسانية حاولت اإلحاطة به: ف ،قضايا لغوية عدة مبا فيها اخلطإ

اليت تنطلق من درجة التشابه بني اللغة األم، واللغة اهلدف أي األجنبية وترى  :المقاربة اللسانية التقابلية

واألخطاء ضعيفة ، (les interférences)خالتالتدا بينهما كبريا وواضحاً، كانت أنه كلما كان التشابه

 والعكس صحيح.

                                                           
)؛ ص: 2006عمان، ط: -فهد خليل زايد، "األخطاء الشائعة النحوية والصرفية واإلمالئية"، (دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، األردن -)1(

69-70-71 .
)؛ 2006ية األكاديمية"،( بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير بجامعة قصدي مرباح ورقلة،هنية عريف، "أخطاء األعداد في البحوث اللغو )2( 

 .49-48، نقال عن "تعليم اللغة العربية لغير العرب"، عارف كارخي أبو خضيري،  ص: 76ص:

طا ةاألأل ةالل ذلالشا للكال ةالثاال ةاا

)؛ 
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 ،واللحن، إذ تتحدث عن االحنباس ،يت ترجع األخطاء إىل عوامل نفسيةال :المقاربة السيكولسانية

ويات اللغوية عند الذي يرصد منو املست ،ت هذه املقاربة لعلم أمراض اللغةوالسياق النفسي وقد أسس والكبح،

 املتكلم.

 اليت تفسر األخطاء بالعوامل االجتماعية. :المقاربة السوسيولسانية

وحاول الكشف عن العوامل الكامنة  ،حيث تناوله من خمتلف جوانبه ،عناية خاصةاخلطأ فالدرس اللساين أوىل 

اللغة األم -التعلم يف حال التشابه بني وما تتيحه من مرونة ،رق بني عوامل ذاتية تتعلق باللغةوراء هذه الظاهرة فف

وما تطرحه من حتديات يف حال وجود تباين عميق بني اللغتني سالفيت -(الدارجة مثال )،باللغة اهلدف (العربية)

 الذكر.

وأخرى نفسية تتعلق باملتعلم، وقدراته يف اكتساب اللغة، وعوامل خارجية تفرضها الظروف االجتماعية، 

 1.والثقافية للمتعلم

 الخطأ في المقاربة الديداكتيكية: :1-2-5
لك ما نسب له وذالعلم ا«ال األ ن البعض عدّ يف عملية التعليم والتعلم ،حىت أ فرض اخلطأ نفسه بإحلاح

اخلطأ ليس يف النشاط العلمي حدثا أو حادثا  إن ،إن املكان املفضل للخطأ هو العلم" بقوله: باشالرعرب عنه 

 2وما احلقيقة يف العلم إال خطأ مصحح أو معدل." ،انه سابق وأّويل ،احلذراالنتباه و  نميكن إلغاؤه بشيء م

وجتاوز نه السبيل إىل النمو املعريف ك أذل ،أمر البد من حصوله أثناء التحصيل فاخلطأ بالنسبة لبشالر

 . فهو املنطلق الذي يعتمد عليه لبلوغ احلقيقة وبناء األفكار العلمية الدقيقة ؛العثرات

                                                           
مجلة علوم التربية، دورية مغربية 2003، مارس ،24-، العدد3لخطأ في سيرورة التعليم والمعرفة"،(المجلد:"دينامية ا، لعربي السليمانيا -)1(

137نصف سنوية؛ ص 
.133ص: لخطأ في سيرورة التعليم والمعرفة"؛ "دينامية ا ،العربي السليماني-) 2)

طا ةاألأل ةالل ذلالشا للكال ةالثاال ةاا

ربيبي 
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فقد ظهرت عدة مناذج ديداكتيكية تؤطر  ،لةأالذي يتبىن هذا الرأي يف املسومل يكن باشالر الوحيد 

 ملواقف خمتلفة من هذه القضية:

واصل التقليدية اليت ترى :"يستند هذا النموذج إىل نظرية التأو تصور الرأس الفارغة  لتبليغيالنموذج ا

املتعلم فارغة ينبغي  رأسوهذا يعين  ،ال وتداول اخلطابتصبقة يف االن املتلقي ال يتوفر على أفكار فطرية ساأ

ن يكون املتعلم منتبها...حيث يطغى كفي أن يكون خطاب املدرس واضحا وأولتحقيق هذا اهلدف ي ملؤها،

 بالتعليم امليكانيكي دافيد أوزبلوهذا ما يسميه  ،األثر إرجاع وينعدم ،احلوار اإللقاء على

(appmécanique)، خالفا للتعلم الدال(appsignifiant )".1 

 :وميكن توضيح هذا النموذج انطالقا من هذه اخلطاطة

 الوضعية المرجوة     -2                                                           وضعية االنطالق-1     

 

 

 علومات اليت شحنت ¨ا رأسه سابقا،األخطاء يف هذا التصور مرتبطة بعدم قدرة التلميذ على اسرتجاع امل

والبنيات الذهنية اليت تسمح بتحصيالت واجنازات  ،واالستعدادات النفسية ،عدم توفره على املؤهالت الضروريةأو ب

 2متزامنة.

                                                           
.134، ص. ص: العربي السليماني، "دينامية الخطأ في سيرورة التعليم والمعرفة" ) 1)

135: صنفسه المرجع ) 2)

 ةالرأس فارغ

 التلميذ ال يعلم

 الرأس مملوءة

 التلميذ يعلم

طا ةاألأل ةالل ذلالشا للكال ةالثاال ةاا
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حيث جعلوا منه  ،م للتلميذ ودوره يف بناء املعرفةما ميكن أن يؤاخذ عليه القائلون ¨ذه النظرية هو إلغاؤه

كل منها شخصيته ويف ذلك تشييء له وإغفال ملفاهيم تتش ،ات ال عالقة له باإلنتاجهلك للمعلومجمرد مست

 واملهارة...) وامللكة، ،والكفاءة ،املتعلمة (القدرة

 ا النموذج من فرضيتني اثنتني مها:ينطلق هذ :النموذج السلوكي

 قابلة للتجزيء إىل معارف جزئية. :المعرفة الكلية

ولتفادي الوقوع يف اخلطأ يلجأ املدرس إىل تقطيع الدرس إىل مقاطع  :خالل تراكم المعارفالتعلم يحصل من 

راج املد وذلك انطالقا من مستويات صياغة واضحة ،والوحدة إىل عناصر ،واملقطع إىل وحدات صغرى،

(niveaux de formulation et paliers d’apprentissage). 

 المستوى المعرفي النهائي

  

 وى المعرفي األول المست

 تصور المدرجات الصغرى

واملقررات  ،وحده بل يرجعها أيضا إىل املدرس وميزة هذا التصور أنه ال حيمل التلميذ مسؤولية الوقوع يف اخلطأ

ما حيتم العودة إىل التسلسل املتبع يف تقدمي املادة وتعديلها لتتناسب والنضج العقلي  ومناهج التدريس املتبعة،

 لكنها تغفل التصورات اليت حيملها املتعلم حول ظاهرة أو مفهوم معني. وتيسر عملية الفهم لديه،للتلميذ ،
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 النموذج التكويني، أو تصور الرأس المملوءة:

الذات ويقوم على دراسة العالقة بني  ؛وعلم النفس التكويين ،ذا النموذج إىل النظرية البنائيةيستند ه

ا تدرس خمتلف امليكانيزمات والثوابت اليت حتكم سريورة التعلم...وما مييز هذا كم ،واملوضوع يف إنتاج املعرفة

 ،بل ُعّد ضروريًا لسريورة التعلم فلم يلحقه بالتلميذ وال باملقرر ،أنه أعطى اخلطأ وضعا اسرتاتيجيا التصور هو

 1ودليال على امتالك املتعلم للقواعد البنائية.

 :نموذج الديداكتيك المعيارية -

ألن هدف تعليم اللغة هو التمكن  على أنه شيء يلزم أن يقصى؛ ىل اخلطإظر الديداكتيك املعيارية إتن

 من امتالك قواعدها وضوابطها قصد جتنب األخطاء.

:تنظر إىل اخلطأ على أنه " كشف من إسرتاتيجية التعلم ...فاألخطاء  نموذج الديداكتيك الوظيفية-

تقوم غالبا على فرضيات وتوقعات وحماوالت حلل و وإنتاجها  ،لفهم امللفوظاتملتعلم هي حماولة اليت يرتكبها ا

املشكالت ...ويقوم هذا التفسري للخطأ على تصور مفاده أن القارئ ال يدرك اللغة بكيفية سلبية وإمنا إدراكه آلية 

 2.لضبط النشاط التكييفي"

 

 

 

                                                           
(1 135-134ص:  طأ في سيرورة التعليم والمعرفة"،العربي السليماني، "دينامية الخ )

.118) ص:10و 9،سلسلة:1998: 2معجم علوم التربية ، مصطلحات البيداغوجيا والديداكتيك، (منشورات عالم التربية، ط ) 2)
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 .: الخطأ مبحثا في البيداغوجيا1-2-6
 :الخطأبيداغوجيا 

؛ فهو للتعليم والتعلم فعالة سرتاتيجيةا ، يقوم على اعتبار اخلطإنهج لعملية التعليم والتعلمتصور ممُ  هي

للتعليم ألن الوضعيات الديدكتيكية تعد وتنظم  يف ضوء املسار الذي يقطعه املتعلم(ة) الكتساب  سرتاتيجيةا

للتعلم ألنه يعترب  سرتاتيجيةامن أخطاء. و هو  املعرفة أو بناءها من خالل حبثه ، وما ميكن أن يتخلل هذا البحث

 1.سعي املتعلم للوصول إىل املعرفة اخلطأ أمرا  طبيعيا ألنه يرتجم

جمرد حماولة تشق طريقها حنو  "فرينيي"، إذ يعتربه لبيداغوجيا احلديثة نظرة إجيابيةينظر إىل اخلطإ نظرة يف او 

  ال تعطي نتائج جديدةتتيح إقصاء األفعال املنجزة صدفة، اليتلنجاح و ا

عرفة بل إنه ، وال يظهر فقط بفعل ما هو خارج عن املجمرد تعثر يف الطريق: ليس بأنه "باشالر"فيما يرى 

، وهذا ما ال دم مبعرفة مستعملة موجودة من قبلذلك أن املعرفة ال تبدأ من الصفر بل تصط ،نقطة انطالق املعرفة

 2.ينبغي للبيداغوجيا أن تتجاهله"

اليت متكنه اخلطإ، حيث أن املتعلم ينمي قدراته بواسطة تكرار التجربة باشالر تبىن عن طريق احملاولة و  عرفة عندفامل

وهكذا تنظر البيداغوجيا احلديثة للخطإ نظرة  ، والثغرات اليت اعرتت معرفته السابقة.من إدراك مكامن اخللل

اليت كانت تصفه  لقات بناء املعرفة بعكس تلك التقليدية، وحلقة مهمة من حابية، وتعده نقطة انطالق التعلمإجي

يا عندما بالتايل اختفاؤه تلقائ، لذا ينبغي إقصاؤه و لوقوف عنده، وسوء فهم ال يستحق اسقوطبأنه شيء مشوش و 

 ، ما يعين أنه ليس مثة قبوال للخطإ يف العملية التعليمية.يتمكن املتعلم من الفهم

 
                                                           

بتدائي، بيداغوجيا الخطإ"؛ (مطبعة الدليل البيداغوجي، للتعليم اال"وزارة التربية الوطنية و التعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي ،)1(
34)، ص:2،2012الرباط ،ط-المعارف الجديدة

.118)، ص1998:2، ط 10و  9"معجم علوم التربية، مصطلحات البيداغوجيا والديداكتيك"؛ (منشورات عالم التربية،سلسلة:  -)2(
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 :على ثالثة أبعاد أساسية : ترتكز بيداغوجيا اخلطإيا الخطإبعاد األساسية لبيداغوجاأل

املتعلمني حبيث ميكن للمتعلمات و  : هو بعد يرتبط باملعرفة يف حد ذاbا؛البعد االبستمولوجي�

 .ريخ تطورها العلميأن يعيدوا ارتكاب األخطاء نفسها اليت ارتكبتها البشرية يف تا

ذات طإ ترمجة للتمثالت اليت راكمتها الذات ( : يتجلى يف اعتبار اخلالبعد السيكولوجي�

ا  .القة بالنمو املعريف للمتعلم (ة)تكون ذات عو  ،املتعلم(ة)) من خالل جتا̈ر

: ويرتبط باألخطاء النامجة عن عدم مالءمة الطرائق البيداغوجية حلاجات البعد البيداغوجي�

ات واملتعلمني الكتشاف أخطائهم اجلته بإتاحة الفرصة للمتعلموميكن مع ،املتعلمات واملتعلمني

 1حماولة تصحيحها بأنفسهم.و 

 :أنواع األخطاء�

 وتتخذ األخطاء املرتكبة أثناء سريورة التعلم عدة أشكال منها :

 وهي نوعان:األخطاء المرتبطة بالمتعلم (ة):�

 :(erreurs systématiques)األخطاء المنتظمة�

التعلم مرتبطة غالبا بوجود تؤشر على صعوبة يف و  ،ذ صفة التكرارن النوع نفسه أو من أنواع خمتلفة، وتتختكون م

 كفايات معينة.أو بعدم امتالك قدرات و  ،عوائق

تكون غري منظمة ترتكب غالبا :)erreurssaléatoires( األخطاء العشوائية�

 ب سهو أو عدم انتباه أو عدم تذكربسب

 وهي نوعان : :األخطاء المرتبطة بجماعة القسم�

                                                           
الرباط -،"الدليل البيداغوجي للتعليم االبتدائي"(مطبعة المعارف الجديدةوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي  -)1(

.34م )؛ص:  2009:  2ط،
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الرباط ط 
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 ):erreurs isoléeنعزل (الخطأ الم�

هم لسلسلة من بعد خضوعأي أن املتعلمات واملتعلمني  ،و اخلطأ الذي يرتكب بشكل انفراديه

ك فيها مع باقي ال يشرت  ، يتبني أن كل واحد منهم يعاين من صعوبات خاصة،التعلمات املوحدة والتقومي التكويين

 .أفراد ا«موعة

 

 :)Erreursignificativeالخطأ المعبر أو الدال (�

ع  ميس فئة كبرية من املتعلمني واملتعلمات أو مجيعهم، وحييل على عملية التعليم مباشرة ويؤشر هذا النو 

 يتطلب إعادة النظر يف اإلجراءات التعليمية املتبعة.إىل خلل فيها، و 

 )Erreur rapportée à la tacheرتبطة بالمهمة: (األخطاء الم�

إىل إعادة  أيضاهذا حييل ب سوء فهم ما هو مطلوب إجنازه، و لب بسبترتكب هذه األخطاء يف الغا

 1النظر يف األسلوب املتبع يف التدريس.

لقول فإننا عندما ننظر إىل حال اللغة العربية جند الوهن والضعف قد أصا¨ا فكثرت ¨ا األخطاء اوجممل 

ورغم اجلهود املبذولة قدميا وحديثا للتخلص م وأخطر ما يف املسألة شيوعها وامتدادها إىل ميدان التعلي ،ةاللغوي

الدراسات يف هذا ا«ال ال حتظى لكون  وهذا راجع ،منها إال أ ا ال تزال هاجسا حقيقيا تتخبط فيه األمة العربية

وإجياد تفسري هلا وحلول  ،األسباب املؤدية الرتكاب األخطاءحتاول الوقوف على  ومل ،من األمهيةكاف بقدر  

امليدانية اليت من خالل الدراسة الشائعة وسنحاول يف هذا البحث الوقوف على بعض األخطاء  ،جنبهالتمناسبة 

 .ن القصور الذي يعاين منه التلميذقمنا ¨ا للكشف عن مكم

                                                           
35-34ص:  م)؛ 2009:  2وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي ،"الدليل البيداغوجي للتعليم االبتدائي"( ط،-)1(  
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 الفصل الثاني:
 

 الدراسة الميدانية
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 جرد وتصنيف ألخطاء عينة الدراسة.: 2

 .التطبيقاللغة بين االكتساب و: 2-1

 :اكتساب اللغة:2-1-1
،(االبتدائية، قررة يف خمتلف املراحل الدراسيةضمن قائمة املواد امل كبرياً   لعربية حتتل حيزاً مع أن مادة اللغة ا

قواعد اللغة دون القدرة على تطبيق التالميذ عن إقامة اللسان الفصيح، و لدى  نلمس عجزاً  ،اإلعدادية، الثانوية)

 األفكار.ارغة من حيث املعىن و وص فذلك ما يؤدي إىل إنتاج نصو  ؛أو العجز عن التعبري ،الوقوع يف أخطاء

إذ  ؛إ جند أنفسنا يف حرية ¨ذا الشأنوإذا ما حاولنا التوقف عند احملطة اليت يقع فيها اإلنسان يف اخلط 

 أيقع الخلل أثناء االكتساب أم التطبيق؟: جيرنا األمر إىل التساؤل

 .ب اإلنسان للغةة حول كيفية اكتساالسؤال يلزمنا القيام بدراس ؛لإلجابة عن هذاو  

ن يف البدء انطالقا أن معجم األصوات اللغوي لدى الطفل، أي املعجم اللفظي، يتكو  "وسطن"يرى   

البيئة إال أنه من مث خيضع للتطوير عرب  .الطفل وعن طريق الصدفة إىل حد ماا عن تلقائياليت تصدر من األصوات 

 األصواتمن يب األصوات التلقائية هل يسعون إىل تقر تشريطي، وذلك ألن أل ، بشكلاالجتماعية أي بيئة األهل

، فما أن يقرتب الصوت يف الواقع من الكلمة حىت يتم ربطهما بالشيء أو الفعل عرب عملية اللغوية أو الفونيمات

تشريط تنغيم الكلمة وطريقة نطقها. وعلى هذا . وتشمل عملية الالشيء أو الفعل بالصوت أو اللفظةاستبدال 

، فتتولد االستجابات تشريطية لكل أشياء حميطه اخلارجيكتسب الطفل شيئا فشيئا استجابة لفظية ، يالنحو

 1.تتعزز خالل حماوالت الطفل التلفظ ¨ا"ثري أو احلافز الفيزيائي و اللفظية عرب امل

ينشأ بالضرورة باحمليط الذي ثر أهو أن اكتساب اللغة لدى الطفل يتما ميكن اخلروج به من هذا الكالم  

 فيه 

                                                           
)؛ 1993: 1طبيقية دراسات لغوية اجتماعية نفسية مع مقارنة تراثية" ،( دار العلم للماليين، بيروت،طميشال زكريا ،" قضايا ألسنية ت-)1(

.73ص:
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يرى با ا  تمام حسانهذا عن اكتساب اللغة بصفة عامة أما فيما خيص اكتساب القواعد اللغوية فإن 

 . "التعرف، واالستيعاب، واالستمتاع" :تتم عرب ثالث مراحل، يرتبها على الشكل التايل

واضحة عند  بدوتربط كل عنصر بوظيفة خاصة و  التفريق بينها،فهو إدراك العناصر اللغوية و  :عرفالت

ول ووظيفة  مفعُ الفرق بني املقصود بصيغيت فاعل و بني وظائف العناصر األخرى (...) كإدراك إنشاء التقابل بينها و 

 كل منهما.

