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Verily, we have sent it down as an Arabic Qur'ân In order that You may 

understand 

(Al Qur’an:Chapter 12 Verse 2) 

 

 

(٢: يوسف) چ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ےچ   
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يهده  ن  م  إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئآت أعمالنا 

ونشهد  ,وحده ال شريك له اهللال إله إال  شهد أن  ن يضلل فال هادي له، ون  اهلل فال مضل له، وم  

 .عبده ورسوله داحممأن 

 . (ال يشكر اهلل من ال يشكر الناس: )قال رسول اهلل 

 

انطالقا من مفهوم هذا احلديث يشرفين أن أشكر مشريف األول األستاذ الدكتور يوسف دادو 

 .يف الثاين األستاذ الدكتور ياسني حممدومشر 

قّدما يل من وقتهما .  لقد كانا يل طول كتابة هذا البحث عونا عظيما ولن أنسامها يف دعائي

وعلمهما وخربهتما ولقد كان لدقتهما العلمية وتوجيهاهتما القيمة ومالحظاهتما السديدة أبلغ األثر 

 .يف هذا العمل

 

                                                 
 (رواه أمحد وأبو داوود والرتمذي)عن أيب هريرة مرفوعا   



 د

 

 وأسئل اهلل مهما وألسرهتما العافية والتوفيق يف الدارين إنه يمي  فأشكرمها بإخالص من عمق قليب

 .جميب

كما يطيب يل أن أتوجه جبزبل الشكر إىل مدير أكادميية الدوحة يف موريشيوس الذي أعطاين 

الفرصة إلقامة املقابالت م  املدرسات واملدرسني الذين يُدّرسون اللغة العربية للصف اخلامس 

واملدرسني الذين أعطوين من وأشكر كذلك املدرسات .  اإلستبيان م  الطلبةالثانوي وإلجراء 

 .وقتهم

 

 .كما أن تقديري موصول إىل طالب وطالبات اللغة العربية يف الصف اخلامس باألكادميية

 .ملا متكنت من كتابة هذا البحث –بعد مشيئة اهلل  –لو ال تعاوهنم مجيعا 

 

 .بارك اهلل فيكم: إجناز هذا العمل أقول مهموإىل كل من أسهم بوجه أو آخر يف 

 .فجزاهم اهلل مجيعا خري اجلزاء يف الدنيا واآلخرة
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من تقارير اشتملت على  (university of Cambridge)بناء على ما قدّمت جامعة كمربج 

 8002للعامني   اخلامس الثانويةقصور الطلبة يف اللغة العربية يف امتحانات كمربج الدولية للصف 

الصعوبات اليت يتناول ل هذا البحثم، ومن اقرتاحات وتوصيات انطلق الباحث يف 8002 –

ويف الرتمجة من العربية إىل اللغة العربية فيما يتعلق بالقواعد عند كتابة املقاالت يواجهها طالب 

م  اختيار أكادميية  موريشيوسمجهورية يف الثانوي الصف اخلامس يف االجنليزية والعكس وذلك 

 .االدوحة يف موريشيوس منوذج

 

لقد أشار البحث فعال إىل أخطاء الطالب والطالبات بعد حتليل أوراق إجابات المتحانني 

م كما  8000-8002ا يف األكادميية يف العامني يف اللغة العربية ُأجرِي  (mock exams)جتريبيني 

 .األخطاء اليت أّكدها االستبيان املوزّع على طالب هذا املستوىتعّرف الباحث على أسباب 

 



 و

 

وكانت ملقابالت الباحث م  مدرسي ومدرسات هذا املستوى حول القضية مثراهتا حيث 

أّكدت كذلك ما وجدها الباحث من األخطاء يف النحو والصرف يف أوراق إجابات األمتحان بعد 

 .الدراسة والتحليل

 

األخرية يف تعّلم   العربية واالجنليزية لتأثري هذهأمهية التحليل التقابلي بنيرأى الباحث كذلك 

 .كلغة ثانية الطلبة اللغة العربية

التفصيل الستبيان واملقابالت وصل الباحث إىل عدد من القضايا املهمة وذكرها بابعد حتليل 

 .يف النتائج يف آخر البحث

 

إىل أن اكثر األخطاء ترج  إىل تأثري اللغة االجنليزية على اللغة العربية تتمثل وصل الباحث 

يف التداخل اللغوي ونقل اخلربة والتعميم السليب كما أن هناك أخطاء تتعلق باللغة امهدف كاملبالغة 

 . يف التصويب وتداخل اللغة نفسها

 