فيتخطى العناصر اجلزئية ووظائفها إىل فهم أمناط اجلمل (...) وذلك كمعرفة الفرق بني  :االستيعاب

 النصب :و الرفع 

 ما أحسن زيد) 1( 

 ا أحسن زيداً ) م2(

 }قالوا سالما قال سالم{ :) قوله تعالى3(

النحوية اليت تؤديها الوظائف اك إدر و  الصرفيةدراك العناصر الصوتية و ومعىن ذلك أن الطالب إذا استطاع إ

 ،القدرة على فهم النص الذي أمامه استطاع توظيفها فإنه بال شك لهومعرفة أمناط اجلمل و  ،هذه العناصر

ومن مث  إذا   .قافية قوامها مؤثرات الذوق العامهو ذايت يف جانبه األكرب ولكنه ذو روافد ثو  :الستمتاعا.استيعابه و 

، واالندماج، ا االستمتاع حباجة إىل املعايشةاالستيعاب ممكنا من خالل الدرس فقط فإمنكان حتصيل التعرف و 

 1، إن صح هذا التعبري.عدوى العاطفية والذوقيةوال

ر  يطو لت شروطجمموعة من التتوفر فيه جيب أن  كل ما يقدم له،  وإدراكمن استيعاب  ذوليتمكن التلمي

 منها: كفايته اللغوية

  

                                                           
( 1) -تمام حسان، "التمهيد في اكتساب اللغة العربية لغير الناطقين بها"(وزارة التعليم العالي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 1404هـ/1984م) ص8-7 

طا ةاألأل ةالل ذلالشا للكال ةالثاال ةاا
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 القدرة:-1

 الرتكيب، ،التحليل على كالقدرة :متمكنا من النجاح يف إجناز معني التلميذ فيها وهي احلالة اليت يكون

 التوليف... املقارنة،

لنقل يف حقول معرفية خمتلفة فهي مصطلح يستعمل غالبا كمرادف قابل ل ،والقدرة نشاط فكري ثابت

 فال توجد أي قدرة يف شكلها اخلام. للمعرفة الفعل؛

 المهارة:-2

لذلك يتم و  ،والثبات النسيب والنجاعة، ،مة حمدد بشكل دقيق يتسم بالتنافسوهي التمكن من أداء مه

 ،يكتسبها التلميذ بتقنية احملاكاة؛ و تتسم بدقة متناهيةرد ألداء مهام أي إعداد الف ،احلديث فيها عن التمهري

 والتعبري الشفوي...كما تستدعي اإلتقان والدقة وأساس بنائها التدريب املتواصل واحملكم. والتكرار،

 األداء/االنجاز:-3

انية يعترب االجناز ركنا أساسيا لوجود الكفاية، ويقصد به "القيام مبهام يف شكل أنشطة أو سلوكيات     

 )la gendre R.1988(."الوضوحو  ستوى عال من الدقةوعلى م ،واملالحظة ،حمددة وقابلة للقياس

 االستعداد:-4

 جتعل الفرد قابال لالستجابة، من مفاهيم علم النفس الرتبوي ؛ويقصد به جمموعة من الصفات الداخلية،

 (la gendre R.1988)" عينة وقصديةبطريقة م

ألنه الوجه اخلفي  ولذلك يعترب االستعداد دافعا لالجناز، ،بناء على مكتسبات سابقة ،معني ألداءأي أنه مؤهل 

 1.والرغبة أساسان حلدوث االستعداد شروط أخرى سيكولوجية فامليل، واملهارية؛ روط املعرفية،الش إىلوتضاف  ،له

                                                           
 )2015-6-2الد البورقادي، "دورة تكوينية في علم النفس التربوي"؛ (الكلية المتعددة التخصصات بالناضور، يوم:إدريس بحوث، خ )1(

طا ةاألأل ةالل ذلالشا للكال ةالثاال ةاا
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 :منهج تحليل األخطاء: 2-1-2
والتجريبية على التحليل التقابلي  ،رتاضات النظريةاق جمموعة من االعبرز منهج حتليل األخطاء يف سي

اليت تقوم  ،ظري  للدراسات اللغوية التقابليةالتنبئي الذي يدخل ضمن ميادين علم اللغة التطبيقي، وهو جانب ن

على حتديد الفروق بني اللغة اهلدف واللغة األوىل للمتعلم والتنبؤ باألخطاء والصعوبات اليت ميكن أن تعرتض 

 ورة التعلمية .السري 

من هنا ظهر هذا املنهج لكونه يتفادى منزلقات التنبؤ باألخطاء، بل حيللها بعد وقوعها اعتمادًا على 

 منهج دقيق ومنظم مير عرب مراحل:

 وحيدد مكان اخلطإ . ،النظر إىل اإلنتاج اللغوي للطالبحيث يقوم املعلم ب :التعرف على الخطإ -1

 واإلبدال، ،اإلضافةو  ،األخطاء اللغوية املرتكبة كاحلذفكتشاف : أي ا وصف الخطإ وتصنيفه -2

 وسوء الرتتيب...

 .أخلطاجلملة الصحيحة بدًال من اجلملة املشتملة على ابتيان أي اإل :تصويب الخطإ -3

اء وكذا : أي األسباب والعوامل اليت جعلت أو أدت بالطالب إىل ارتكاب األخطتفسير الخطإ -4

 1إليها. املصادر اليت يعزى

، والداللة والصرف، والنحو ،يف الكتابة واألصوات ؛د األخطاء على كل مستويات األداءوجيري حتدي

يف قاعدة من قواعد  أن خطأ ما إمنا يدل على خلل مبعىن ،اخلطأ يتم يف إطار "نظام "اللغة أن وصف وبدهي

                                                           
.309-308م)،ص: 2004-هـ1425رشدي أحمد طعيمة، "المهارات اللغوية: مستوياتها، تدريسها، صعوباتها"؛ (دار الفكر العربي؛ ط:  _)1(

طا ةاألأل ةالل ذلالشا للكال ةالثاال ةاا

30.
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إمنا خيطئ يف قاعدة من  "كتابه"اء ¨ ""كتبمصدر  "كتابة "النظام ...مثال حني خيطئ متعلم فيكتب كلمة 

 1واهلاء اليت هي ضمري ،التأنيثقواعد النظام اللغوي ،ألنه ال يفرق بني التاء "املربوطة " الدالة على 

وانتهت إىل أن األخطاء تكاد تنحصر يف  ،ت دراسات كثرية يف حتليل األخطاءويف هذا الصدد أجري

 2العناصر ترتيبا غري صحيح.أو ترتيب  ،يار عنصر غري صحيحأو اخت ،أو زيادة عنصر ،حذف عنصر أنواع؛

 ألنه ،هداف العملية التعليمية التعلميةومن خالل هذه املراحل جند أن هذا املنهج يساعد على بلورة أ

 واملعجمية، ،واألسلوبية ،والبالغية ،والصوتية ،غوية النحوية والصرفيةعلى إبراز الصعوبات واملشاكل الل يعمل

أجنع الوسائل وكذا  كما يبحث عن األسباب اليت تؤدي إىل ارتكاب اخلطإ، ؛الئية اليت يواجهها الدارسواإلم

ري ومن مت يعمل على تغي كما يساعد املدرس على اكتشاف القصور الذي يعانيه التلميذ، لعالجها واحلد منها،

 .وطريقته ،أسلوبه

حسب شيوعها وانتشارها يف يرتكبها التالميذ  املنهج يف تصنيف األخطاء اليتوسنحاول معتمدين على 

 .صفوفهم

 

 

 

                                                           
.52)، ص:1995إسكندرية؛ ط: -يقي وتعليم العربية"؛ (دار المعرفة الجامعيةعلم اللغة التطب“عبده الراجحي،  _) 1)

. 53ص.ص:_المرجع نفسه، ) 2)

طا ةاألأل ةالل ذلالشا للكال ةالثاال ةاا



ة)ميداني دراسة( الثانوي التعليم سلكي تالميذ لدى الشائعة اللغوية األخطاء  
 

37 
 

 من الدراسة الميدانية انطالقا العينة عند المتكررة األخطاء :2-2
اء في اكتساب القواعد اللغوية عند تالميذ السلك األخط :2-2-1

 :الثانوي اإلعدادي

شمل أسئلة ت بارات تقومييةإخضاعهم الخت اللغوية، متلقياس مدى استيعاب التالميذ وفهمهم للدروس 

 يف اجلداول التالية:قد أدرجنا النتائج احملصل عليها تطبيقية، و متعلقة بفهم النص وكذا أسئلة 

 :إعداديالثانية لتالميذ ختبار ألخطاء التي تم رصدها في اا   

 ًا.ن تلميذسلك من مئة واثنين وأربعيتتكون العينة في هذا الم 

 

وابصال نسبة المئويةال خطأال النسبة المئوية

 الفكرة العامة 80 % 56.34 66 % 46.48
 أسئلة الفهم

 تحديد المرادفات 62 % 43.66 76 % 53.52

 المفعول به 92 % 64.79 50 % 35.21

التطبيقةلئأس

 المفعول ألجله 31 % 21.83 111 % 78.17

 المفعول معه 41 % 28.87 101 % 71.13

 لمفعول المطلقا 59 % 41.55 83 % 58.45

 نعتال 42 % 29.58 100 % 70.42

 الحال 65 % 45.77 77 % 54.23

 التوكيد 57 % 40.14 85 % 59.86

طا ةاألأل ةالل ذلالشا للكال ةالثاال ةاا
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 خبر كان 57 % 40.14 85 % 59.86

 االستثناء 69 % 48.59 73 % 51.41

 ىالمثن 74 % 52.11 68 % 47.89

سالمال مؤنثال جمع 67 % 47.18 75 % 52.82

 تكسيرالجمع  92 % 64.79 50 % 35.21

 اإلعراب 50 % 35.21 92 % 64.79

 

أن نسبة األخطاء تفوق نسبة  ، حيثاحملصل عليها تائجبني جمموع الن اواضح االحظ من خالل اجلدول تباينن

 ما يثبت عمق صعوبة التعلم اللغوي اليت يواجهها التلميذ.الصحيحة، األجوبة 

 .من مئة تلميذ توىالعينة في هذا المس تتكون اختبار الثالثة إعدادي:

 الصواب النسبة المئوية خطأال النسبة المئوية

 الفكرة العامة 43 75.44% 14 24.56%

 المرادفات 53 %53 47 %47 أسئلة الفهم

 الضد 24 24% 76 76%

 مكانالاسم  50 65.79% 26 34.21%

 أسئلة التطبيق

 

 وزنه 46 60.53% 30 39.47%

 إعرابه 33 43.42% 43 56.58%

 اسم الفاعل 31 40.79% 45 59.21%

طا ةاألأل ةالل ذلالشا للكال ةالثاال ةاا
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  نوعه 36 47.37% 40 52.63%

 

 

 إعرابه 32 42.11% 44 57.89%

 مفعولالاسم  58 76.32% 18 23.68%

 وزنه 48 63.16% 28 36.84%

 إعرابه 7 17.50% 33 82.50%

 صيغة المبالغة 24 60% 16 40%

 هانوع 17 42.50% 23 57.50%

 إعرابها 3 7.50% 37 92.50%

 أسلوب االستفهام 17 62.96% 10 37.04%

 أسلوب التفضيل 27 45% 33 55%

 صياغته 24 40% 36 60%

 أسلوب االختصاص 8 29.63% 19 70.37%

 المنادي 35 58.33% 25 41.67%

 نوعه 29 48.33% 31 51.67%

 المضاف 11 18.33% 49 81.67%

 الجمع 26 78.79% 7 21.21%

 الممنوع من الصرف 33 55% 27 45%

 التصغير 10 10% 90 90%

 اإلعراب 31 31% 69 69%

 

طا ةاألأل ةالل ذلالشا للكال ةالثاال ةاا
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املكتسبات  التالميذ يف هذه املرحلة يعانون خلال يف توظيف الحظنا أن معظم ،من خالل حتليلنا هلذه املعطيات

فقر يف الثروة املعجمية ى الفهم وهذا مؤشر على خاصة على مستو  لالنتباه،ب ملفتة بنساملعرفية وكذا اللغوية 

حيث أن داللة األلفاظ غري واضحة يف أذها م مما يعرقل العملية التعليمية  ،واضطراب يف احملصل منها ،للمتلقني

 التعلمية.

 

األخطاء في اكتساب القواعد اللغوية عند تالميذ السلك -2.2.2
 الثانوي التأهيلي:
 .تتكون العينة من مئة وثالثة تالميذ :علوم إنسانيةو آداب  األولى بكالوريا

 الدراسة العروضية
عناصر 

 التشبيه

معاني 

االستفهام
معاني األمر

اإلنشاء 

الغير طلبي

اإلنشاء 

 الطلبي
 القافية االستعارة

والروي
 األوزان

 الصحيح 30 32 26 76 22 50 38 28

27.18% 36.89% 48.54% 21.35 73.78% 25.24% 31.06% النسبة المئوية 29.12%

 الخطأ 73 71 77 27 81 53 65 75

72.81% 63.10% 51.45% 78.64% 26.21% 74.75% 68.93%  ويةالمئ النسبة 70.87%

 

إال أن  ،ما ميكن استنتاجه من هذا االختبار أن التالميذ رغم النضج العقلي والفكري الذي تتطلبه هذه املرحلة

 لألمل، إذ جند نسب األجوبة اخلاطئة مرتفعة بشكل ملحوظ النتائج كانت خميبة 

طا ةاألأل ةالل ذلالشا للكال ةالثاال ةاا
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حة كانت ختبار رغم أن األسئلة املطرو ناهيك عن عدم االهتمام الذي أظهره التالميذ يف تعاملهم مع اال

 .يف صميم املادةو  ،واضحة

األخطاء المتكررة عند تالميذ السلكين في تطبيق القواعد اللغوية  :2-3
 .تعبير واإلنشاءمن  مادة ال انطالقا

باالطالع  قمنا ،نتائج أكثر دقة وموضوعيةوبالنظر إىل مستوى التالميذ يف الدروس اللغوية، ولتكون ال

لرصد القدرة اللغوية مسلك لتعبري الكتايب للتالميذ يف كل ا وكذا على اختبارات الدورة األوىل اليت مت إجنازها،

 األخطاء وقد اعتمدنا يف تصنيف ل دون الوصول إىل نتائج اجيابية،حتو  ،وما يعرتيها من نقائص وثغرات ،للمتعلم

والصوتية، والصرفية والنتائج احملصل عليها موضحة  والتعبريية، واإلمالئية،النحوية،  على املستويات:األكثر شيوعا 

 يف اجلداول التالية:             

 :السلك الثانوي االعدادي:2-3-1

 الثانية إعدادي:

 

النسبة 

 المئوية

 أمثلة
 لعددا

 خطأال وابالص

.حروف الجر (وضع حرف بدل آخر)1 82 استفاد فيها استفاد منها 57,75%

األخطاء 

 النحوية
 .إضافة ضمائر2 40 رأوني الناس رآني الناس 28,17%

25,35% مغمًى عليه مغمن عليه 36 .التنوين3

حذف)الضافة أو طف (اإل.حروف الع4 37 أملكه أدخره أملكه و أدخره 26,06%

طا ةاألأل ةالل ذلالشا للكال ةالثاال ةاا

,



ة)ميداني دراسة( الثانوي التعليم سلكي تالميذ لدى الشائعة اللغوية األخطاء  
 

42 
 

 .التقديم و التأخير5 38 نفسي سمحت به سمحت نفسي به 26,76%

 .التحقيق اإلعرابي6 41 رجال طيب رجال طيبا 28,87%

 .إعمال النواسخ7 52 كان جالس كان جالسا 36,62%

 .حروف النفي والجزم8 35 لم يبقى لم يبق 24,65%

 .الخلط في توظيف االسم والمصدر9 42 م ينفق على نفسهعد على نفسه عدم اإلنفاق 29,58%

 . أسماء اإلشارة10 24 هذا صفة بيتي  هذه صفات بيتي  16,90%

              والمبسوطة.التاء المربوطة 1 73 مراعات مراعاة 51,41%

األخطاء 

 اإلمالئية

 69 مؤلوف مألوف 48,59%
 .مشاكل الهمزة:2

 ى األلفالهمزة عل1.2

 الهمزة على الياء2.2 37 غطإه غطائه 26,06%

 .الهمزة على الواو3.2 43 مأمرة مؤامرة 30,28%

 الهمزة على السطر4.2 36 جزؤ جزء 25,35%

 49 اخر آخر 34,51%
الخلط بين همزة القطع وهمزة 5.2

 الوصل

 52 المؤمنين أمين أمير المؤمنين 36,62%
 .قلب بنية الكلمة3

 بآخر حرف تغيير1.3

 إضافة حرف2.3 66 لذلك ونحن السعداء لذلك ونحن سعداء 46,48%

 قلب ترتيب الحروف3.3 78 األمساك األسماك 54,93%

 62 إفاقه إنفاقه 43,66%
 .أخطاء في وضع النقط:4

 .حذف النقط1.4

 إضافة نقط2.4 46 الققر الفقر 32,39%

 .االشالة5 80 ةوضيف وظيفة 56,34%

 .الخلط بين الذال والدال6 30 االبتدال االبتذال 21,13%

 .غياب الروابط (حرف و كلمات)1 34 إنفاقه نفسه إنفاقه على نفسه 23,94%

 .الصياغة الحرفية2 49 الكن لكن %34,51األخطاء 

 .وضع حرف بدل أخر في الكلمة3 67 الفراء الثراء 47,18%

طا ةاألأل ةالل ذلالشا للكال ةالثاال ةاا
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كتلك   ،لزمين املخصص ملدة الفرض احملروسلكنها تعزى إىل العامل ا ،هناك بعض األخطاء اليت نقصي وجودها

يذ يعود بعضها اآلخر إىل عادة أخالقية سيئة لدى معظم التالماملتعلقة بإسقاط نقط أو حروف من الكلمة، و 

، حيث جندهم ة أو قلب حروفها خري دليل عل ذلكتشويه بنية الكلم، واألخطاء اليت تؤدي إىل وهي الغش

  .أحيانا خيطئون يف كتابة كلمات بسيطة و متداولة بينهم يف باقي األنشطة بالشكل الصحيح

 التعبيرية .تشويه الكلمة4 100 متريحة مريحة 70,42%
 .العامية5 96 صدعت لي رأسي أزعجتني 67,61%

 .التكرار6 57 في ذلك الحين وفي ذلك الوقت في ذلك الحين 40,14%

79,58% ----- 
فإنني أعدت لك ألف عقاب للسائل 

 المتمني
 .غموض المعنى7 113

 .أخطاء في العدد8 64 نونبر 9األحد  األحد التاسع من نونبر 45,07%

 .عدم التمييز بين الصوائت1 59 استسحاب استصحاب 41,55%
األخطاء 

 الصوتية

األخطاء  .الجمع و التثنية1 43 رعاهم اهللاي جدي وجدت جدي وجدتي رعاهما اهللا 30,28%

 الصرفية
 .اإلفراد2 25 تحب أحفادهم تحب أحفادها 17,61%

 .التذكير والتأنيث3 45 منعثرت رجل األ عثر رجل االمن 31,69%

طا ةاألأل ةالل ذلالشا للكال ةالثاال ةاا
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 إعدادي:الثالثة 

 

النسبة المئوية
 أمثلة

 العدد
 الخطأ الصحيح 

 78 حافظوا إلى الوصية حافظوا على الوصية 78%
ف الجر (وضع حرف بدل .حرو 1

 آخر)

 األخطاء

 النحوية

 

 .إضافة ضمائر2 25 رأوني الناس رآني الناس 25%

 .التنوين3 28 مغزن مغزى 28%

 .حروف العطف (إضافة أو حذف)4 36 القتصاديةالحياة وا االقتصاديةالحياة  36%

أتمنى أن أكون عند حسن ظنكم 34%  التقديم و التأخير.5 34 أكون عند حسن ظنكم أتمنى ذلك

 .التحقيق اإلعرابي6 79 حقوق وواجباتا حقوق و واجبات 79%

 .إعمال النواسخ7 28 كان الجو باردا كان الجو بارد 28%

30% 

39% 

51% 

27% 

26% 

 
يان يمثل توزيع األخطاء المتكررة لدى تالميذ الثانية مب

 إعدادي في مادة التعبير و اإلنشاء

 األخطاء النحوية

 األخطاء االمالئية

 األخطاء التعبيرية

 األخطاء الصرفية

 األخطاء الصوتية

طا ةاألأل ةالل ذلالشا للكال ةالثاال ةاا

28222222822222222222222222222222222222222222 %
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 .حروف النفي والجزم8 25 لن يأتي لن يأت 25%

 21 عدم ينفق على نفسه عدم االنفاق عل نفسه 21%
.الخلط في توظيف االسم 9

 والمصدر

32%  . أسماء اإلشارة10 32 الفئة ذاه هذه الفئة

 55 اقترحة علبه اقترحت عليه 55%
.التاء المربوطة                    1

 والمبسوطة

األخطاء 

ةاإلمالئي

 .مشاكل الهمزة:2 80 يفكر بدء بدأ يفكر 80%

80% 

19% 

 بدأ يفكر

 زمالئي

 يفكر بدء

 زمالءي

80 

19 

 الهمزة على األلف1.2

 الهمزة على الياء2.2

 .الهمزة على الواو3.2 44 البأس البؤس 44%

 الهمزة على السطر4.2 11 الفضأت الفضاءات 11%

 27 الكأبة الكآبة 27%
الخلط بين همزة القطع 5.2

 وهمزة الوصل

 حذف حرف1.3 87 بعتباره -لما ال  باعتباره –لم ال  87%

 افة حرفإض2.3 42 رجل الشحاذ الرجل الشحاذ 42%

 قلب ترتيب الحروف3.3 27 ولعبان ولعبنا 27%

46% 

 

 أقضيها

 

 أقصيها

 

46 

 