العربية، فضال عن الرتمجة احلرفية املفردات يف نقص إىل  الاألخطاء يف الرتمجة أساسا ترج  و 

 .العربية والتدقيق النحوي رتاكيبوعدم الطالقة والثقة يف استخدام ال



 ز

 

وأخريا ذكر الباحث عددا من التوصيات واالقرتاحات اليت يعتربها من األولويات 

م بالفعل القضاء على الصعوبات واملشكالت يف تعلي يذها إذا أُريداليت يوصي بتنفو والضروريات 

 .اللغة العربية وتعلمه وتقدم هذه اللغة يف هذه اجلزيرة
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ABSTRACT 

 

Based on the examiners’ reports of the University of Cambridge on the 

shortcomings of the students of form V (school certificate level) in Arabic language 

in the international examinations of year 2008 and 2009 and on the proposals and 

recommendations therein, the researcher started this research work to address the 

difficulties faced by students in Arabic language in the grammatical rules when 

writing essays and in translation from Arabic to English and vice versa in form V 

(school certificate level) and chose Doha Academy (secondary department) in 

Mauritius as  model. 

 

The research work in fact confirmed the errors of students in the grammatical 

rules after analyzing the examination scripts of the mock examinations run at the 

school during the year 2009 and 2010 and the researcher came to know about the 

causes of errors which were also confirmed by means of a questionnaire distributed 

to the students at this level. 

 

The researcher’s interviews with the male and female teachers of Arabic 

language at School certificate level on the issue were of great benefits and they in 

fact made mention of the grammatical errors which the researcher came across in 

the mock examinations’ scripts after close study and analysis. 

 

The researcher also considered the importance of the contrastive analysis 

between Arabic and English due to its effect in learning Arabic as a second 

language.  



 ط

 

After analysis of the questionnaire and interviews, the researcher came 

across a number of important issues which he mentioned in details among the 

results which he concluded. 

 

The researcher concluded that most of the errors in grammar are due to the 

influence of the English language on the Arabic language through linguistic 

interference, transfer of experience, generalization, as well as errors related to the 

target language itself  like  hypercorrection and intralingual phenomenon etc. And 

that the errors found in translation are caused mainly because of lack of Arabic 

vocabularies as well as literal translation and a lack of fluency and confidence in 

using Arabic structures and grammar.  

Finally, the researcher mentioned a number of recommendations and 

suggestions which he considers to be a priority and should be executed if we really 

wish to eliminate difficulties and problems in the process of teaching and learning 

of the Arabic language at this level and to see the progress of this language in this 

island. 
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 :احلمد هلل والصالة والسالم على نبينا املصطفى، وعلى آله وأصحابه أمجعني وبعد

مخس سنوات للثانوية  الثانوية يف مجهورية موريشيوس لـمرحلةإن مرحلة الدراسة يف ا

 Higher)وسبع سنوات للحصول على الشهادة العليا   (School certificate)العامة

School Certificate). 

 

وأكثرهم يرتكون تعلمها  بعد ما يبدأ الطلبة دراسة اللغة العربية يف املرحلة االبتدائية غالبا 

بعد  (Cambridge)امتحان كمربج  يف ةركاشمالسنة الثالثة الثانوية وال يستمرون لل

   .سنتني أخريني ألهنا يف اعتقادهم لغة صعبة التعلم

 

م 8002جامعة كمربج حول نتائج االمتحانات للسنتني  ممتحين ر وفيما يلي تقري

 م8002و

 



2 

 

 :بما يلي  م  8002الصادر في عام  تقريراليوصي 

 النحوي جيب على الطالب أن ينتبهوا إىل القواعد وخاصة استعمال اجلنس .1

استخدام الزمن يف األفعال وخاصة عند عليهم أيضا التنبه   كما يتعني   والعدد

 .ضمائرالاضي وكذلك الزمن امل

جيب أن يتعلم الطالب مفردات تتعلق باحليوانات والزهور واخلضراوات  .2

 واألصوات اخل

للوصول إىل مستوى أعلى يف الرتمجة على الطالب ممارسة ترمجة نصوص تتعلق  .3

 .وقد تفيد أوراق اإلمتحانات للسنوات املاضية يف هذا اجملال .مبوضوعات خمتلفة

أخطأ الطالب يف ترمجة الكلمات اآلتية  (العربية إىل اإلجنليزيةمن ) يف قسم الرتمجة .4

 ,plastic bag بـ   Plateوترمجوا  horse, bird, and snakeبـ  Donkeyفرتمجوا 

bucket, basket, box 

 