 :مشاكل االعجام.4

 .حذف النقط1.4

 إضافة نقط2.4 33 غاليا عاليا 33%

 .اإلشالة5 38 مريظ مريض 38%

 .الخلط بين الذال والدال6 27 دلك ذلك 27%

 
يل مناهجي وأهدايف اخلاصة يف 

 احلياة

 لي مناهج الخاصة في الحياة و أهدافأنا 

 التي أخذها معي وأقوم بها
غياب الروابط: (حروف وكلمات)  األخطاء 

طا ةاألأل ةالل ذلالشا للكال ةالثاال ةاا
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التعبيرية .الصياغة الحرفية2 39 سعيدتن سعيدة 39%

 

 

 

 
 

 94 ألتعدث ألتحدث 94%
.وضع حرف بدل آخر في 3

 الكلمة

 .تشويه الكلمة4 36 القاطنطة القاطنة 36%

 .العامية5 70 ذهبنا للعوم سباحةذهبنا لل 70%

 .التكرار6 55 يعاني مشاكل كثيرة الفرد أكثر من غيرها يعاني الفرد مشاكل كثيرة 55%

 .غموض المعنى7 98 زد ناسك االنزداك ---- 98%

 .أخطاء في العدد8 51 7.00الساعة  الساعة السابعة 51%

 عدم التمييز بين الصوائت.1 48 سراخ صراخ 48%
ألخطاء ا

 الصوتية

األخطاء  التأنيثالتذكير و .1 70 بهذا الخبرخواتي لما سمع أ بهذا الخبر أخواتيلما سمعت  70%

الصرفية
 فراد. اإل2 20 يموتون من جوع يكادُ  يكاد يموت من الجوع 20%

 الجمع والتثنية.3 38 التلميذين اللذان قاموا التلميذين اللذان قاما 38%

 

طا ةاألأل ةالل ذلالشا للكال ةالثاال ةاا
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 لك الثانوي التأهيليالس:2.3.2
 كالوريا:األولى ب

 

 النسبة المئوية
 أمثلة

 العدد
 

 الخطأ الصحيح 

 38 يعيشون من األصدقاء يعيشون مع األصدقاء 36.89%
.حروف الجر (وضع حرف 1

 بدل آخر)

األخطاء 

النحوية

 .إضافة ضمائر2 17 لعل هذه قصته هذه لعل قصته هذه 16.50%

 .التنوين3 23 ملجأن ملجأٌ  22.33%

 13 ونبرات و صوتها ونبرات صوتها 12.62%
.حروف العطف (إضافة أو 4

 حذف)

38% 

41% 

64% 

48% 

42% 

مبيان يمثل توزيع األخطاء المتكررة لدى تالميذالثالثة 
 إعدادي في مادة التعبير و اإلنشاء

 األخطاء النحوية

 األخطاء االمالئية

 األخطاء التعبيرية

 األخطاء الصرفية

 األخطاء الصوتية

طا ةاألأل ةالل ذلالشا للكال ةالثاال ةاا
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 .التقديم و التأخير5 33 كان السارد تجمعه عالقة ...بالساردكانت تجمعه عالقة 32.04%

 .التحقيق اإلعرابي6 29 أعلى شأن أعلى شأنا 28.16%

 .إعمال النواسخ7 24 ن سهلإن األمر لم يك إن األمر لم يكن سهال 23.30%

 .حروف النفي والجزم8 21 لم يرى لم ير 20.39%

 34 استعملها العرب يعبروا على الحدث استعملها العرب للتعبير على الحدث 33.01%
.الخلط في توظيف االسم 9

 والمصدر

 . أسماء اإلشارة10 35 هذا القصيدة هذه القصيدة 33.98%

    والمبسوطة .التاء المربوطة 1 22 انتشرة انتشرت 21.36%

األخطاء 

اإلمالئية

 45 التاثير التأثير 43.69%
 .مشاكل الهمزة:2

 الهمزة على األلف1.2

 الهمزة على الياء2.2 62 قارؤ قارئ 60.19%

 .الهمزة على الواو3.2 16 يأمن يؤمن 15.53%

 لسطرالهمزة على ا4.2 30 دفؤ دفء 29.13%

 39 إستنتج استنتج 37.86%
الخلط بين همزة القطع 5.2

 وهمزة الوصل

 35 مستضعين مستضعفين 33.98%
 .قلب بنية الكلمة3

 حذف حرف1.3

 إضافة حرف2.3 26 زخرفةمباعتبارها اللغة  باعتبارها لغة مزخرفة 25.24%

 قلب ترتيب الحروف3.3 16 سامه ساهم 15.53%

 30 البغداديه المقامه المقامة البغدادية 29.13%
 .أخطاء في وضع النقط:4

 .حذف النقط1.4

 إضافة نقط2.4 38 تسهييل تسهيل 36.89%

 .االشالة5 28 ننضر ننظر 27.18%

 .الخلط بين الذال والدال6 19 يدهب يذهب 18.45%

طا ةاألأل ةالل ذلالشا للكال ةالثاال ةاا
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 32 فيتلخص في عن شاب فيتلخص في الحديث عن شاب 31.07%
ياب الروابط (حرف و  .غ1

 كلمات)

 

األخطاء 

التعبيرية

 .الصياغة الحرفية2 33 أعماقهي أعماقه 32.04%

 47 الشكسة الشرسة 45.63%
.وضع حرف بدل اخر في 3

 الكلمة

 .تشويه الكلمة4 28 الهمون الصمود 27.18%

 .العامية5 87 تتوق الشاعرة لدوارها تتوق الشاعرة لقريتها 84.47%

 .التكرار6 52 إن من الحق أن يقال للمحق صدقت يجب إنصاف المحق 50.49%

35.92% ---- 
باعتصام بما امرهم اهللا و أعتصم و اخبارهم 

 بهم
 .غموض المعنى7 37

 .أخطاء في العدد8 31 13المقامة  المقامة الثالثة عشر 30.10%

 عدم التمييز بين الصوائت.1 34 صياق سياق 33.01%
األخطاء 

تيةالصو 

 .اإلفراد1 20 كانوا المسلمين كان المسلمون 19.42%
األخطاء 

الصرفية
17.48% 

اعتمد الكاتب على حجج دينية وتاريخية 

 وظيفتهما

اعتمد الكاتب على حجة دينية وتاريخية 

 وظيفتهم
 .الجمع و التثنية2 18

 تذكير والتأنيث.ال3 44 أن المقامة يعد عمال جديدا  أن المقامة تعد عمال جديدا 42.72%

 

 

 

طا ةاألأل ةالل ذلالشا للكال ةالثاال ةاا
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 كالوريا:الثانية ب

 

 النسبة المئوية
 أمثلة

العدد
 الخطأ الصحيح

 .حروف الجر (وضع حرف بدل آخر)1 58 التخلص عن نظام الشطرين التخلص من نظام الشطرين 96,67%

األخطاء 

 النحوية

 .إضافة ضمائر2 27 مبنية هيقصيدتها و  قصيدتها مبنية 45%

 .التنوين3 30 ظيفتاو  وظيفة 50%

 .حروف العطف (إضافة أو حذف)4 27 القافية الروي القافية و الروي 45%

 .التقديم و التأخير5 32 الذات الشاعرة الشاعرة االذات  53,33%

.التحقيق اإلعرابي6 26 عمال فني عمال فنيا 43,33%

25% 

30% 

36% 

33% 

26% 

مبيان يمثل توزيع األخطاء المتكررة لدى تالميذ األولى 
 بكالوريا في مادة التعبير واإلنشاء

 

 األخطاء النحوية
 األخطاء االمالئية
 األخطاء التعبيرية
 األخطاء الصرفية
 األخطاء الصوتية

طا ةاألأل ةالل ذلالشا للكال ةالثاال ةاا

4343443434444 ,33%3
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 .إعمال النواسخ7 42 ..ينكان حز  أن الشاعر يالحظ ...الشاعر كان حزينا يالَحظ أن 70%

 .حروف النفي والجزم8 17 اعيلم ير  لم يرع 28,33%

 .الخلط في توظيف االسم والمصدر9 29 يرتبط بين المفاهيم الربط بين المفاهيم 48,33%

 . أسماء اإلشارة10 46 و كانت ذلك التجربة وكانت تلك التجربة  76,67%

 والمبسوطة   ربوطة .التاء الم1 47 تميزة تميزت 78,33%

األخطاء 

 اإلمالئية

 16 نشا نشأ 26,67%
 .مشاكل الهمزة:2

 الهمزة على األلف1.2

 الهمزة على الياء2.2 35 بطإه بطئه 58,33%

 .الهمزة على الواو3.2 19 شأم شؤم 31,67%

 الهمزة على السطر4.2 29 قرائة قراءة 48,33%

 ط بين همزة القطع وهمزة الوصلالخل5.2 17 إستهل استهل 28,33%

 26 استهام استفهام 43,33%
 .قلب بنية الكلمة3

 حذف حرف1.3

 إضافة حرف2.3 21 التمييز الشاعر تمييز الشاعر 35%

 قلب ترتيب الحروف3.3 14 ترطب تربط 23,33%

 35 الناسق التناسق 58,33%
 .أخطاء في وضع النقط:4

 .حذف النقط1.4

 إضافة نقط2.4 23 الدخييلة الدخيلة 38,33%

 .االشالة5 32 ظمير ضمير 53,33%

 .الخلط بين الذال والدال6 10 هذف هدف 16,67%

 .غياب الروابط (حرف و كلمات)1 28 مجموعة ديوان مجموعة في ديوان 46,67%

األخطاء 

 التعبيرية

 .الصياغة الحرفية2 32 المفعمي المفعم 53,33%

 .وضع حرف بدل آخر في الكلمة3 18 التفصيلة فعيلةالت 30%

 .تشويه الكلمة4 26 عنكر عنكم 43,33%

 .العامية5 57 وفتان الحال عن الموعد تأخرنا  عن الموعد 95%

طا ةاألأل ةالل ذلالشا للكال ةالثاال ةاا
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 .التكرار6 35 هذا الكتاب هو الكتاب للشاعر هذا الكتاب للشاعر 58,33%

 وض المعنى.غم7 59 إيجاد السيد لكن دون عمل ----- 98,33%

 .أخطاء في العدد8 31 2إلى السطر  1من السطر  من السطر األول إلى السطر الثاني 51,67%

األخطاء الصوتية عدم التمييز بين الصوائت.1 37 ترد-طيار تكسير البنية طرد-تيار تكسير البنية 61,67%

األخطاء  يثتذكير و التأن.ال1 48 أمل دنقل التي ساهمت أمل دنقل الذي ساهم 80%

 الصرفية
 .الجمع و التثنية2 55 نور و سعيد مهران لم يتمكنوا نور وسعيد مهران لم يتمكنا 91,67%

 اإلفراد.3 47 الشاعر حرمناهم نفسه الشاعر حرم نفسه 78,33%

 

 

رتفعة يف مجيع املستويات استنادا لكل هذه املعطيات يتضح أن اخلطأ اكتسح ميدان التعليم بنسب م

وجتدر اإلشارة إىل أن عالمات الرتقيم تغيب  ؛، والصرفية، والصوتية، واملعجميةواإلمالئية، والتعبريية ،نحويةال

يف ضوء حتليل استمارات هلذا حاولنا رصد األسباب الكامنة وراء هذه الظاهرة بشكل كلي يف إنشاءات التالميذ، 

 ، ومشاكله ...األدرى حبالهأمني أسرار التلميذ و الطرف  ذاه ألساتذة باعتبارقدمت ل

  

55% 

41% 

59% 
61% 

83% 

 توزيع األخطاء المتكررة لدى تالميذ الثانية بكالوريا
 في مادة التعبير واإلنشاء 

 األخطاء النحوية
 األخطاء االمالئية
 األخطاء التعبيرية
 األخطاء الصرفية
 األخطاء الصوتية

طا ةاألأل ةالل ذلالشا للكال ةالثاال ةاا



ة)ميداني دراسة( الثانوي التعليم سلكي تالميذ لدى الشائعة اللغوية األخطاء  
 

53 
 

 

 

 الفصل الثالث:  
الخطأ اللغوي  

األسباب والحلول

طا ةاألأل ةالل ذلالشا للكال ةالثاال ةاا
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 والحلول األسباب اللغوي الخطأ: 3

 وبعض الحلول المقترحة لعالجهاالوقوع في الخطأ اللغوي أسباب  :1.3

في ضوء تحليل للغوي اأسباب الوقوع في الخطأ  :1.1.3
 االستمارات :

معاينة األسباب الكامنة آثرنا  ،انظومة التعليمية مبختلف مكوناbمبا أن قضية اخلطأ اللغوي قضية bم امل

مؤسسات مبناطق خمتلفة من  وراءها بطريقة عملية، فكان أن وزعنا استمارة تتألف من اثنيت عشر سؤاال يف عدة

 ىل النتائج التالية:توصلنا إف نطقةامل

 :ما رأيكم في مستوى التالميذ في مادة اللغة العربية: السؤال األول   

 جيد ضعيف متوسط

النسبة المئوية العدد النسبة العدد بةالنس  العدد

75.71% 53 21.43% 15 2.86% 2 

 

مع ما يبدونه من انزعاج من  ،ط يف اللغة العربيةاملالحظ أن أغلبهم يعتقدون أن مستوى التالميذ متوسو 

الثانوي الوضع، لكن أغلبهم يفسر حكمه باختالف مستويات التالميذ داخل الفصل الواحد خاصة يف املستوى 

 اإلعدادي.

 

 

طا ةاألأل ةالل ذلالشا للكال ةالثاال ةاا
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 ؟أين يكمن الخلل الذي يعتري عملية تقديم المادة اللغوية في نظركمالسؤال الثاني:     

 العامل العدد النسبة المئوية
 المادة اللغوية 8 11.43%
 التلميذ 34 48.57%
 المنهج 40 57.14%
 عامل الزمن 31 44.29%
 عوامل أخرى 29 41.43%

 

خانة معيقات أداء  أزمة منهج في حقيقة األمر، كما يصّنفون التلميذ في ،اللغةجلهم يرون أن أزمة 
، بقدر ما يتحمل من مسؤلية في هذه القضية بقدر ما يمكن أن يكون ، ونرى أن هذا األخيررسالة التعليم

    ضحية أيضا، ذلك أن منهم من أضحت المؤسسة التعليمية متنفسا للتعبير عن تمرد على قهر مجتمع 
 االحتضان... بشكل مطلق.الرعاية و  أسرة تخليا بشكل مطلق عن دورو 

 :سبب إشاعة الخطأ اللغوي هوالسؤال الثالث:    

 السبب العدد النسبة المئوية
 اإلعالم 27 38.57%
 االزدواجية اللغوية 34 48.57%
 الشارع 29 41.43%
 وسائل التواصل 19 27.14%

 األسرة 42 % 60

38.57% 27 
ندرة –مل أخرى عوا

المكتبات،عوامل سوسيو 
 تربوية،التدافع اللغوي

 

طا ةاألأل ةالل ذلالشا للكال ةالثاال ةاا
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وتوجد عوامل أخرى غري هذه تشكل سببا لوقوع عدة تالميذ يف اخلطأ اللغوي إال أننا فضلنا الرتكيز على هذه 

أو فراغه أمام التلفاز فمعظمهم يقضي وقت  ،تؤثر بهدنا هي اليت تؤثث حميط التلميذ و العناصر أل ا يف اعتقا

القيم الفاسدة اليت و  ،والثقافة املشوهة ،واالتصال إضافة إىل الفكر العفن ،غريها من وسائل التواصلاحلاسوب و 

تروج هلا تشكل عامال لتدهور املستوى اللغوي للتالميذ حيث جند الشباب يف احتكاكهم بوسائل التواصل 

يا جديدا يستجيب لتدين مستواهم متنا لغو الواتساب" اخرتعوا ي خاصة ما يعرف باسم "الفيسبوك و االجتماع

حيث إ م يتواصلون عرب الدارجة املغربية اليت يكتبو ا حبروف التينية هذا  ،يزيد من استفحال ظاهرة اخلطأو 

 :ة يقع يف اخلطأ حيث جتدهم يكتبونناهيك عن أن جولة على صفحات" الفيسبوك" مثال جتد املتمكن من اللغ

 إنشاء اهللا :يكما يل  إن شاء اهللا-)1(

 يأنت :كما يلي  أنت-)2(

اليت  -إن صح التعبري–غريها من معامل التشويه رات بالعامية أو األمازيغية ...و باإلضافة إىل توزيع منشو 

 تتعرض له اللغة العربية على يد وسائل التواصل واإلعالم.

والتدافع  ،االزدواجيةو  ،ا التقدير جند أن البعض يعزون اخلطأ اللغوي اىل األسرةذغري بعيد عن هو  

 حبكم املنطقة اليت نتواجد فيها مطالبون باإلملام بأربع أو مخس لغات العامية املغربية،و  نناأ اللغويني حيث

هنا خيتلط على التلميذ احلابل بالنابل بتنقله بني الكم و  -اإلسبانية أو ،واالجنليزية الفرنسية، العربية، األمازيغية،

 ،ازيغية على العربية يف التذكري والتأنيثحيث جتد منهم من يسقط قواعد األم اعد اللغات هذا،اهلائل لرتاكيب وقو 

منهم من مل جيد بدا من االستنجاد بالعامية يف مواضع عدة هذا إن تغاضينا عن تأثر بعض الفئات باللهجات و 

لو ا بينهم وهنا قد يقول يتداو و  ،تنا بصلةت ال لديننا و ال لثقافالدخيلة اليت يلتقطها الشباب من األغاين اليت ال مت

إن كانت قليلة تبقى كلمات قول و قائل بأ ا كلمات قليلة ترتقي ملرتبة لغة، وبالتايل لن تكون ذات تأثري وحنن ن
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ا احليز لتخزين كلمة ذالتلميذ، أمل يكن أفضل لو أشغل همن منطقة اكتساب اللغة يف دهن  دخيلة أخذت حيزاً 

 قواعدها السليمة؟عربية فصيحة ب

 املكتوبة بالفرنسية، أو، أضف إىل ذلك التحدي الذي يطرحه الشارع، حيث جند عالمات التشوير

 ة إن صحت التسمية.يّ سنْ فب، أو بالعرَ ةرجة املغربيالدا

 ؟هل تطلبون من تالميذكم تقديم عروض أو بحوث تستهدف تنمية الرصيد اللغويالسؤال الرابع:   

 االختيارات دد اإلجاباتع النسبة المئوية

 نعم 27 38.57%

 ال 6 8.57%

 أحيانا 34 48.57%

 

قد كان الغرض من طرح هذا السؤال هو رصد الدينامية اليت متر ¨ا عملية مترير املادة اللغوية للتلميذ و 

ث أفضل التلميذ الباحذلك أن  ،فاألستاذ احلريص جيدر به أن يأمر تالميذه بعد كل درس بالبحث يف موضوعه

خصوصا وأن هذه  ،الوظيفة اليت يؤديها املدرس ال تقتصر على تقدمي املعلومات بالضرورةحيث أن من غريه 

يساعد تلميذه على االحتكاك مبختلف  فدور األستاذ جيب أن يكون تأطريياً  األخرية صارت متوفرة بكبسة زر،

أكثر من  نسان مبجهوده الشخصي يظل راسخاً حياسبه على ذلك ألن ما يتعلمه اإلو وسائل املعرفة بل ويتتبعه 

 ذلك الذي يتلقاه عن طريق واسطة ما.
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 ؟للنص السماعي هل تخصصون لتالميذكم حصةً  السؤال الخامس:  

 االختيارات عدد اإلجابات النسبة المئوية

 نعم 42 60%

 ال 25 35.71%

 أحيانا 3 4.29%

 

عنيون ¨ذا السؤال أكثر من غريهم ذلك أن السماع يشكل أهم وقد كان أساتذة املستوى الثانوي اإلعدادي م

:"فاملتكلم من العرب حني كانت ملكة اللغة العربية موجودة فيهم  ابن خلدونمصادر اكتساب املعرفة، يقول 

زال مساعه ، مث ال يريهم عن مقاصدهم ..فيلقنها كذلككيفية تعبو  ،ل جيله، وأساليبهم يف خماطباbميسمع كالم أه

له يتكرر إىل أن يصري ذلك ملكة وصفة راسخة ويكون  استعماو  ، ومن كل متكلم،ذلك يتجدد يف كل حلظةل

 1اللغات من جيل إىل جيل."كأحدهم، وهكذا تصريت األلسن و 

 ؟هل تسهمون في تقديم أنشطة تربوية ثقافية داخل المؤسسة السؤال السادس:  

 االختيارات العدد النسبة المئوية
 نعم 23 32.86%

 ال 7 10%
 أحيانا 30 42.86%
 ال تنظم المؤسسة أية أنشطة 9 12.86%

                                                           
. 62م)،ص:2006القاهرة، -علي أحمد مدكور، "تدريس فنون العربية"،(دار الفكر العربي -) 1)
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لقد كان طرحنا هلذا السؤال نابع من حقد على الواقع حقيقة إذ كنا يف فرتة دراستنا باملرحلة الثانوية 

بالتحاقنا نعاين إثر غياب الفضاءات الثقافية باملؤسسات لكن هذا الشعور سرعان ما بدأ بالتالشي  ،اإلعدادية

بعض األطر النشيطة ¨ا ضمن أنشطة تربوية ثقافية من قبيل التأهيلي حيث أدجمتنا املؤسسة و  بالسلك الثانوي

 املشاركة يف أنشطة ثقافية ...األديب و  إنشاء ناد لإلبداع

ذلك ما على أطر بعينها و  املؤسسات حيث كان حكراً و  ،على مجيع التالميذ لكن األمر مل يكن معمماً 

يف نفوسنا لكن بنزولنا إىل امليدان أثناء إجناز هذه الدراسة فوجئنا مبا هو أسوأ حيث أن مجيع املؤسسات عينة  حزّ 

املكتبات يف الوقت  ، قاعات العروض،املسرح :والثقافية من قبيل ،ضاءات األنشطة الرتبويةالدراسة ال تتوفر على ف

إذ تشكل ا«ال األرحب الرتكاب وتصحيح ة امللكة اللغوية يف تنمي عظيماً  الذي تلعب فيه هذه العناصر دوراً 

يتدربون على ، حيث كان التالميذ الذي نقول به فرغم نقص املؤهالت ة تؤكد الطرحقد عاينا جتربة  حيّ اخلطإ و 

تنقصهم عدة عناصر إال أن تطوير األداء اللغوي أثناء التدرب على األدوار كان حاضر عرض مسرحي يف قاعة و 

ملحوظ حيث كانت املدرسة حريصة على تصحيح األخطاء الشفهية اليت يقع فيها التالميذ...وهنا جيدر بشكل 

: كيف الدراسة إذ وجدنا أنفسنا نتساءل بنا التوقف عند مفارقة غريبة طرحت نفسها بإحلاح أثناء إجنازنا هلذه

تستدعي فنانني من خارج البلد الفن، فنجدها حتتضن املهرجانات و تعجز دولة تسخر أمواال طائلة خلدمة 

ثقافة منحطة _ عن ائدة منها بل إ ا تروج ألفكار و تكرمهم أميا إكرام لتقدميهم عروضا ميكن القول أ ا ال فو 

  ترسخ قيم املواطنة لديه...أال نشجع الفن؟ و ، تنمي ملكاتهو ، زة  لتلميذ بسيط، متأل وقت فراغهتوفري قاعة جمه

بدع فنجعل الفنان( منتوجا حمليا) إن صحت التسمية؟ إن األمر ملؤسف حقا أننا أصبحنا مل ال نؤطر التلميذ امل

 .تبين الوطنواعد اليت يفرتض أن نعتين بالغريب على حساب السّ 
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 هل ترون أن ثمة دروسا كان من المفروض أن يتضمنها كتاب مادة اللغة العربية للمستوى: السؤال السابع  

 ؟الذي تدرسونه

 االختيارات العدد لمئويةالنسبة ا

 نعم 55 78.57%

 ال 15 21.43%

 

يف هذا الصدد ملسنا وعيا لدى بعض املدرسني مبكامن النقص اليت تعرتي الكتاب املدرسي سنستعرضها و 

فيما أعربت فئة عن ارتياحها ملا يقدمه  "الكتاب المدرسي بوصفه سببا من أسباب الوقوع في الخطإ"يف حمور 

 دروس.الربنامج من 

 ؟ هل تخصصون حصصا تقويمية للتالميذالسؤال الثامن:   

 

 

72.86% 

10% 

 مبيان يمثل توزيع األساتذة حسب إجاباتهم

 نعم
ال
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 ؟كيف ذلكفإذا كان الجواب بنعم 

 االختيارات عدد اإلجابات النسبة المئوية
 اختبارات 38 54.29%

 مناقشات شفهية 30 42.86%
 عروض 16 22.86%
 تلخيص دروس 6 8.57%

       لبا ما تقدم حصة التقومي بطريقة منطية ، فغان عملية التقومي تنقصها املنهجيةاملالحظ أ

، فيلجأ املدرسون إىل مراجعة عدة ل) قبل يوم أو يومني من االختباركتقدمي درس داخل الفص(

، خصوصا وأن دون متكنه من إدراك كل ما قدم له، وحيول ربك التلميذوس يف حصة واحدة ما يُ در 

 الدروس فيها التلميذ مجيعها مع ندرة التطبيقات يفالربنامج طويل من حيث كم الدروس واليت ميتحن 

، فيجد التلميذ نفسه داخل حيص بيص إن صح التعبري ال ينفك خيرج منه اللغوية اليت تقدم قبال

، ألنه كان املتلقي مل يستوعب كل ما قدم له ألن ،ون نتيجته سلبيةفيدخل فيخضع الختبار غالبا تك

 ، ومل ينل احلظ الكايف من الوقت يف تقدميه.إلدراكيةمن قدته االستيعابية وا أوفر حجما
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 ؟ هل تعتمدون منهج التصحيح الجماعي لالختبارالسؤال التاسع:   

 

لقد كانت الغاية من طرح هذا السؤال هي رصد الطريقة اليت تعاجل ¨ا مسألة اخلطإ اللغوي 

األجنع يف القضاء عليها ذلك أنه ، ويعد يكشف أكرب قدر من األخطاءفالتصحيح اجلماعي لالختبار 

ه ألنه مت عندما يشارك التلميذ يف عملية التصحيح تبقى الكلمات اليت أخطأ فيها راسخة يف ذهن

 ، فال يتكرر وقوعه فيها.تصحيحها بطريقة مباشرة

 

 

 

 

 

74.29% 

25.71% 

 مبيان يمثل توزيع األساتذة حسب إجاباتهم

 نعم
ال
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هل تدرجون النص الديني ضمن برنامجكم التعليمي أم تلتزمون بما يضمه  السؤال العاشر:

 ؟ قطف المقرر

 

 

 

س من قيود الربنامج وقد كان اهلدف من اإلجابة عن هذا السؤال هو رصد مدى حترر املدر 

 ،املدرس هو األدرى مبستوى تالميذهأن هذا األخري تعرتيه نواقص كما سلف الذكر، فأوال خصوصا و 

 بتدخله سيسهل القضاء على نقاط الضعف هذهديهم و مكامن النقص لوطبائعهم واهتماماbم و 

لنا يف صادر اكتساب اللغة على اإلطالق و االعتقاد ثانيا أن النص الديين هو أهم مبكل تأكيد، و 

 ، حيث أن التلميذ منذ زمن ليس بالبعيد كان متفوقا لغويا إذ يلمّ تارخينا العتيق خري دليل على ذلك

ون إىل مصادر اللغة ... أضف إىل ذلك أن التالميذ يف هذه املراحل أحوج ما يكبقواعد التجويد و 

41.43% 

58.57% 

 مبيان يمثل توزيع األساتذة حسب إجاباتهم

 نعم
 ال
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، ويف حال مل يكن وضع هذا تواصل احلقيقي مع الواقع بامتيازالغذاء الروحي إذ أن املراهقة مرحلة ال

جتاوز التحديات اليت مسلحا بآليات متكنه من التعايش و األخري مرضيا البد لإلنسان من أن يكون 

النفس ...فمن أين له ¨ا إن كان الثقة بإىل التشبع بقيم الصرب، العزم و  يطرحها حيث حيتاج التلميذ

 اجتماعيا...إعالميا، و  بعيدا عن النص الديين دراسيا،

 ؟ما نوعية األخطاء التي تتكرر عادة عند تالميذكمالسؤال الحادي عشر:   

 نوعية األخطاء عدد اإلجابات النسبة المئوية
 نحوية 51 72.86%
 إمالئية 55 78.57%
 صرفية 34 48.57%
 داللية 35 50.00%
 أخرى 18 25.71%
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 ؟  ما موقفكم من الخطإ اللغوي السؤال الثاني عشر:  

 

وحمفز  ،وجها ومشخصا (وسيط بني التلميذ واملادة العلميةمجيب أن يكون املدرس وسيطا و 

كما أنه يغين  ،الدرس، خاطئة كانت أو صائبةيضمن استثمار معارف كل تلميذ يشارك يف 

فاالهتمام  .لل أخطاءهم ليساعدهم على جتاوزهاا...وهو مشخص ألنه حيالتفاعالت بينهم مجيع

فكيف نتوقع من التالميذ أن ال  ،إ هو من بني أساليب حماربة الفشلالذي يوليه املدرس للخط

 :شالرب، يقول ؟ فال جدوى من جميئهم إذاً ئنيــــكأننا نتوقع منهم القدوم إىل املدرسة معبّ ؟ و خيطئوا

ى أنقاض املعرفة السابقة، أي ¨دم املعارف اليت مل حنسن بناءها ... ولذلك وجب إننا نتعلم عل"

 1على هدم أخطاءهم" ني أن يعلموا التالميذ اعتماداً ّــ على املرب

ذ جتده خيطئ يعجز التلميذ عن إنتاج نصوص كاملة املعىن إ عندما يعرتي عملية اكتساب اللغة خلل ما،

 عونا البحث للتساؤل عن سبب وقوع التلميذ يف اخلطإ اللغوي.وهنا يد ،يف صياغة تركيب بسيط

                                                           
.135؛ ص: 2013، مارس 24بية، العددترمجلة علوم ال خطإ في سيرورة التعليم والمعرفة"العربي السليماني، "دينامية ال-) 1 )

62.86% 

37.14% 
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ألخري وليد تداخل الكتابات أن هذا اوقد أظهرت الدراسة امليدانية واالطالع على بعض املقاالت و  

واملؤسساتية لذلك سنحاول فيما يأيت من األسطر ذكر بعض  ،املنهجية االجتماعية، : الذاتية،أسباب عدة منها

 إليه يف هذه الناحية مبراعاة التقسيم سالف الذكر.مما توصلنا 

 :األسباب الذاتية المطلب الثاني-2.1.3

تتعلق بالتلميذ ومدى رغبته وحرصه على التحصيل الدراسي باإلضافة إىل ظروفه االجتماعية والنفسية 

زيد من استفحال حيث بتواصلنا مع بعض املدرسني أُميط النقاب عن تصرفات يقوم ¨ا بعض اآلباء أحيانا ت

 الرتاجع الدراسي ألبنائهم، فقد أصبنا بالذهول عندما أخربتنا تلك املدرسة عن ردة فعل أم إحدى التلميذات،

يندى له اجلبني ينم عن تفكري هش وغياب  عندما شكت إليها إمهال ابنتها للدراسة، فقد كان جوا¨ا جواباً 

وخا إلحلاح اإلدمان ذلك التلميذ الذي يستأذن لرتك احلصة رضالوعي بأمهية التعليم، وأسفنا أشد األسف حلال 

تأخري و  ،جترها مناقشته إال إلضاعة الوقت وإال لن ،درسة نفسها مرغمة على تلبية طلبهوجتد امل ،على املخدرات

لسلك احلصص والدخول يف الصراع؛ وكلها أمور تؤخر وترية السري العام للربنامج، فلن نبالغ إن  قلنا أن تلميذ ا

 اجتماعيا.لي باخلصوص تلميذ حيتضر معرفيا ونفسيا و الثانوي التأهي

حيث كشفت الدراسة عن نتائج مهولة يف  ،وي خارج أسوار املؤسسة التعليميةاالمتناع عن األداء اللغ-

إذ أن تلميذ األوىل بكالوريا ال يزال يف مرحلة ملء الفراغات_ إن صحت التسمية_ حيث ينتج  هذا الصدد،

بالتايل عدم غياب احملاولة واخلطأ والتكرار و الروابط، وذلك كله بفعل فارغة من حيث املعىن واألفكار و وصا نص

 .التمكن من تصحيح االستجابات اخلاطئة

 الشغب وعدم خلق الظروف واجلو املالئم لتقدمي املادة، واالستفادة من تفاصيلها خاصة مع حالة-

 ت.اسساالكتظاظ اليت تعرفها بعض املؤ 

طا ةاألأل ةالل ذلالشا للكال ةالثاال ةاا
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وحتري املدرسني  ،ات غريبة حتول دون التحصيل اجليدباإلضافة إىل الشغب بعض التالميذ لديهم عاد -

ما مينع من رصد أخطاءها الشفهية يف  ،يشتكي األساتذة من صوbا املنخفضبشأ م فإحدى التلميذات مثال 

ف ين بنفس املؤسسة أحدمها عنّ عن متردهم، حيث رصدنا حالتني لتلميذ حني يلجئ البعض إىل العنف للتعبري

ا على مستوى األنف يف حني عنّ  وبتكرار  ،ر إحدى املدرسات لفظيا يف حضورناف اآلخزميلته يف الفصل، بض̈ر

الفصل، ما حيول دون تقدمي املادة بالشكل داخل املؤسسة و  مثل هذه التصرفات خيلق أمثال هؤالء ارتباكاً 

 املطلوب.

 ح بعض األخطاء الكتابية اليت يرتكبها التلميذ يف الفروض مثال.سوء اخلط ما حيول دون تصحي-

 حد الرتسخ يف املعجم اللغوي لبعضهم: إىلشيوع اخلطأ والتعود عليه -

"وهنا نستحضر قصة الطفلة هاجر اليت مجعت كلمة "أرنب" بصيغة أرنبات فاعتقد جل املغاربة -)3(

التعجب  مع أن هذا يت يف إطار السخرية الضحك و نرتنواسعة على صفحات األ أ ا أخطأت ونالت شهرة

 .اجلمع صحيح كما جاء يف املعجم الوسيط فاألرنبة واحدة األرانب

فقد اكتشفنا أن هذا العنصر من عوامل الوقوع يف اخلطإ اللغوي ففي إحدى املؤسسات وجدنا  الغش:

يل على صور تؤطر هلذه اإلشكالية يف عينة من التالميذ كررت مجلة بالعامية أثناء صياغة موضوع إنشائي سنح

 احملور اخلاص ببعض صور اخلطأ اللغوي.

 عدم التمكن من مهارة اإلمالء يف املرحلة االبتدائية.- 

وال يعد التلميذ العامل الوحيد يف ظهور اخلطأ وانتشاره، بل هناك عوامل منهجية ترتبط مبحتوى الربنامج 

 سنحاول رصد مظاهر مسامهة االثنني فيما يلي: باملدرس،ي من جهة، وطريقة تقدميه من جهة ثانية أ

طا ةاألأل ةالل ذلالشا للكال ةالثاال ةاا
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  .المحتوى التعليمي بوصفه عامال من عوامل الخطأ -3.1.3

أحصى من خالهلا األخطاء اليت تشوب كتاب  فريد أمعضشوسنستعرض يف هذا احملور دراسة لألستاذ 

وأخطاء  ،ية مرتبطة باستعمال األلفاظء لغو صرفية، وأخطا؛ واليت صنفها إىل أخطاء حنوية و الثانية بكالوريا

أو حتويرها  ،سقوط كلمات لدى نقل النصوص :قسمها إىل أخطاء مطبعية من قبيل أخرى غري لغويةو  ،عروضية

وعلى مستوى األنشطة املقرتحة يف  أو إيراد لفظ مكان آخر، كما يعرف الكتاب اضطرابا يف التوثيق الببليوغرايف،

طاء جراء اخللط بني املصطلحات، كما اعرتته أخ ،التحليل والتعريف واالستنتاجوات الدراسة، ونقصا يف خط

متيزت هذه الدراسة باستفاضتها ودقة الرصد، والشمولية  قدو  ،واملعلومات ،وأخرى يف األمساءاألرقام، والسنوات، و 

 ، ولضيق ا«ال سنكتفي بإيراد مناذج منها.يف الطرح

 األخطاء النحوية:

 :ل إال لتقدمي أمثلة حمدودة، منهاا«ا متعددة ال يسع

فقد كان  "رد كذا إلى كذا"من الفعل  مبعىن إرجاع الشيء إىل شيء آخر، "مرد ذلك أن" قوهلم-

 ."" إلىد يف هذا القول احلرف اجلاراألصح أن يتقدم احلرف الوار 

ففي  رف آخر.عدم التوفيق يف اختيار حروف العطف، حبيث يرد أحدها يف غري موضعه أو مكان ح-

 :     يف آخر دراسة النص النظري املقرتح يف حمور تكسري البنية نقرأ اآليتبحث وامتدادات" " نشاط وارد يف خانة

شعرنا احلديث إىل أين؟ للدكتور غايل و  ،د للدكتور حممد النويهيعد إىل الكتابني اآلتيني قضية الشعر اجلدي

يعلق صاحب املقال على هذا املطلب قائال الكتابني و  تقنية"،انطلق من أحد فصوله إلجناز بطاقة و  شكري،

، كان ار أحدمها فقط لقراءة فصل منه، وإجناز األنشطة املقرتحةاملذكورين فما دام غرضه دعوة املتعلم إىل اختي

 " أو"عليهم أن يستعيضوا عن تلك الواو العاطفة بعاطف آخر مناسب هو

طا ةاألأل ةالل ذلالشا للكال ةالثاال ةاا
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 :حد املواضعقدمها صاحب املقال هلذا النوع من األخطاء قوهلم يف أمن األمثلة اليت و  ،اخلطأ يف العدد-

 1"أيضا" العدد ثالثة ورد مؤنثا مع أن المعدود كذلك :ق على ذلك بقولهعلّ و  ،"عرض قراءتين أو ثالثة"

 :األخطاء اإلمالئية

 الخطأ الصواب وصف الخطأ

 اثبات مهزة القطع
 االجتماعي
 االحتذاء

 اإلجتماعي
 اإلحتذاء

رك اهلمزة مطلقا يف بعض الكلمات ت
 اليت ترسم ¨مزة القطع

 اإلقناع
 األثر

 اإلذاعة

 االقناع
 االثر

 االذاعة
إيراد اللفظ ¨مزة واألصل فيه مهزة 

 وصل
 أدرسه ادرسه

 أفاق آفاق استعمال مهزة القطع بدل املد
إثبات اهلمزة فوق األلف مع أ ا 

جاءت على آخر فعل أمر مسند إىل 
و متبوع حبرف ’خاطب ضمري امل

 ساكن

 خطإ
 مبدإ

 خطأ
 مبدأ

ورود اهلمزة فوق الياء الساكنة مع أن 
الصائب أن ترد مستقلة على السطر

 اقرإ النص
 امإل اجلدول

 النص اقرأ
 امأل اجلدول

 
ورود اهلمزة فوق الياء الساكنة مع أن 
الصائب أن ترد مستقلة على السطر

 جييء
 شيء

 جييئ
 شيئ

                                                           
مؤلف جماعي، "دراسات نقدية في الكتاب المدرسي"، المقال بقلم: فريد أمعظشو، الخطأ في الكتاب المدرسي:(شركة  )1( 

.92-90م)، ص.ص:2012هـ1433وجدة، ط:-مطابع األنوار المغاربية

طا ةاألأل ةالل ذلالشا للكال ةالثاال ةاا
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بدل عالمة االستفهام يف إيراد النقطة 
 صياغة السؤال

 مب يوحي إليك... مب يوحي إليك...؟

 حدد أنواع التوازي...؟ حدد أنواع التوازي إيراد عالمة االستفهام

--- --- 
غياب عالمات الرتقيم يف بعض 

 النصوص
 

"األخطاء : الصرفية ساق صاحب املقال مبحثا بعنوانو  ،إلضافة إىل األخطاء اإلمالئية، والنحويةبا

األخطاء (،منها أبناء العربية األصالء حىت اليت أشار إىل أ ا ال يسلم المرتبطة باستعمال األلفاظ" اللغوية

واخللط  ،بعد فعل القول "إن"وقد مثل هلذا النوع بعدة مناذج نستحضر منها ما يتعلق باستعمال حرف  )الشائعة

"في : وكلها مناذج ساق مواضع ورودها يف الكتاب املدرسي "خطوة"وشكل مجع  ،نفذ""و     "" نفديف توظيف

 1وبني مكمن اخلطإ ووجه الصواب فيها  رحاب اللغة العربية"

كما قدم مبحثا بعنوان األخطاء العروضية ؛حيث رصد األخطاء اليت مست هذا اجلانب يف الكتاب 

"أثريت وهو بيت من قصيدة  ،يف هذا الصدد قدم عدة مناذج سنقتصر على ذكر واحد منهاو  سالف الذكر،

 :للبارودي مجدا "

 ؟وكيف يملك دمع العين مكتئب              لكل دمع من مقلة سبب

على منوال حبر البسيط "والقصيدة كلها منظومة :  وتعليقا على هذا البيت يقول صاحب املقال

لوجود خلل فيه كما هو مبني  ،ال نستطيع التعرف إىل وزنه ،وال سيما صدره ،ولكنا حني نقطع هذا البيت ،التام

                                                           
قال بقلم: فريد أمعظشو، الخطأ في الكتاب المدرسي:(شركة مؤلف جماعي، "دراسات نقدية في الكتاب المدرسي"، الم-)1(

.98-96م)، ص. ص: 2012هـ1433وجدة، ط:-مطابع األنوار المغاربية

طا ةاألأل ةالل ذلالشا للكال ةالثاال ةاا
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مباشرة ،هي  "دمع"وحني نعود إىل ديوان البارودي للتأكد من سالمة البيت، جند أن مثة كلمة سقطت منه بعد 

 1."جرى" الفعل

قص عدة أخرى تعرتيها إضافة إىل األخطاء، نوا مثة كتباً و  ،كتاب الثانية بكالورياهذا فيما يتعلق بنموذج  

يف هذا الصدد، وكرد على سؤال تضمنته االستمارة املقدمة للمدرسني من حيث املضمون أو طريقة الطرح و سواء 

 ترى إحدى املدرسات باملستوى الثانوي إعدادي أن:

وال تثري  ،علها مملة ال تشد التلميذ إليهابه بعض النصوص القرائية طويلة ما جيإعدادي  كتاب الثانية  -

 كثري منها متشا¨ة املوضوع.و  عرفة لديه،فضول امل

 غياب رؤية واضحة لتدريسهاو  ،ليت تنمي ملكة الذوق لدى التلميذيعاين ندرة يف النصوص الشعرية ا-

 .املكونات البالغيةو  ،والشكل ،وكيفية مناقشتها وفق املضامني

األساسية اليت تساعد  أما من حيث الدرس اللغوي فرتى أن كتاب الثالثة إعدادي تنقصه بعض الدروس-

 اإلبدال، ،مثل اإلعالل االطالع على التغريات اليت ختضع هلابشكل جيد و  ،التلميذ على اكتساب اللغة العربية

الهلا بشكل كبري يف دراسة اليت يتم استغ ،،والصفة املشبهة)أحواله وصياغته(اسم التفضيل  إعمال املصدر،

كما ترى أن معظم الدروس اللغوية  اب إال أنه مت حذفها من الربنامجفرغم تواجد هذه الدروس يف الكت ،النصوص

 تفتقر 

 حيث:قواعد اللغة العربية الصحيحة تساعد التلميذ على اكتساب و  ،إىل التطبيقات اليت تواكبها

 .يقدم درس لغوي تطبيقي واحد لثالثة أو أربعة دروس يف املستوى الثاين ثانوي إعدادي-)3(          

                                                           
مؤلف جماعي، "دراسات نقدية في الكتاب المدرسي"، المقال بقلم: فريد أمعظشو، الخطأ في الكتاب المدرسي:(شركة  -)1(

.100م)، ص.ص:2012ـه1433وجدة، ط:-مطابع األنوار المغاربية

طا ةاألأل ةالل ذلالشا للكال ةالثاال ةاا
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فرتى أن بعض املهارات املتضمنة بكتاب املستوى األول أعدادي  ،حمتوى التعبري واإلنشاءما خيص أما في

 مثال تفوق مستوى التلميذ:

سليما  أسلوباً املعلومات و من  وافراً  كمهارة النقد واحلكم اليت تتطلب أن ميتلك هذا األخري قدراً -)4(

 يشاهد . إصدار احلكم و تقومي ما يقرأ أووقدرة على النقد و 

كما ترى أن مهارة التحويل املربجمة يف جدول املستوى الثاين صعبة باملوازاة مع ضعف التالميذ لغويا و 

 دبية املناسبة لتغيري نص شعري إىل نص نثري مثال.الذين يفتقرون إىل األساليب األ

ة حىت و يف هذا الصدد هذا ناهيك عن أنه أيضا يضم نصوصا حمملة بكلمات باللغة العامية غري املغربي

للسنة  "مرشدي في اللغة العربية"" ورد يف كتاب 22نسوق منوذجا من نص لنجيب حمفظ بعنوان :احلكاية رقم

الثانية إعدادي الذي يضم كلمات تنتمي للهجة املصرية مثل كلمة "النقطة" اليت تفيد معىن احملطة يف اللهجة 

 lequartier.1 "يهْ ارتّ ل كلمة "الكَ عن الفرنسية مثمنها ما هو مرتجم و  املصرية

:   من العوامل املرتبطة بضعف التحصيل املتصلة بالربنامج كذلك ما رصده علي أمحد مدكور يف كتابو 

 العربية ": فنون اللغة " تدريس

لصعبة ، فمعظم هذه القطع مثقل بالكلمات اخاصة الشعرية منهاتيار النصوص و عدم التوفيق يف اخ -

 .ية مما ال يستطيع التالميذ فهمهاكما أ ا مثقلة أيضا باملعاين ا«از  ،موس التالميذالبعيدة عن قا

تناول النصوص املختارة ملوضوعات مبتذلة ال تثري يف نفس التلميذ عاطفة أو انفعاال أو محاسا، وقد  -

 .بعضها منحرفة عن التصور اإلسالمييكون 

                                                           
-140" مرشدي في اللغة العربية" (السنة الثانية من سلك الثانوي اإلعدادي)، ص ) 1 )

طا ةاألأل ةالل ذلالشا للكال ةالثاال ةاا
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ا م يف الصورة الشعرية أو النثرية حيث مل تكن تعبري بعض النصوص ¨ا تكلف يف اخليال، وعدم انسجا-

 ومل يعرب فيها بطريقة موحية  ،عن جتربة شعورية صادقة

 .الغموضبكالوريا املغدقة يف االنزياح و  مثل نصوص تكسري البنية يف كتاب الثانية-)5( 

 خلو معظم النصوص من احلركة أو احلوار أو التمثيل.-

 1اهتماماbم.ضوعات بعيدة عن حميط التالميذ، وخرباbم، و ة ملو تناول معظم النصوص املختار -

العظيمة يف باقي الدروس  وبالتايل يفوت على التلميذ فوائده ،إلغاء درس اإلمالء يف املرحلة اإلعدادية-

 ومتييز األصوات... ،املالحظةو  ،من تطوير للمهارات كالسمع ؛اللغوية

ى التلميذ اإلدراكي، والتطورات اليت يعرفها حميطه ما يصرفه عن عدم مالئمة املوضوعات املطروحة ملستو -

 االنتباه.

 ،ما حيول دون تصحيح األخطاء ؛دم التمكن من قراءbا داخل الفصلطول النصوص القرائية وبالتايل ع-

كنا فيما   ،ة حيث طالبتها املدرسة بقراءة نصيف هذا السياق أخضعنا تلميذة مبستوى األوىل بكالوريا لتجربو 

قد كانت النتيجة كارثية بكل ما للكلمة من معىن؛ إذ مل تتخط العينة مجلة واحدة دون أن نسجل األخطاء و 

 ترتكب خطأ يف قراءbا.

غياب التنويع يف الدروس املقدمة حيث أن كتاب الثانية إعدادي مثال معظم دروسه اللغوية حنوية، فيما -

 الثة إعدادي؛ ما يولد امللل ويصرف انتباه التلميذ.مت الرتكيز على دروس الصرف يف برنامج الث

 .طول من املدة الزمنية املخصصة لهالربنامج أ-

                                                           
.200م)،ص:2006علي أحمد مدكور، "تدريس فنون اللغة العربية" ،( القاهرة؛ دار الفكر العربي،-)1(

طا ةاألأل ةالل ذلالشا للكال ةالثاال ةاا
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االهتمام بقواعدها بية يف السلك الثانوي التأهيلي و األدوس البالغة عن النصوص البالغية و عزل در -

 1شواهدها دون حتقيق الغرض التطبيقي اجلمايل يف اللغة.وتعاريفها و 

 :وامل منهجية تتعلق بالمدرسع -4.1.3

مع احرتامنا ألسرة التعليم جبميع مكوناbا فقد كشفت رحلة البحث هذه على أن املدرس أيضا ال خيلو 

 ذلك العتبارات أمهها:ف اللغوي الذي يعانيه التالميذ و من أن يكون من العوامل املسهمة يف الضع

تدهور و  ،ووعيهم بقلة مردود كفاءbم وعملهم إحساسهم بالعبثيةو  كفاءات املعلمني،ضعف مؤهالت و -

 2املواكبة العلمية.راbم الشرائية يف سوق املعرفة و قد

و إمهال الفئة  ،ة االبتدائية واإلعدادية باخلصوصتصنيف التالميذ وفق ثنائية جمتهد كسول أثناء املرحل-

حمملة برزمة من املشاكل  ،لثانوية التأهيليةخالل املرحلة االثانية اليت جتد نفسها أمام خيار التوجه لشعبة األدب 

 ذلك ما يفسر ضعف تالميذ هذه الشعبة لغويا.و  ،يعجز مدرسوا املرحلة عن احتواءهااملستفحلة 

التطبيق، إذ يطالب تدائية باخلصوص على حساب الفهم و التلقني يف املرحلة االباعتماد مبدأ احلفظ و -

 حىت وإن مل يفهم مضمو ا. ،الئيةأو اإلم ،التلميذ حبفظ القاعدة النحوية

غياب رؤية واضحة لدى أسرة التعليم إزاء هذه القضية، إذ أن معظم من التقينا ¨م أثناء البحث -

 يسلمون بالوضع وحياولون مسايرته فقط.

                                                           
.206، ص2006؛ ط: علي أحمد مدكور، "تدريس فنون اللغة العربية" -) 1)

، نقال عن 80،ص:2011،مارس:47علوم التربية ،(السحاب، مطبعة النجاح الجديدة العدد: زبير مهدار،"معيقات اإلصالح التربوي"، مجلةال-)2(
95، ص: 20حميش بنسالم، " في الغمة المغربية"؛ سلسلة شراع رقم:
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ما يفسر عدم جتاوب فئة  تقدمي الدروس بطريقة منطية وغياب اإلبداع، والدينامية يف طريقة طرح املادة؛-

 يواجهها إن القضية الرئيسية اليت :"محمد رياض قاسميقول التالميذ مع ما يقدم هلم، ويف هذا الصدد من 

 يسري عليها طرفا عملية الطريقة اليتو  ،تكمن يف تدريس قواعد هذه اللغة ،متعلموها أيضامعلموا اللغة العربية و 

املدارس أيضا ال ختلو، يف و  اءنا الطلبة يف اجلامعات،اليت تقدم من خالهلا تلك القواعد ألبن فهذه الطريقة، ،التعليم

من جانب  ،ومن احلفظ اخلالص من جانب املدرس، ،، والتكلف والتلقني األصمالصنعة من األعم األغلب،

وإضافة  .جالء عناصر اجلمال املستكنة فيهااستو  ،أو حماورة معها ¨دف تذوقها ،دومنا حماكمة للنصوص ،املتعلم

 ،كما جاءنا يف مصادره القدمية على اجرتار الرتاث اللغوي، ، يف معظم احلاالت،اك اعتماد مطلقفهن ،إىل ذلك

إىل عملية خلق وإبداع، وتفجري طاقات وملكات جتعله يف حالة  مدرسيه،أيدي مقرريه و  على ،دون أن يتعرض

 أبناؤها.قع املعاصر الذي حتياه العربية و تعايش مع الواو  تأقلم،و  ،تكيف

كما أن اجتماع فاعلني لفعل واحد  ،، تدور حول عالقة زيد بعمرويف دروس النحو ،ثلة ما زالتفاألم

 1"فلكا يدور حوله يف هذا الزمان الذي خال أو كاد خيلو من الرباغيث "أكلوني البراغيث"مازال يتخذ من 

تذة خاصة يف املرحلة عدم التزام املدرسني بالشرح عن طريق اللغة العربية الفصيحة، إذ أن أغلب األسا-

 اإلعدادية يتوسلون بالعامية أثناء تقدمي الدرس.

 عوامل منهجية تتعلق بالمؤسسات  -5.1.3

 :رست باملرحلة االبتدائية مستنكرةما يعرف باخلريطة املدرسية حيث تقول إحدى املدرسات سبق أن د

 )"إن اخلريطة املدرسية ترغمنا على شهادة الزور يف حق تالميذنا."5(

                                                           
و دور القرآن الكريم في التصدي لها"،(بحث مقدم إلى  رياض محمود قاسم، عبد الحميد الفراني، "التحديات التي تواجه اللغة العربية -)1(

 .4/2007-3-2المؤتمر "اإلسالم و التحديات المعاصرة" المنعقد بكلية أصول الدين في الجامعة اإلسالمية، في فترة 
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مج اإلذاعية، باإلضافة إىل bميش هذه الفئة إذ؛ ال تقدم براتلفزية و اإلعالم حيث أن معظم حمطاتنا ال-

الربامج و  ،واجلوية ،وال تبث سوى النشرات اإلخبارية اهتماماbا على اإلطالق،ستهويها أو تالمس قضاياها و ت

 مسلسالت مرتمجة للدارجة املغربية.برامج، و ندرbا باللغة العربية الفصيحة وما دون ذلك كلها الدينية على 

-bحيث أ م أول شرط يشرتطونه يف املرتشح الجتياز أغلب  ،ميش اللغة العربية يف سوق الشغل

 قواعدها.عن تعلم اللغة العربية بأصوهلا و املباريات، هو إجادة اللغة الفرنسية باخلصوص ما يصرف االهتمام 

حيث حياسب  ،حق التدخل بشأن سالمة اللغةدرس أو املصحح مل يعد له تغيري معايري التقييم إذ أن امل-

يف ظل منهج التصحيح اجلديد خبس مكون اللغة حقه، من حيث و  ،التلميذ على املنهج والتمكن من املهارة فقط

 ؛ويةأمهية، حيث نصت الوثيقة الرتباملتعلم غري ذي م ما جيعله يبدو يف عني املدرس و نسبة مسامهته يف التقيي

 املئة يف عملية اإلطار املرجعي لالمتحان الوطين يف إعداد مواضيع االمتحان اجلهوي على منح نسبة مخسني يف

:"أال يشعر مستنكرا  أحمد العياشيهنا يتساءل  و  ثالثني باملئة  للتعبري،وعشرين باملئة للغة و  ،التنقيط للنصوص

قد كان للغة "و  يف نفس السياق قائال: يضيفو سا إىل غريه؟ هذا املدرس و املتعلم بضعف أمهية هذا املكون قيا

واليوم مل يعد األمر كذلك،  نصيب من تقومي امتحانات السنة الثانية من البكالوريا برتك نقطتني لسالمة اللغة،

ا ملغته سليمة فليس يف سلم التنقيط كأن التوجيه يفيد "ليقل املرتشح ما يريد"، و ليس من الضروري أن تكون و 

 1.جيعل املصحح حياسب رافع ما ينصب أو ناصب ما جير"

                                                           
غوي ،مجلة علوم التربية ، التوجيهات التربوية في اللغة العربية : نموذج الدرس اللو أحمد العياشي، عوائق تحقيق أهداف المنهاج  -)1(

97ص: ،2013يناير54العدد: 
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ضعف التلميذ لغويا، يشتكي املدرسون من طول املقررات، يف مقابل ضيق الوقت و  العامل الزمين حيث-

عجزه عن تذكر ما تلقاه من معطيات ليبين عليها درسا جديدا حيث يتحول ما ينبغي التذكري به إىل ما ينبغي و 

 1كما عرب عن ذلك أمحد عياش.  الرتكيز عليه، أو

التعليم  ،مما جيعل "غياب اسرتاتيجية تربوية وعدم وجود انسجام بني التخطيطني الرتبوي واالقتصادي،-

سليما ألن  فإنه يصعب توجيهه توجيهاً  ،رغم أن التعليم جهاز خاضع للدولةاملهارات. فال خيطط لتوفري األطر و 

أل ا تتطور بشكل متفاوت. فالتوازن مفقود بني خمتلف الشعب األدبية و احلاجات والطلبات غري معروفة بدقة 

عزوف عن التعليم ة قلة إقبال على الشعب العلمية و التقنية يظهر يف التضخم الذي تعانيه الشعب األدبيوالعلمية و 

 2يزداد األمر تفاقما يف التعليم العايل."و  ،التقين

الشبكة العنكبوتية حيث تقدم برامج تستضيف كبار ذاعية، و اإلة و ى العامية يف احملطات التلفزيالتعود عل-

 الشخصيات يناقشون بالعامية أو يتوسلون ¨ا على األقل .

عدم تصويب اخلطأ مباشرة ولعل الغالف الزمين املخصص حلصة تصحيح الفروض يف مقابل عدد -

 ذلك.التالميذ السبب يف 

 التواصل،ا حتظيان به من أمهية يف التمكن من آليات غياب مادة التعبري الشفوي و القراءة مع م-

 إذ أ ما جمال تطبيق قواعد اللغة بامتياز. ،وتطوير امللكة اللغوية ،وتنمية مهارة املناقشةواحلوار، 

امللكة و غياب فضاءات التنشيط الرتبوي، مع تعدد األدوار اليت تلعبها يف حياة التلميذ، واليت تبقى تنمية الرصيد -

من أعداد جملة  يف مقال له يف عدد ،جميل الحمداويد:: وية أمهها وقد نص على ذلك دارسون عدة منهماللغ

                                                           
.98، صأحمد العياشي، عوائق تحقيق أهداف المنهاج  والتوجيهات التربوية في اللغة العربية : نموذج الدرس اللغوي -) 1)

التربية  نقال عن وزارة 81،ص:2011،مارس47الزبير مهدار، معيقات اإلصالح التربوي، مجلة علوم التربية،العدد -)2(
.13ص 1980الوطنية، نحو نظام تربوي جديد 
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 ،واملمارسات املهاراتى الرتبوي فضاء لتبادل املعارف والتجارب واخلربات و ¨ذا يكون املنتد"و  :علوم الرتبية

 والتعلم ،التخييلو  ،واالبتكار ،تنشيط واإلبداعديا حقيقيا للناو  ،وتفعيل عملية التواصل الذهين والوجداين واحلركي

الزمان وإرساء فلسفة احلضور يف املكان و  ،وتعميق اخلربات والتعلمات ،وإظهار املواهب والقدرات الكفائية الذايت،

 1"هنا اآلن، "أنا،: ضمن الشعور السيميائي التايل

 :اللغة الثنائي التعليم -1.4
:"الوضع اللغوي لشخص بالعودة إىل جمموعة من املعاجم على أ ا  "ويةالثنائية اللغ" ميشال زكرياعرف 

ذلك من دون أن تكون لدى أفرادها قدرة كالمية مميزة يف لغة أكثر مما هي و  ،أو مجاعة بشرية معينة تتقن لغتنيما 

 ".يف اللغة األخرى

ة، فإنه يفكك أنظمة اللغة سبيف اللغة الثانية املكت يرى الباحثون أن الطفل عندما يبين نظاما جديداً و 

 .يجة لالحتكاك اللغوي بني اللغتنييعيد ترتيبها نتو  ،األوىل

على كيفية  تعلمها، يؤثرأن اكتساب اللغة الثانية و  (obler & mahisha)ماهيشاو  أوبلريرى و 

  دراسات أخرى إىلتشريحباث الدماغ اللغوية العصبونية و ترتيبها يف الدماغ بناء على نتائج أتنظيم اللغة األوىل و 

فقدان القدرة على التفكري السوي ت مرضية من قبيل العجز اللغوي و ظهور حاالو  ،تدهور التالميذ يف اللغة األوىل

لذلك جندهم يف الدول املتقدمة يدرسون اللغة الثانية يف مرحلة  ،ويش واختالط األمور يف ذهن الطفلنتيجة للتش

 ،بداية املرحلة الثانوية غالباً ة يف  اية املرحلة االبتدائية و بدأون بتعلم اللغة األجنبيي مثال متأخرة ففي االحتاد األرويب

أما الفلبني فقد ختلت عن نظام التعليم  ويف بعض املدارس يف املرحلة املتوسطة، ،ويف أمريكا يف املرحلة الثانوية

                                                           
 54جميل حمداوي، "المنتدى التربوي ودوره الفعال في إرساء ممارسة النجاح"، مجلة علوم التربية ،العدد: -)1(

 .8،ص:2010دجنبر
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"اللغة األم مفتاح  دث يف مقال بعنوان:أعلنت عن هذا احلو الثنائي اللغة الذي  جته حوايل سبع وثالثني سنة 

 1"تأخرنا؟ االعالمي. لمـاذالنجاح 

االزدواجية اللغوية: عندما تتحول اللهجة عامال للتأخر -1.1.4
 :اللغوي

جة حتصيلهم للغة در يف ملكة أبناء منطقتنا اللغوية و من خالل الدراسة تبني أن هذا العنصر له بالغ التأثري 

 .لك سنخصه بوقفة فيما يلي من األسطرلذ ؛العربية الفصيحة

:" حتريف قواعد لغة معينة نتيجة اتصاهلا بقواعد لغة ثانية التداخل اللغوي بأنه أوريلفينريشيعرف 

 بالنسبة للمتحدثني بلغتني"

"استعمال عناصر لسانية تنتمي إىل لغة أخرى سواء يف  :أن التداخل اللغوية هو فرنسيس دبيسيريرى و 

 .لكالم "الكتابة أو ا

أو -ولعل ما يفهم من التعريفني هو أن التداخل بني لغتني يعين تأثري إلحدامها على األخرى يف مستوى

الصوت) وغالبا ما يكون تأثري اللغة األم أقوى من  الرتاكيب، الصرف، ،من املستويات اللسانية (الداللة -أكثر

 2تأثري اللغة الثانية"

 

 

 

للغة األجنبية على التعليم باللغة إبراهيم بن أحمد مسلم الحارثي، تأثير التعليم ثنائي اللغة على اللغة األم،(أثر التعليم با -)1(
العربية نموذجا)،مجمع اللغة العربية األردني

لحسن الشرقي ، "المسارات اإلنجازية للتداخل اللغوي وانعكاساته على تعلم اللغة العربية بالنسبة لتالميذ الثانوي -)2(
. 119-118)؛ ص: 2014، 58اإلعدادي، مجلة علوم التربية، (السحاب مطبعة النجاح الجديدة، العدد 
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، ومينك التمثيل لذلك باخلطاطة تني داخل املعجم الذهينلتسنينات للغيتم التداخل اللغوي بنشاط او 

 التالية:

 

 

    

 

 

 

  

 

 

 جهاز صوتي

 

 1نموذج عام للتداخل اللغوي أثناء انجاز الكالم

                                                           
علوم  لحسن الشرقي، "المسارات اإلنجازية للتداخل اللغوي وانعكاساته على تعلم اللغة العربية بالنسبة لتالميذ الثانوي االعدادي"، مجلة  -)1( 

 .119ص: التربية، 

 إشارة كالمية نسق صوتي

 االستعداد المفهوماتي
 توليد اإلرساليات

 األمازيغية مثال)  (العامية أو اللغة األم                       )                      مثال اللغة الثانية (اللغة العربية   

 صياغة معجمية صياغة معجمية

 تسنين صوتي  تركيبي

   و  فونولوجيمورف تسنين مور

تركيبي -تسنين داللي  تركيبي  - تسنين داللي   

 تسنين مورفو  فونولوجي

 تسنين  صوتي تركيبي

مات               لي

لكسمات
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إال أننا  مي،قد أورد كاتب املقال هذه اخلطاطة كنموذج للتداخل اللغوي الذي يتم أثناء األداء الكالو 

نرى أن األمر نفسه يصدق على الكتايب أيضا ،ذلك أن العمليات اليت حتدث داخل املعجم الذهين تبقى نفسها 

 وال يكمن االختالف إال يف طريقة االجناز.

ما  ،ان يف الوقت نفسه إلنتاج الكالماملالحظ على ما جاء يف اخلطاطة هو أن تسنينات اللغتني تنشطو 

مؤثرة بدرجة حيث تكون التفاعالت مباشرة و  ،نبية بني مستويات معاجلة اللغتنيتفاعالت جايؤدي إىل خلق 

قد تكون و  ،مت التعبري عنه باخلطوط املتقطعةهو ما و  ،ق األمر بتداخل مستويني متوازينيعالية يف الكالم إذ يتعل

 يعزى هذا اخللطو  ،ري إليه النقط املتقطعةوهو ما تش ، تداخل املستويات غري املتوازيةقليلة التأثري يفو غري مباشرة 

ما يشكل  ،د املتعلم على التعبري واستثمارها يف إدراكاتهوتعوِّ  ،إىل اكتمال اكتساب اللغة األم ورسوخها يف الدماغ

املتعلم اإلجناز باللغة  حىت يف الوضع الذي حياول فيه ،سيكولوجيا لإلشعال الذهين لتسنينات اللغة األم حمفزاً 

األمر الذي ينتج عنه تداخل لغوي ذهين خيلق إنتاجا لغويا هجينا و غري متجانس من حيث قواعد اللغة  ،نيةالثا

تكمن املشكلة يف هذا التداخل يف كون الغلبة تكون دائما لقواعد اللغة األم أل ا األكثر رسوخا يف و  املعرب ¨ا.

مدارس و  ،وذلك ما أكدته البحوث اللغوية داء باللغة األم،ما تنشط تسنينات اللغة الثانية أثناء األ فنادراً  ،الذهن

 ،الثانية يف املستوى(ب)و ، دى لغيت املرتجم يف املستوى (أ)التحريرية اليت استقرت على ترتيب إحو  ،الرتمجة الفورية

 1يف املعجم الذهين. حضوراً و فاللغة األكثر إتقانا هي األكثر تنشيطا 

 طبيعي ال حيتاج الوقوف عندهاللغوي والنظر إليه على أنه أمر عادي و  نة التلميذ بقضية اخلطأاستها-

 يف هذا الصدد عاينا موقفا لتلميذ كتب كلمة ينقصها حرف األلف وملا نبهه األستاذ لذلك أجاب بأنهو 

 .حرف األلف فقط وحذفه ليس مبشكلة

                                                           
.119المرجع السابق، ص: -) 1 )
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 ،األسرةاإلعالم، و هلا جهات ووسائل عدة كهكذا يتبني بأن اخلطأ اللغوي ظاهرة متجدرة ميكن 

 ،والعوامل االقتصادية واملنهج، واملقرر، والبلد عامة، ،للمنطقة على وجه اخلصوص ،، والثقافة اللغويةالشارعو 

لعيوب اليت تعرتي وا ،واقصمنطلق احلل يف الوقت عينه باإلضافة إىل النيذ نفسه الذي يشكل بؤرة املشكل و والتلم

 مية...السياسة التعليمية التعلُّ و  ة،واملؤسس ،واملنهج ،املقرر الدراسي

باجتماع هذه العوامل أضحى الوضع حيتاج إىل التدخل السريع، وإعادة النظر يف السياسة التعليمية و 

 املبحث املوايل. لذلك حاولنا اقرتاح بعض احللول اليت نرى فيها منفذا هلذه األزمة ستستعرضها سطور

 .غويالمقترحة لتدارك الخطأ الل الحلول-1.5
اك الفروق إدر للتالميذ حبملهم على التفكري و  تعميق الدراسة اللغوية عن طريق إمناء الدراسة النحوية-

 األلفاظ.الدقيقة بني الفقرات والرتاكيب واجلمل و 

، وترقية ذوقهم األديب جبعل دراسة النحو تقوم على ويد التالميذ على دقة املالحظة واملوازنة واحلكمتع

 الرتاكيب.وإدراك العالقات بني املعاين و  األساليب،و  ،واجلمل ،األلفاظحتليل 

 ،ق بتدريسها عن طريق ممارسة اللغةربطها بالتطبيعن احلفظ و  ،الصرفيةو  ،عزل القاعدة النحوية-

ابن ألن االستعمال هو الطريقة املثلى لتدريس القواعد النحوية كما قال  –كتابة و  قراءة،و  استماعا، وكالما،

القراءة للتدريب على لتالميذ ا«ال يف دروس االستماع، والتعبري و من مث البد أن يفسح املدرس أمام او  خلدون

 إرغام. أو دون ضغط ،الكتابةو  ،التعبريو  ،القواعد النحوية حبيث يشعرون حباجتهم إليها للفهم

رف املتعلم من خالهلا حبيث يتع ؛صوص املختارة للدراسة واحلفظبث مسائل النحو املناسبة يف ثنايا الن-

 1على أهم قوانني العربية املناسبة ملرحلة الدراسة.

                                                           
326-319م)،ص:2000دار الفكر العربي،علي أحمد مدكور، تدريس فنون اللغة العربية ،( القاهرة؛ -)1(
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 :منهج ابن خلدون في تدريس النحو -1.1.5 
 :عه يقوم على خطوات أمههامنهج فريد من نو  

السنة النبوية الشريفة، و  ،ألصلية الراقية من القرآن الكرميويتم عرب اختيار النصوص ا التخطيط:�

ا و  ره على أن تكوننثواألدب شعره و  يف كل مرحلة من  يف موضوعاbا للدارسنيهذه النصوص مناسبة يف أسل̈و

الصعب، مع مراعاة  توزيع موضوعات النحو على السنوات الدراسية املختلفة، من السهل إىلو  ،مراحل التعليم

 االستعمال يف كل مرحلة.

مث ، والنقد والتقومي التفسري،لتحليل، و وا ،صوص املختارة بالدراسة والفهميتم تناول الن التنفيذ:�

 من خالل اإلجراءات التالية: ،احلفظ

وأفكاره  ،و مرتني، مث مناقشة فكرته العامةمرة أ ممثال للمعىن، جيداً  نطقاً  االستماع إىل النص منطوقاً 

 مناسبة قوله.الرئيسية، والتعرف على قائل النص و 

واللفظية،  ،كيز على معاجلة اجلوانب الصوتيةمع الرت  التدريب على قراءة النص قراءة جهرية جيدة،

 مبناها.من حيث معناها و الرتكيبية و 

فكرة رئيسية مث تناوله  ، حبيث حتمل كل دفعةأو على دفعات دفعة واحدة، ،قراءة النص قراءة صامتة

 التقومي.والنقد و  ،بالدراسة، والتحليل، والتفسري

 ناسبة هلذه املرحلة أو هلذا الصنف من النصوص.قوانني اإلعراب املالوقوف على قضايا و 

 نواحي اجلمال يف النص. لى املعايري والقيم و الوقوف ع
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وينسج على منواله يف كالمه  فيقتبس منه، ،حبيث ينطبع يف نفس املتعلم ،جيداحفظ النص حفظا 

 كتابته.و 

 القراءة حوله.ن موضوع النص بعد دراسته وحفظه و التعبري كتابة ع

اء الشائعة فيما ينتجونه معاجلة األخطم هذه املرحلة بتعبري التالميذ و وتت المتابعة:م و التقوي�

 1املعىن أثناء التدريس.من نصوص، من حيث املبىن و 

التلقني للمعارف النحوية إىل حتسيس املتعلم من التدريس املعتمد على الشحن و  االنتقال باللغة العربية-

 سحر القوايف.و  ،ومجال الصور الشعرية ،صوص السرديةغة من خالل تسويق النجبمال الل

 سليم وهادف. بأسلوباعتبار الدرس اللغوي ركيزة أساسية يف تدريس التالميذ على التواصل -

 2الكتاب.و  ،لشفويالتعبري او  ،ة كمنطلق لتطوير كفاية القراءةالنظر إىل الظواهر اللغوي -

قة تقدمي الدرس فال ينهج منهجا واحدا طوال السنة _ ضرورة جلوء املدرس إىل اإلبداع من حيث طري-

ويف هذا بالتايل ينفر املتعلم من املادة املقدمة، حياته املهنية _ فيولد الرتابة والنمطية و بل منهم من يتخذه طوال 

التحفيزي إال إذا جدد أسلوبه و  ،مدرس أن يؤدي دوره التوجيهي"وال ميكن لل :مالك المصطفىالصدد تقول 

أن يضع املتعلم أمام وضعيات تعليمية تؤدي إىل و  ،صل يف نظرية املعرفة بكل أشكاهلايوافق التطور احلا عليمي مباالت

 3".التطور العلميه يف أفق مواجهة مطالب العصرنة و إثارته و متهري 

                                                           
329-328ص،  2000علي أحمد مدكور، -) 1)

)؛ 2013يناير  54ية استثماره"، مجلة علوم التربية(السحاب مطبعة النجاح العدد:استراتيجمصطفى، "ديدكتيك الدرس اللغوي ومالك ال-)2(
88ص:

.90المصدر نفسه، ص:-) 3)
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 ،اللهجيم من جتاوز عراقيل التعدد تسليح خرجيي مراكز الرتبية والتكوين باملعارف اللسانية اليت متكنه-

عالوة على الوعي بتأثري  ،التفكري يف اسرتاتيجيات لتجاوزهابالتايل و  ،أمراض اللغة عند املتعلمني مبكراالوعي بو 

 1البيئة يف اللغة.

االستفادة من إنتاجات املعاهد اللسانية و  ،تة يف رفوف اجلامعاتكادميية امليّ األإحياء البحوث اجلامعية و -

تطوير مشاريع ختصص السياسة اللغوية و  خاصة املتعلق منها بالتخطيط اللغوي،و  ،اقرتاحيةواللغوية واعتمادها كقوة 

 باملغرب.

 مسية.غري الرّ مسية و  البيانات واإلعالنات الرّ جترمي االنتحار اللغوي الذي تفشى يف-

حول اللغة  ية املشتغلةتشجيع البحوث املهنو  ،مراكز التكوينو  ،الثقافية واملخترباتتفعيل دور املراكز -

 معيقاbا.و  ،ومشاكلها ،تداوهلاو  ،خصائصهاالعربية و 

 ،       الطبقة املتوسطةو ، والغناء ،األدبو  ،يف السوق املغربية كلغة للشعر تغيري طريقة تداول اللغة العربية-

 2."والسلطة ،أصحاب النفوذو  ،الربحو  ،املالو  ،الفقرية واإلفالس فقط يف حني تعد اللغة الفرنسية لغة التجارةو 

مما سيدفع لتعلمها بأصوهلا خصوصا وأ ا ستحول إىل أداة  ؛اخلطوة رد لالعتبار للغة العربيةلعل يف هذه و 

 للحصول على وظيفة يف سوق الشغل.

تركيزا على هذه املسألة ملا حتظى ذ بالقيام بذلك، و مطالبة التالميتلخيص الدروس يف شكل خطاطات و -

ية ، وبينت نتائج البحث أ م ال يولو ا أية أمها يف االستمارة املوجهة لألساتذةبشأ  به من أمهية مت وضع سؤال

                                                           
.119، ص: 2013مجلة علوم التربية،  مالك المصطفى،-) 1)

-111ص: ؛)2014يناير ،  58(العدد  ،وهوية اللغة"، مجلة علوم التربيةاللغة العربية بالمغرب بين لغة الهوية " ،العرب، عبد الرحيم أخ-)2( 
112. 
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ل عاإلثارة (خاصة البصرية) ما حيو  ،االستيعابو  ،تيسري التمثلو  ،الفعاليةو  ،االختزالو  ،مع ما تتميز به من املرونة

 1يشعرهم مبتعة االكتشاف."رس و التالميذ على االخنراط اإلجيايب يف الدّ 

املدرس  يف هذا الصدد نقرتح أن يأمرو  ،خارج أسوار املؤسسة التعليمية اإلنتاج اللغويضرورة املمارسة و -

يف هذا و  ،ي امللكة اللغويةتنبع أمهية هذه اخلطوة من التكرار الذي ينمّ ...و بتدوين يومياته وذكرياته اجلميلةتلميذه 

ود منه للذات تعُ ألن الفعل يقوم أوال و  ،بتكرار األفعاللكات ال حتصل إال "إن امل :ابن خلدونالسياق يقول 

 2"...مث يتكرر فتكون حالة  ،صفة

تشعره باهتمام الفضاء و  ،أضف إىل تأثري هذه اخلطوة يف التلميذ نفسيا حيث تزود لديه الثقة بالنفس 

 بقضاياه...

ه أو عن بعض األفكار اليت عنالدرس ال ينبغي أن ينتهي دون إثارة رغبة التالميذ حنو مزيد من القراءة 

 3، والكشف عن بعض املعاين الغامضة.أثارها

ريف لدى التالميذ خاصة القراءة الرصيد اللغوي واملعالتكنولوجيا يف تنمية املهارات و استخدام وسائل  -

 هي عبارة عنو  ،سائل أخرى تعني يف تعليم القراءة:"هناك أدوات وو أحمد علي مدكوريف هذا الصدد يقول و 

والربامج اإلذاعية  ،والكرة األرضية اخلرائط،و  ،الرسوم البيانيةو  ،والتسجيالت ،األفالمو  ،وسائل مسعية كالصورة

 4املتلفزة..."و 

وجوب تقدمي حصة لكل درس فال يهم أن يكون املقرر متعدد الدروس بقدر ما يهم ترسيخ ما يتناوله  -

 من قضايا لغوية يف أذهان املتعلمني.
                                                           

.149-148)، ص:2013( يناير54، "الخطاطة وسيلة فعالة للتعليم والتعلم، مجلة علوم التربية"عبد هللا زروال،  -) 1)

.66،ص: "تدريس فنون العربية"علي أحمد مدكور،  -) 2)

.167لمرجع نفسه، ص:ا -) 3)

156نفسه، ص: -) 4)
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ما  ،املدرسيف نفس املتعلم املسلم و  على النصوص الدينية يف املقررات ملا حتظى به من أمهيةالرتكيز  -

ئلة جتعلها مميزة إضافة إىل ما تتمتع به من خصائص لغوية ها، جيعل احلذر من الوقوع يف اخلطإ أثناء التعامل معها

ألوان األدب ،وأمجل أنواع النثر الفين على :"فالقرآن الكرمي هو أعظم  ابن خلدونيف هذا السياق يقول و  ،للدراسة

لعبد القاهر اجلرجاين  " دالئل اإلعجاز"يستطيع املنهجون أن خيتاروا نصوصا قرآنية مدروسة من كتابو  اإلطالق

 1.لسيد قطب" "التصوير الفني في القرآن"أو نصوصا أخرى من كتاب 

قل إىل اك التلميذ يف حتديد املوضوع لينتاعتماد طريقة حتقيق الذات يف درس التعبري، حيث يتم إشر  -

ة حول يف القراء حيث يقضون وقتاً  ،ذلك باصطحاب التالميذ إىل املكتبةو  ،مرحلة البحث عن املعارف واحلقائق

تتم مناقشتها  ،ات حول املواضيعرفق هذه اخلطوة بإجناز مسودّ تُ و  ،ستاذتوجيه األموضوع كل منهم حتت إشراف و 

تقوميها حيث يشارك الكل يف احلصة املوالية مستغال و  ،دارستها بشكل مجاعيبقراءة مناذج تتم مُ  يف املرحلة التالية

، مث ختضع هذه اإلنتاجات للتقومي من طرف املدرس اليت يتم تقدميها أثناء املناقشةاملواضيع مبراعاة املالحظات 

، مث يقوم مبعاجلتها ئعة يف تعبري التالميذفكرية الشاالو  ،األسلوبيةو  النحوية،و  الذي يسجل األخطاء اهلجائية،

 2.، والنحولية مستغال دروس القراءة و األدببشكل مجاعي يف اللقاءات املوا

 كاملي بتوظيف وسائل التكنولوجيا يف تدريس مجيع املهارات اللغوية يف آن واحد.اعتماد التعليم التّ -

يف من األسئلة ورصد املدرس ثغرة ما لدى رفقا بالكم الكاإذا مل يكن النص أو الدرس اللغوي مُ  -

 التلميذ وجب عليه االجتهاد بإضافة أسئلة ليتحقق اهلدف املرجو من املادة املقدمة.

م مع تتبع هذا ا« -  تقوميه.هود و أن يطالب التالميذ بتشخيص النصوص املسرحية أو تلخيصها بأسل̈و

                                                           
.213، ص: 2000علي أحمد مدكور، -) 1)

.282نفسه،ص: -) 2)
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وإخضاعها ملنهجية غري املعتمدة  ،ملرحلة االبتدائيةواإلمالء يف ا ،إعادة النظر يف نشاط اخلط والنقل -

 حاليا.

 إجياد أو تفعيل املكتبات داخل املؤسسات التعليمية. -

لشعب من خاصة وأن من طلبة هذه ا ،التقنية باللغة العربية يف املرحلة اجلامعيةتدريس املواد العلمية و  -

 االبتدائي بعد التخرج.يتوجه للتدريس يف السلك 

 الحلول التي اقترحها ابن خلدون لتنمية الملكة اللغوية:-2.1.5

اجلاري يروم حتصيلها أن يأخذ نفسه حبفظ كالم (العرب) القدمي التعليم ملن يتغىي هذه امللكة و  "ووجه-

كلمات و  اطبات فحول الشعراء يف أسجاعهم وأشعارهمكالم السلف، وخمو  ،على أساليبهم من القرآن واحلديث

 نيلقت، و لكثرة حفظه لكالمهم من املنظوم واملنثور منزلة من نشأ بينهميف سائر فنو م. حىت يتنزل املولدين أيضا 

 ،وتأليف كلماbم ،ه على حسب عباراbمعما يف ضمري  العبارة عن املقاصد منهم مث يتصف بعد ذلك يف التعبري

يزداد بكثرbا و  ،ذا احلفظ واالستعمالحصل له هذه امللكة ¨فت ترتيب ألفاظهم،و  ،وحفظه من أساليبهموما وعاه 

 قوة..."و رسوخا 

ة كثر "وعلى قدر احملفوظ و  :فيقول ،مث يربط بني كثرة احملفوظ واالستعمال وبني قوة التعبري بالغة ونقدا

 1.االستعمال تكون جودة املنقول املصنوع نظما ونثرا"

الكتساب اللغة لكي يواكب منو  يف املراحل األوىل "مي مي و ديدي"جتنب خماطبة األطفال بلغة -

هناك فروق فردية  و " :مدكور علي أحمديف هذا السياق يقول و  ،ملكتهم اللغوية األطفال العقلي واجلسماين تطور

اللغة اليت يستخدمها أفراد األسرة ال تبعا لبيئاbم، فهناك عالقة بني لغة الطفل ومهنة األبوين، و كبرية بني األطف
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فل الذي يأيت من بيئة عالقة كبرية مبستوى لغة الط، والتعليمي ،واالقتصادي ،جتماعيفاملستوى اال عموما،

. وبالطبع وثقافياً  ، تكون لغته وثروته اللفظية أكرب من هذا الذي يأيت من بيئة فقرية اجتماعياً اجتماعية وثقافية غنية

 1يف املدرسة. واالنطالق فيها ،درة الطفل على القراءةيكون لكل هذا انعكاساته على قُ 

 منها: الغذاء اجليد، ،األخرى املؤثرة يف النمو اللغوي بعض العوامل ،وقد أضاف الباحثون إىل ما سبق-

متكن الطفل من استقبال  ، واجلهاز احلسي احلركي اليتوسالمة اجلهاز العصيب، دديةواإلفرازات الغُ  الصحة اجليدة،و 

 وغريهاواجليوب األنفية... وسالمة اللوز ،املثريات، وإرسال االستجابات

، حبيث حتتوي على كتب وجمالت مناسبة من حيث احملتوى واألسلوب والصور فتح مكتبة للفصل، -

 وأن تكون كثرية ومتنوعة حبيث جيد كل تلميذ بغيته وما مييل إليه.

يلون إىل ا الكتب اليت ميرية كاملة يف أن ينتقو ، حيث يتاح للتالميذ حُ أن ختصص حصص للقراءة احلرة -

 س إذا ما استدعى األمر.وأن تكون مبساعدة من املدرّ  ،قراءbا

أن تقام مجاعات للقراءة حبيث يتنافس أعضاؤها على الفوز جبائزة القراءة، وال بأس من أن يعرض  -

 يدار حوار ونقاش يف الفصل حول املوضوع.و  ،اعات شيئا مما قرؤوه على زمالئهمبعض أعضاء هذه اجلم

 قراءbا.أن جيد الكتب اليت جيب شراءها و  رض للكتب داخل املؤسسة، حبيث يستطيع التلميذمعا عمل-

 2احلكايات..."من القصص و  من إنتاجهم عمل صحف مدرسية يعرض فيها التالميذ بعضاً  -

 بالتايل تقدمي املادة يف أحسن الظروف.جر والعقاب لضبط القسم و منح األساتذة صالحية الزّ  -

                                                           
.168ص: المرجع السابق، -) 1)
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: بقدر ما يقل تدخل املدرس يف السريورة التعليمية للممارسة االستقاللية يف التعلم الإفساح ا«-

يزداد  توفري الدعامات الضرورية للعمل، بقدر ما تزداد استقاللية املتعلم.ة ويكتفي بدور الوسيط واإلرشاد و التعلمي

 1مستوى اعتماده على ذاته يف إجناز تعلماته".

التنشيطية يف عملية التدريس لتحفيز التلميذ على استدعاء املعلومات املخزنة  اضطالع املدرس بالوظيفة -

 2توظيفها يف بناء املعارف اجلديدة.و 

الغالف الزمين لتقدميه ومن أغرب ما اكتشفناه يف و  ،وحمتواه، وطرق تقدميه ،مجإعادة النظر يف الربنا -

حسب ما جاء على لسان أحد املدرسني إذ أنه ال ، واتهذا الصدد هو أن املقرر التعليمي ال يتغري ملدة عشر سن

السؤال الذي يطرح نفسه ¨ذا الشأن و  ،ها ا«تمعات يف ظروف زمنية قصرية جداً يواكب التغريات املهولة اليت تعرفُ 

 ها ...؟، ودراستاملقرر الدراسي جماال ملناقشتها أال جيب أن يشكل، العملية التعليمية ¨ذه الوقائع أال يتأثر أطراف

لن يذ وإال لن يستوعبه هذا األخري و نفسية وواقع التلمعلى الكتاب املدرسي أن يتصاحل و  نرى أنه جيب -

 يقبل عليه مهما قطعنا من أشواط اإلصالح يف نظامنا التعليمي.

 اإلعالن باللغة العربية الفصيحة.ترسيخ ثقافة التشوير و  -

ع يموجه اخلصوص باملكتبات والفضاءات التثقيفية، فجيمية على جتهيز املدينة واملؤسسات التعل -

عرفة ؛ حيث أن املمصادر العلم و  من حيث فادحاً  املراكز السوسيوتربوية باملنطقة تشكو خصاصاً سات و املؤس

قضي على الرغبة يف ملثابرين يعييه البحث عن الكتب واملصادر ما يولد النفور و لو كان من اطالب العلم حىت و 

 يانا.التحصيل أح

                                                           
) ص: 2011(مارس47استراتيجيات التعلم للمتعلمين "، مجلة علوم التربية "تدريس  -) 1)

143م)،ص:2010هـ  1431تعليم اللغة العربية"، (دار الكالم للنشر والتوزيع، ط:األوراغي، "اللسانيات النسبية و محمد -)2(
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إلزام األساتذة بتدوين األخطاء اليت تتكرر عند تالميذهم عادة يف االختبارات وغريها من األنشطة  -

أو املوسم الدراسي ليسهر على إجياد  ،مة هذه األخطاء يف  اية السداسيتكوين جملس يف املؤسسة ترفع إليه قائو 

 لة على القطاع.و للحد منها بتنسيق مع اجلهات املسؤ حلول 

للتمكن من منهج معاجلة األخطاء  ،كالقيام بدورات تكوينية يف بداية كل سنة دراسية لفائدة املدرسني-

 .باالستفادة من نتائج اإلحصاءات والدراسات يف املوضوع كما سلف الذكر

ية ا يف املرحلة الثانو والتقليل من عدد حصص تدريسه إلغاء تعليم اللغة األجنبية يف املرحلة االبتدائية، -

 اعات اليت bدر يف متكني التالميذ من لغتهم األم أوال.االستفادة من السّ و  ،االعدادية

ت على جتاوز فكرة تدريس األمازيغية يف السلك االبتدائي فالنتائج اليت توصلنا إليها كارثية مع أ ا طبق -

لفئة املوالية اليت يؤطرها نظام ومن يدري كيف ستكون أحوال اللغة العربية عند ا ،عينة مل ختضع هلذا املشروع

 تعليمي ثالثي اللغة.

الضعاف جيب أن يبدأ املدرس بقراءة النص مث يعني التالميذ و  ،تشجيع القراءة يف املرحلة االبتدائية -

ذلك أن القراءة حتل مشكل  ؛لغويا _إن صحت التسمية_ وحيرص على الوقوف على أخطاءهم وتصويبها

 القواعد.لتلميذ اللغوي من حيث املفردات و الصوتية، كما توسع معجم االضعف اللغوي من الناحية 

إذ أمرت  ؛ةلجدنا إحدى املدرسات الفضليات تقوم بعمل مميز بشأن هذه املسأويف هذا السياق و  -

تالمذbا بإحضار مذكرة خاصة متلي عليهم من فرتة ألخرى جمموعة من املفردات شاع تناوهلا بشكل خاطئ مع 

 بني الفينة و األخرى.يتناولون ما مت حتصيله من كلمات تصويبها و 

ة قد حصرت ، فكما نعلم بعض النظريات التعليميوحتريك احلصة إشراك مجيع التالميذ يف تقدمي املادة، -

ا الحظناه أثناء إجراء هذا ، لكن مة  حتضري الدرس على عاتق التلميذ، يف حني ألقيت مهمدور املدرس يف التأطري
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لكنهم يقصرون مهمة كتابة الدرس والتصحيح على فئة  ،املدرسني يلتزمون ¨ذه املسألة  هو أن بعض ،البحث

 املشاغبني.لون  مبن يسمو م بفئة الكساىل و بعينها (الفئة النشيطة)، فيما ال يبا

يات للحديث عن التجارب الشخصية واملهارات إتاحة فرصة احلوار واملناقشة داخل الفصل (فتح أمس -

 ،كة اللغوية تطوير لشخصية التلميذيف ذلك إضافة لتنمية امللشة القضايا اليت يثريها الواقع و ومناق ،ند التالميذع

 الدفاع عن الرأي...)و  ،متكينه من مهارات كآداب احلوارو 

ل للوصو و  .الكتب جيب أن تبىن على خربات وأنشطة التالميذ، وما يدركونه من مشكالت جمتمعهم -

يشغلهم من  ماجتاهات التالميذ يف هذه املرحلة، للتعرف على مستوياbم، و اد من دراسة ميول و إىل هذا الب

 1.ا يهتمون به منهامقضايا، و 

هذا الصدد جيب أن يعدل  ، ويفلة حفظ القواعد اللغوية  ائيا واستبداهلا بالتطبيقالتخلي عن مسأ-

ظري بآخر تطبيقي بدل وضع درس تطبيقي واحد إذ جيدر تعديل الربنامج حبيث يتلى كل درس ن ؛الربنامج

 «موعة من الدروس.

بالنسبة لإلعراب جيب جتاوز منهج النحو املدرسي الذي جيعل من التلميذ شخصا ساذجا حيث يعلمونه 

 مثال:

، لكن ماذا عن اجلمع املؤنث السامل ،منصوبا بالفتحة الظاهرة على آخرهبأن املنصوب دائما يأيت  -

 ؟إن، لكن ماذا لو تأخر اسم تنصب األول ويسمى امسها "إن"رس النواسخ االمسية يعلمو م بأن وتدريسهم لد

حتفيزهم وتعويد تالميذهم على ذلك و  ،ح الدروس باللغة العربية الفصيحةضرورة إلتزام املدرسني بشر  -

 على التواصل بواسطتها يف الفصل.
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الندوات و  املسرح،و  غرض من قاعات العروض،خلق الفضاءات اليت ختدم هذا التشجيع اإلبداع و  -

 تنظيم مسابقات تربوية تثقيفية...و  داخل املؤسسات،

 توظيف التكنولوجيا يف العملية التعليمية يف املرحلة االبتدائية خاصة. -

يتعلق وضع برامج توعوية لصاحل األسر وبرامج و  ،مما يشوبه من تدريج للمسلسالت تنقية اإلعالم -

 احلياة املدرسية على وجه العموم.و  ،تستهدف التالميذ املراهقنيو  ،الميذ دراسيامبتابعة الت

التخفيف من استعمال األمازيغية يف الفضاءات الرتبوية فأثناء إجراء البحث الحظنا أن مجيع أطر  -

ر يثري يف األم ، ال اعرتاض لنا على التواصل باألمازيغية لكن مااملؤسسات يتواصلون عرب هذه اللغةتالميذ إحدى و 

املؤسسة كذلك إذ ال يكلف نفسه عناء التفكري يف سنن يتالءم وهذا الشارع، و  ،هو أن التلميذ يوظفها يف منزله

فماذا سيحل ¨ذا التلميذ إن فرضت عليه ظروفا ما   ،ر بفارق بني هذه الفضاءات الثالثاألخري، بل ال يشع

زيغي ¨ا؟ ألن يعاين صعوبة يف التأقلم مع فضاءها الرتبوي؟ وال كانتقاله إىل منطقة أو مدينة أخرى ال لسان أما

 بني سعدالسالم حيث مت إرساله إىل قبيلة اكتساب اللغة قصته عليه الصالة و دليل أبلغ على أمهية الفضاء يف 

 ليأخذ اللغة عن العرب األقحاح.

 وضع شروط لولوج شعبة األدب -

 .صريه يف خدمة مستوى التالميذيف الربنامج حبيث يُ  اقصاً إفساح ا«ال للمدرس لتعديل ما يراه ن -

ميليا ملا يقدمه املدرس يف تزويد هذه األخرية مبوظفني يكون دورهم تككتبات و جتهيز املؤسسات مب -

، فقد سئمنا من منوذج املكتبة اليت تسوسها املرأة العجوز اليت مل جتد ما يشغل وقت فراغها بعد إحالتها الفصل

من أن يسرقوا كتابا ويف اعرتاف االحرتاس تلخصها يف مراقبة زوار املكتبة و اعد فتتقدم لتلك الوظيفة اليت على التق

 ممن وظفوها بأ م مقصرين يف حق التلميذ.سافر منها و 
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تكون حصة األسد منها تتعلق باحلياة باب تطرح كل ما يهمهم من قضايا و خلق حمطة تلفزية لفئة الش -

 شكل مبتكر جيذب الفئة املستهدفة.أن تلتزم بطرح القضايا بو  ،bا املختلفةالدراسية مبستويا

  

طا ةاألأل ةالل ذلالشا للكال ةالثاال ةاا



ة)ميداني دراسة( الثانوي التعليم سلكي تالميذ لدى الشائعة اللغوية األخطاء  
 

95 
 

 

 :خاتمة

أن ما تعرفه اللغة من لكل درب مهما طالت  اية، ويف  اية مسرية حبثنا هذا خلصنا إىل 
السياسة تقهقر وتراجع عائد باألساس إىل النظام التعليمي واإلكراهات اليت يعيشها، باإلضافة إىل 

غوية للبلد، وتراجع األسرة واإلعالم عن أداء دورمها التوجيهي، وانتشار سلوكات بني التالميذ الل
ُتكّرس للظاهرة كالغش والعنف املدرسي مثال، فاستفحلت ظاهرة اخلطأ، وأصبحت ترافق التلميذ يف 

غلق خمتلف حمطات حياته الدراسية؛ ما سينجم عنه إجناب جيل متخلف لغويا إن صح التعبري، من
على ذاته، جمرب على مسايرة حميطه، واالنصياع له دون أدىن تفاعل، وتعبرياً عن حرقة هذا الواقع يقول 

وهل علي من حرج –: من املؤسف أن يكون واقع شبابنا الذي يتخرج من الثانويات فيصل شكري
لقراءbا قراءة  -حىت العربية أحياناً  -أنه ال يتقن لغة ما -أن أقول: "والذي يتخرج من اجلامعات

تدبّر...ولذلك فهو ال يقرأ...وإذا قرأ فهو ال يفهم، وإذا فهم فهو ال يعقل، وإذا عقل فهو ال 
 1يتفاعل...ألن الشرط األول يف التفاعل هو امتالك اللغة."

ما يلزمنا بالوقوف وقفة جدية وإعطاء املوضوع احلجم الذي يستحقه وكمقرتحات نرى أن احلل يكمن 

  يف: 

التلميذ املغريب نصب عينيها سياسة توجيهية تضع مصلحة الشاب و رقابة على االعالم و إخضاعه لفرض �

 فتسخر برامج لطرح أهم القضايا اليت ختصهما و يكون ملوضوع التعليم حصة االسد فيها

رحلة التخلي عن بعض السياسات التعليمية كاخلريطة املدرسية، والنحو املدرسي، والثنائية اللغوية يف امل�

 االبتدائية

                                                           
دراسات الوحدة  مركز(، "ل خدمة اللغة العربية في الوطن العربي، اللغة العربية والوعي القوميتحسين وسائ"شكري فيصل،  )1(

 402 ص:؛ )1986، ، بيروت2العربية ط

طا ةاألأل ةالل ذلالشا للكال ةالثاال ةاا

وحدة 
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إيالء قضية اخلطأ باعتبارها موضوعا أضحى يفرض نفسه يف العملية التعليمية، وتدريب طلبة مراكز الرتبية و �

 التكوين على مهارات متكنهم من حسن استغالله يف عملية التعلم

اغبني يف املرحلة وضع شروط لولوج شعبة األدب يف املرحلة الثانوية التأهيلية ، فما يطلقون عليهم فئة املش�

 الثانوية االعدادية هم من يتوجه للشعبة فيما بعد 

ضرورة خلق شعبة علوم الرتبية يف خمتلف الكليات و توجيه الطلبة للبحث يف املواضيع ذات الصلة بالقضية �

 املطروحة

 األداء و االنتاج خارج أسوار املؤسسة أهم الوسائل لتدارك مسألة اخلطأ�

 وجيا يف العملية التعليمية باملرحلة االبتدائية باخلصوصضرورة توظيف التكنول�

 ختصيص ميزانية للبنيات التحتية باملؤسسات التعليمية باعتبارها من أهم وسائل تنمية امللكة اللغوية�

ضرورة إعادة النظر يف الربنامج الدراسي و صياغته وفق اهتمامات وميوالت التلميذ وكذا الغالف الزمين 
 ه.املخصص لتقدمي
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 قــــحــمل
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 استمارة حول األخطاء اللغوية لدى تالميذ المستوى:

ما رأيكم في مستوى التالميذ في مادة اللغة العربية؟

جيد                                       ضعيف                                   متوسط  

نظركم ؟أين يكمن الخلل الذي يعتري عملية تقديم المادة اللغوية في 

التلميذ                  المنهج                 العامل الزمني           عوامل أخرى             المادة اللغوية   

سبب إشاعة الخطأ اللغوي :

تماعي             اإلعالم              االزدواجية اللغوية                   الشارع                   وسائل التواصل االج

األسرة                 وسائل أخرى   

هل تطلبون من تالميذكم تقديم بحوث أو عروض تستهدف تنمية الرصيد اللغوي ؟

نعم                                 ال                          أحيانا 

هل تخصصون لتالميذكم حصة للنص السماعي ؟

ال                                           نعم         

؟ هل تسهمون في تقديم أنشطة تربوية ثقافية داخل المؤسسة

نعم                                ال                           أحيانا                      ال تنظم المؤسسة أية أنشطة  

أن يتضمنها كتاب مادة اللغة العربية للسنة الثالثة إعدادي؟ روضترون أن ثمة دروسا كان من المفهل 

نعم                               ال

    نعم                               الهل تخصصون حصصا تقويمية للتالميذ؟                    

اذا كان الجواب بنعم كيف ذلك؟

مناقشات شفهية                                           عروض             بارات                   اخت

ال      النعم                                               االختبار الجماعي؟      تصحيح  هل تعتمدون منهج

هل تدرجون النص الديني ضمن برنامجكم التعليمي أم تلتزمون بما يضمه المقرر فقط؟

يدرج النص الديني                    ال

ما نوعية األخطاء التي تتكرر عادة عند تالميذكم؟

نحوية                       امالئية                        صرفية                          داللية          ا         أخرى

ما موقفكم من الخطأ اللغوي ؟

في عملية التعلم                                 يعيق عملية التعلم             الخطأ ضروري 
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 تمارين تقويمية  للمستوى الثانية إعدادي

البخيل          
كان في من أعرف من الناس رجل ال يعرف الناس أبخل منه كان هذا الرجل إذا اشتهت نفسه 

و الملبس أخرج القرش من كيسه فنظر إليه الشيء مما تشتهيه األنفس من طيبات المأكل 
نظرة العاشق المدنف إلى معشوقته ثم رده الى الكيس وقال :"هذا القرش لو أضيف إليه تسعة 
و تسعون مثله لصار جنيها و الجنيه بعد الجنيه يجلب الثروة العريضة و يجمع المال الخير 

تسخو بغيره غدا فإنما القروش  وهبني تهاونت بإنفاقه اليوم و سمحت نفسي به فال آمن أن
كلها واحدة في القيمة وليس قرش بأغلى من قرش و الشهوات حاضرة في كل وقت فكأنني 

أدخره من المال و فتحت على نفسي القرش أنفقت جميع ما سوف أملكه واليوم بإنفاقي هذا 
ن ماتتباب الفاقة الدائمة و العري المستمر مطاوعة لشهوة حمقاء إن أنا ومقتها اآل

استرحت منها و إن أتيتها بما تدعوني إليه كل ساعة كنت كمن يرمي الوقود في النار و 
ليخمدها وكنت كمن يشتهي الفقر و يتمنى اإلعدام و تلك وهللا الحماقة بعينها وكان إذا تم عنده 

ال الجنيه على هذه الكيفية أسقطه في صندوق ثقب له ثقبا في غطائه و لم يجعل له مفتاحا لئ
يتعود الفتح و اإلقفال و يجرأ على ذلك الذخر بالكشف و االبتذال و خوفا من أن تراوده نفسه 

لفرط شغفه بالذهب على مس جنيه من تلك الجنيهات فيجر المس الى التحريك و يجر 
التحريك الى األخذ فاإلخراج و هناك الطامة العظمى و الداهية الشؤمى                           

                                                                                         

بقلم: عباس محمود العقاد
أسئلة الفهم: 1

1.اشكل من: (وكان إذا تم عنده........الى آخر النص) مع وضع عالمات الترقيم المناسبة
...........................................................................................حدد الفكرة الرئيسية للنص........................ .2

" الواردة في النص: هبنيما المقصود بكلمة"  .3
اعتبرني                               امنحني                         اجعلني        

أسئلة التطبيقات: 2
في الواردة في السطر األول من النص رجل" كلمة" كيف تعرب

مبتدأ مرفوع                       فاعل مرفوع                       خبر كان

2.2 استخرج من النص
............................و بين اعرابه................................................................................... جمع مؤنث سالما _

....................مفعوال به.................................................................................................................... _
................................................................ نعتا و بين منعوته.............................................................. _

....................مفعوال ألجله................................................................................................................. _
...............................................................................................مفعوال مطلقا و بين حركته االعرابية........ _

............جملة تشتمل على أسلوب التوكيد................................................................................................. _
2.3ايت ب:
"واجعله مرفوعا في جملة مفيدة........................................................................................ولد ة" مثنى كلم _

............جملة تتضمن حاال شبه جملة..................................................................................................... _
 …………………………………………………………جملة تتضمن أسلوب استثناء و بين حكم المستثنى_

طا ةاألأل ةالل ذلالشا للكال ةالثاال ةاا

..... ..
………



ة)ميداني دراسة( الثانوي التعليم سلكي تالميذ لدى الشائعة اللغوية األخطاء  
 

100 
 

 
:ملة التي تحتوي على مفعول معه هيالج 2.4

استيقظت و أذان الفجر                           فهمت الدرس جيدا                 أراجع دروسي رغبة في النجاح 

في الكلمات اآلتية صحح األخطاء االمالئية الواردة 2.5
يقرأون -اصتصحاب -مآمرة–مراعات –يحض 

………………………………………………………………………………………………….. 
2.6صغ جمع تكسير من الكلمات اآلتية :

بخيل –مسبح  -شريط  
 ………………………………………………………………………………………………….

2.7أعرب :

  ورثت فاطمة هكتارا أرضا
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 تمارين تقويمية للمستوى الثالثة اعدادي:

حددت الشريعة اإلسالمية  الحقوق و الواجبات فهي هبة إالهية لألمة اإلسالمية وبالتالي فإنها مقدسة ال يجوز التفريط بها والتخلي 

عنها إن اإلحساس بقدسية الحقوق والواجبات يوجد ضبطا اجتماعيا عاليا ومواءمة بين األمة والسلطة السياسية كما يخفف من عبئ 

حافظة على األمن فال يستطيع األفراد و ال الجماعات تجاوز الحدود المرسومة كما ال تستطيع السلطة التجاوز على حقوق األمة الم

فالحدود المرسومة ليست وضعية وال يمكن التحايل عليها وال تعديلها ما دامت تنبع من الوحي اإللهي تالمس شغاف القلب والموقف 

ألبدي .إن التربية اإلسالمية هي األداة لتوضيح القيم وتحديد الحقوق و الواجبات في الدولة اإلسالمية...وإن منها يحدد مصير اإلنسان ا

روعتها تتجلى في إمكانية توفيقها بين تكوين اإلنسان الصالح و المواطن الصالح والفرد الصالح و المجتمع الصالح بالخروج من 

ق أرحب يغديه اإليمان باO وباآلخرةتناقضات المصالح بين هذه النماذج إلى أف

أكرم ضياء العمري  "قيم المجتمع اإلسالمي من منظور تاريخي" ج 1.سلسلة( كتاب األمة ) ع:39

1.أسئلة الفهم:

عبئ -اشرح ما يلي: هبة  1.1

................................................................................................لم كانت حقوق االنسان في اإلسالم مقدسة؟ 2.1

:يثمر اإلحساس بقدسية الحقوق نتائج طيبة تعود على المجتمع بالخير العميم حدد هذه النتائج 3.1

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

2.أسئلة التطبيق:

1.2 :اشكل الفقرة الثالثة شكال تاما  مع وضع عالمات الترقيم المناسبة

...................................اسم مكان وبين وزنه والفعل الذي صيغ منه (مع الشكل)...................... :استخرج من النص 2.2

:ب مع الشكلامأل الجدول بما يناس 3.2

 الكلمة        أصلها         نوع اإلعالل      سبب التغيير
يزول                       

دنت                     
 مطوي                   

4.2أعرب الكلمات التالية حسب موقعها في النص :

............................................................................................................................................ تجاوز

.............................................................................................................................................األبدي

طا ةاألأل ةالل ذلالشا للكال ةالثاال ةاا
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5.2 بدال مع الشكل:   بين ما في الكلمة من إ

 الكلمة                        أصلها                                 
رواء                                                                   

ازدهار                                                               
                                                 دعاء                  

6.2صغر ما يلي:

 الكلمة                              تصغيرها                            
نار                                                                     

                         عين                                          
حوافر                                                                
أعالم                                                                 
ماء                                                                  

                                                     أنعم               
:مفعول وبين وزنه استخرج من النص اسم 7.2

 اسم المفعول وزنه

  

8.2حدد اسم الفاعل ومعموله وبين نوعه :

عامل بشرط أو بدون شرط
 

 اسم الفاعل معموله

   

9.2حدد العناصر المطلوبة في الجدول اآلتي:

لصياغةنوع ا سبب الصياغة  أسلوب التفضيل اسم التفضيل 

 أصبحت أكثر تحمسا   

ممنوعة من الصرف مع الشكل التام:  صحراءركب جملة مفيدة تكون فيها كلمة 10.2
… .......................................... 

 :بيئتي أنا المواطن أحافظ على: حول العبارة التالية الى الجمع11.2
 :تالي بما يناسبامأل الجدول ال2 .12

 الجملة المضاف المضاف اليه نوع االضافة
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 تمارين تقويمية للمستوى الثالثة إعدادي

 عودة

كنت قد انقطعت عن زيارة أسرتي شهراً أو أكثر، إذ كانت إقامتي عند جدتي تزداد في كل 
بي بها يفوق محبتي مدة رسوخاً وارتباطاً بهذه المرأة العجيبة. كنت أتأكد باستمرار أن إعجا

لها، لم أكن أستطيع أن أتحرر من سيطرتها علي، وكانت تملكني أكثر مما أملك نفسي. 
أليست (هذه ) المرأة هي التي فهمت علي من بين سائر الناس؟ أليست وحدها التي ال أشعر 

بجانبها بأي نوع من أنواع الغربة؟

قليدية أصابته بالربو ولكنه لم يحد عنها فتجارة الجلد الت كان أبي يعاني من مرض االختناق،
بالرغم من ذلك، ذهبت إليه في حانوته الذي أخذت تدب إليه الرطوبة، فوجدته جالسا ينتظر 

رزقه. كانت مالمحه تنم عن ضيق في صدره، وكنت أعرف أنه متألم لفقره أكثر مما هو 
متألم لمرضه. سلمت عليه، فابتسم قائالً:

أهال يا (إدريس).

حال أمي؟ كيف

لم أر ابنا يسأل عن أمه، وهو ساكن في مدينتها؟

كنت في الدار البيضاء.

المهم أن أختك ستتزوج، ألن تحضر معنا؟

ال يحضر زواج أخته؟ وهل رأيت أخاً 

قبلت يده ومضيت في خطى متواصلة إلى البيت أستطلع خبر الزواج، كانت أمي منشغلة 
.ختي فاطمةبخياطة بدلة بيضاء استعداداً لعرس أ

 

 إدريس بلمليح، "خط الفزع"، إفريقيا الشرق، 1998،ص: 159-159.
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أوال: أسئلة الفهم:

........................................... ضيق:وما ضد .......................................            تدبما مرادف:  _

حدد الفكرة الرئيسية 
.......................................................................................................................للنص: _ 

ثانيا: الدرس اللغوي:

استخرج من النص أسلوب 
.......:.......................................................................................................استفهام _

_إمأل الجدول التالي بما يناسب :

 اسم تفضيل طريقة صياغته السبب
   

 _أكمل الجدول التالي بما يناسب:

 الجملة االسم المنادى نوعه حكمه اإلعرابي
 أوقف سيارتك يا غبي   

ركب في جملة مفيدة: اسما ممنوعا من الصرف مع الشكل: 
....................................................................................................................................... _ 

.................ايت بجملة تتضمن أسلوب االختصاص:........................................................................._

 : ( ال حبذا اإلهانة )أعرب الجملة التالية إعرابا تاما 
......................................................................................................................  
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 تمارين تقويمية للمستوى األولى بكالوريا

 حدد نوع االستعارة و االنشاء فيما يلي :.1

           ْهٍم ِريُشهُ الُكْحُل لَْم يَُضْر           ظََواِهَر ِجْلِدي َوهَُو لِْلقَْلِب َجاِرُح   َرَمْتنِي بِسَ  يقول كثير عزة:

ا تَِجدُ  يقول الشاعر: لَْيَت ِهْنداً أْنَجَزْتنَا َما تَِعُد                   َوَشفَْت أْنفَُسنَا ِممَّ

ِديُق َصِديٌق َال يَُكلِّ  يقول الشاعر: فُنَا               َذْبَح الدََّجاِج َوالَ َشيَّ الفََراِريجِ نِْعَم الصَّ

َماِل لِْلُخطُوِب طََغْت َعلَيَّ                       َكأَنَّهَا َجِهلَْت بِأنَّ نََداَك بِالِمْرَصادِ   يقول ابو تمام:

واْعَمْل آلِخَرتَِك َكـأنََّك تَُموُت َغـدا اِْعَمْل لُِدْنيَاَك َكـأنََّك تَِعيُش أبَـدا               يقول الشاعر:

2.حدد المعاني التي يؤديها األمر في األمثلة التالية:

ْبرَار}ْغِفْر لَنـَا ذُُنوبَنـَا َوَكفِّْر َعنـَّا َسيِّئاتِنـَا َوَتَوفَّنـَا َمَع األا{ رَبَّنـَا فَـ قـال تعالى:    

يقول أبو هالل العسكري:

ِجْبَك َكْثَرتُهُْم                      فَإنََّما النَّاُس قَلُّوا ُكلََّما َزاُدوااْنظُْر إلَْيِهْم َوَال تُعْ  

3.حدد المعاني التي يؤديها االستفهام في األمثلة التالية:

{ الْم َنْشَرْح َلَك َصْدَرَك }قال تعالى:

َواحِ  أتَْصُحو أْم فَُؤاُدَك َغْيُر َصاٍح               َعِشيَّةَ يقول الشاعر:  هَمَّ قَْوُمَك بِالرُّ

التشبيه فيما يلي: حدد عناصر .4

قُُصوٌر َكالَكَواِكِب الَِمَعاٌت                يََكْدَن يُِضْئَن للسَّاِري الظَّالََمايقول البحتري: 

5.ادرس النماذج التالية دراسة عروضية تامة (من حيث األوزان و القوافي)

البَْحِر أْرَخى ُسُدولَهُ                َعلَيَّ بِأًْنواِع الهُُموِم لِيَْبتَليني ولَْيٍل َكَموجِ يقول الشاعر: 

ْمِس َصْخراً                   وأذكره لُكلِّ ُغُروِب َشْمسِ يقول الشاعر:  ُرنِي طُلُوُع الشُّ يُذكِّ

ٍم                   يقول الشاعر:  َعَراُء ِمْن ُمتََرّدً  بَْعَد تََوهُّمأْم هْل َعِرْفَت الدَّارَ   هْل َغاَدَر الشُّ
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و طريقة التنقيط بوصفها عامال نموذج لألخطاء المتكررة لدى بعض التالميذ 
 الستفحال الظاهرة
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 الفارغ من حيث المعنى األداءنموذج لالنتاج اللغوي الركيك و
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 نموذج لألخطاء المتكررة بسبب  ظاهرة الغش
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مناذج لألخطاء اليت تكتسب عن طريق وسائل التواصل االجتماعي وبعض أوجه التفريط 
 اليت تطال اللغة العربية على صفحات وغرف دردشة فايسبوك مثال
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 الئحة المصادر والمراجع

أسرار العربية"،(المكتبة  إسماعيل الثعالبي، "فقه اللغة و   صور عبد الملك بن محمد بنـأبو من-

 م)2000-هـ2،1420بيروت، ط: -العصرية صيدا

مؤسسة التاريخ   -هـ)، "لسان العرب" ؛ ( دار إحياء التراث العربي711-هـ630ابن منظور، (-
 م). 1999-هـ1419: 3لبنان، ط -العربي بيروت  

 
_مجمع اللغة العربية بالقـاهرة، "المعجم الوسيط"، طبعة إدارة أحياء التراث االسالمي بدولة قطر، 

 دون ذكر ت. ط
 

-محمد التنوخي، راجي األسمر، "معجم علوم اللغة العربية"؛ (دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع-
 بيروت،ط1: 1424هـ -2003م).

 
_ محمد عبد اهللا بن التمين، "اللحن اللغوي وأثاره في الفقه واللغة"؛ (دائرة الشؤون اإلسالمية  

 والعمل الخيري بدبي، ط2: 1433هـ-2012م)
 

_ابي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، "الحيوان"؛ (دار الجيل  –بيروت، ط:1416هـ-1996م، ج:1، 

 تحقيق عبد السالم محمد هارون)).
 

_أبو هالل العسكري، "الفروق اللغوية"، (دار الكتب العلمية-بيروت، ط1: 1415هـ/1994م، 

 ضبطه؛ أحمد سليم الحمصي). 
 

_  جالل الدين عبد الرحمان بن أبي بكر السيوطي،(ت  911هـ)، "المزهر في علوم اللغة  
وأنواعها"،(دار  الكتب العلمية بيروت-لبنان،مجلد2، ضبطه وصححه فؤاد علي منصور  

 ط1: 1418هـ/1998م ).
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-محمد عمر محمود فضل اهللا، "أثر الترجمة في األخطاء الشائعة في اللغة العربية"، (بحث مقدم لنيل  

 شهادة الدكتوراه" تحت إشراف: عبد اهللا محمد أحمد، نوفمبر  2009).
 

: 1لبنان، ط–الصواب في اللغة" (دار العلم للماليين بيروت  إميل يعقوب، "معجم الخطأ و _
 ).1986: 2ط-1983

 
-ابن مكي الصقـلي، "تثقيف اللسان  وتلقيح الجنان "، ( دار الكتب العلمية بيروت-لبنان؛ ط1 

 :1990 م، تح مصطفى عبد القـادر عطاء).
 

-أبو بكر محمد بن حسن بن مذحج الزبيدي(316_379هـ)، "لحن العوام"؛ (مكتبة الخانجي  
 بالقـاهرة- عين شمس، ط2: 1420هـ-2000م).

 
-العربي السليماني، "دينامية الخطأ في سيرورة التعليم  والمعرفة، مجلة علوم  التربية-

دورية  مغربية نصف سنوية"؛ (منشورات عالم التربية، المجلد الثالث، العدد  
 24،مارس:2003  ).

 
-مؤلف جماعي، "دراسات نقدية في الكتاب المدرسي"، المقـال بقـلم د:فريد أمعضشو، "الخطأ  

في الكتاب المدرسي لمادة اللغة العربية بالتعليم الثانوي التأهيلي"؛(شركة مطابع األنوار  
 المغاربية-وجدة،ط1: 1433هـ/2012م).

 
-محمود إسماعيل صيني، إسحاق محمد األمين، "التقـابل اللغوي وتحليل األخطاء"؛ (عمادة شؤون  

 المكتبات-مطابع جامعة الملك سعود، ط1: 1402هـ/1982م).
 

 - محمد العدناني، "معجم األخطاء الشائعة"، (مكتبة لبنان، ط2: 1913م). 
 

- فهد خليل زايد، "األخطاء الشائعة النحوية والصرفية واإلمالئية"، (دار اليازوري العلمية للنشر  
 والتوزيع، األردن-عمان، ط: 2006).
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-هنية عريف، "أخطاء األعداد في البحوث اللغوية األكاديمية"،( بحث مقدم لنيل شهادة  
 الماجستير بجامعة قصدي مرباح ورقـلة،2006). 
 

-وزارة التربية الوطنية و التعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي ،"الدليل البيداغوجي، 
 للتعليم االبتدائي، بيداغوجيا الخطإ"؛ (مطبعة المعارف الجديدة-الرباط ،ط2: 2012).

 
- "معجم علوم التربية، مصطلحات البيداغوجيا والديداكتيك"؛ (منشورات عالم التربية، سلسلة: 9 و  

 10، ط  1998:2).
 

-ميشال زكريا ،" قضايا ألسنية تطبيقية دراسات لغوية اجتماعية نفسية مع مقـارنة تراثية" ،( دار  
 العلم للماليين، بيروت،ط1: 1993).

 
-تمام حسان، "التمهيد في اكتساب اللغة العربية لغير الناطقين بها"(وزارة التعليم العالي، جامعة أم  

 القرى، مكة المكرمة، 1404هـ/1984م)
 

-إدريس بحوث، خالد البورقـادي، "دورة تكوينية في علم النفس التربوي"؛ (الكلية المتعددة  
 التخصصات بالناضور)

 
_ رشدي أحمد طعيمة، "المهارات اللغوية: مستوياتها، تدريسها، صعوباتها"؛ (دار الفكر العربي؛ 

 ط: 1425هـ-2004م).
 

_ عبده الراجحي، “علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية"؛ (دار المعرفة الجامعية-إسكندرية؛ ط: 
.(1995 

 
 - علي أحمد مدكور، "تدريس فنون العربية"،(دار الفكر العربي-  القـاهرة،2006م).

 
 -" مرشدي في اللغة العربية" (السنة الثانية من سلك الثانوي اإلعدادي)
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-الزبير مهدار،"معيقـات اإلصالح التربوي"، مجلة علوم التربية ،(السحاب، مطبعة النجاح الجديدة  
 العدد:47،مارس:2011).

 
- رياض محمود قـاسم، عبد الحميد الفراني، "التحديات التي تواجه اللغة العربية و دور القرآن  

الكريم في التصدي لها"،(بحث مقدم إلى المؤتمر "اإلسالم و التحديات المعاصرة" المنعقد بكلية  
 أصول الدين في الجامعة اإلسالمية،2007.

 
- أحمد العياشي، عوائق تحقيق أهداف المنهاج  والتوجيهات التربوية في اللغة العربية : نموذج  

 الدرس اللغوي ،مجلة علوم التربية ، العدد: 54يناير 2013
 

-  جميل حمداوي، "المنتدى التربوي ودوره الفعال في إرساء ممارسة النجاح"، مجلة  
 علوم التربية ،العدد:54 دجنبر22010.

 
-  إبراهيم بن أحمد مسلم الحارثي، تأثير التعليم ثنائي اللغة على اللغة األم،(أثر التعليم  

 باللغة األجنبية على التعليم باللغة العربية نموذجا)،مجمع اللغة العربية األردني
 

-لحسن الشرقي ، "المسارات اإلنجازية للتداخل اللغوي وانعكاساته على تعلم اللغة  
العربية بالنسبة لتالميذ الثانوي اإلعدادي، مجلة علوم التربية، (السحاب مطبعة  

 النجاح الجديدة، العدد  58، 2014).
 

-مالك المصطفى، "ديدكتيك الدرس اللغوي واستراتيجية استثماره"، مجلة علوم التربية(السحاب  
 مطبعة النجاح العدد:54 يناير  2013)

 
-أخ العرب، عبد الر حيم، "اللغة العربية بالمغرب بين لغة الهوية وهوية اللغة"، مجلة علوم التربية، 

 (العدد  58 ، يناير  2014).
 

- عبد اهللا زروال، "الخطاطة وسيلة فعالة للتعليم والتعلم، مجلة علوم التربية"  العدد 
 54، يناير2013.
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- محمد األوراغي، "اللسانيات النسبية وتعليم اللغة العربية"، (دار الكالم  للنشر والتوزيع، 

 ط:1431 هـ 2010م
 

شكري فيصل، "تحسين وسائل خدمة اللغة العربية في الوطن العربي، اللغة العربية والوعي   -
 )1986، بيروت، 2القومي"، (مركز دراسات الوحدة العربية ط

 

 -أكرم ضياء العمري  "قيم المجتمع اإلسالمي من منظور تاريخي" ج  1.سلسلة( كتاب األمة ) ع:39

 -إدريس بلمليح، "خط الفزع"، إفريقيا الشرق، 1998.
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