أخطأ الطالب يف ترمجة الكلمات  (من اإلجنليزية إىل العربية) يف قسم الرتمجة .5

 :اآلتية

 cry, weep, shout, commotion, and uproarبـ  barkترمجوا كلمة   

                                                 
1
 

http://teachers.cie.org.uk/qualifications/academic/middlesec/olevel/subject/?assdef_id=894&year=2008

#pastexam 

http://teachers.cie.org.uk/qualifications/academic/middlesec/olevel/subject/?assdef_id=894&year=2008#pastexam
http://teachers.cie.org.uk/qualifications/academic/middlesec/olevel/subject/?assdef_id=894&year=2008#pastexam
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بـ  Kitchenوترمجوا كلمة  wolf, lion, and sheep  بـ Fox كلمة وترمجوا

restaurant  وكلمةStable  بـhorse  وكلمةanimal  بـhome 

الطالب على عدم نقل مجلة كاملة من النص مث استعماهلا  تشجيععلى املدرسني  .6

السياق إىل تغيري يف قاعدة النحو أو استخدام  يف جواهبم وخاصة إذا احتاج

 .ضمائرال

 :بما يلي م  8002متحااا  عام الجامعة كمبرج ممتحني ويوصي تقرير 

على الطالب قراءة نصوص خمتلفة قراءة مكثفة كي يتعلموا مفردات جديدة   .1

 .ولتحسني معرفتهم بالقواعد

 .فعاللمضارع واملاضي من األاجليد لستعمال اال لبةالطعلى  .2

 .على املعلمني تذكري الطالب بأمهية وضوح الكتابة وااللتزام بقواعد الكتابة .3

  .اإلكثار من ممارسة الرتمجة .4

 .اإلكثار من القراءة لكسب مفردات أكثر ولتقوية القواعد .5

يف قسم الرتمجة من العربية إىل االجنليزية أخطأ الطالب يف ترمجة بعض الكلمات  .6

 the‘أو  ’yesterday‘ "  الليلة املاضية"عبارة   فعلى سبيل املثال ترمجوا

                                                 
2
http://teachers.cie.org.uk/qualifications/academic/middlesec/olevel/subject/?assdef_id=894&year=200

8#pastexam 

http://teachers.cie.org.uk/qualifications/academic/middlesec/olevel/subject/?assdef_id=894&year=2008#pastexam
http://teachers.cie.org.uk/qualifications/academic/middlesec/olevel/subject/?assdef_id=894&year=2008#pastexam
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previous night’   النار"و ترمجوا كلمة "  ‘heater’, ‘lamp’ or ‘light’ 

 history’, ‘verses’, ‘biography’, ‘magazine’ or‘بـ  "رواية"وترمجوا 

‘newspaper’  بـ" ابن"وترمجواdaughter 

عربية كان السؤال أكثر حتديا لكثري من ويف قسم الرتمجة من اإلجنليزية إىل ال .7

و من األخطاء الشائعة اليت وقع فيها .  الطلبة ووجدوا صعوبات يف الرتمجة

بـ  ’subject‘وترمجة  كلمة  ’arithmetic‘بـ  ’mathematics‘الطلبة  ترمجة كلمة 

‘art’  

بـ  ’very good‘وترمجة كلمة  ’important‘ بـ ’interesting‘وترمجة كلمة 

‘excellent’ or ‘clever’ 
 .واجلدير بالذكر أن التقرير مل يشر إىل مشكلة احملادثة ألنه ليس هناك امتحان شفوي

هتدف إىل متكني الطلبة من التغلب  يرى الباحث أن توصيات واقرتاحات جامعة كمربج

  على بعض املشاكل اليت تواجههم عند تعلم اللغة العربية كلغة أجنبية واليت تتمثل يف

 :التايل 

 أخطاء الطالب يف القواعد 

 من العربية إىل اإلجنليزية والعكسترمجة صحيحة ترمجة النصوص  صعوبة 

  كتابة املقاالت باللغة العربية   صعوبة 
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 عدم القدرة على التعبري عن األفكار يف عبارات صحيحة باللغة العربية 

  لسياق ماناسبة مفردات م عدم القدرة على اختيار  

 (اإلجنليزية )األم  لطالب بقواعد اللغةا ثر تأ 

 .يرى الباحث أمهية البحث يف املشكلة السابقة الذكرفلألسباب 



6 
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 ابذة عن جمهورية موريشيوس

 

 : موقع موريشيوس

 

  8000ة من جزر احملي  اهلندي على بعد إن جزيرة موريشيوس جزيرة صغري 

كيلومرت من الشواطئ اجلنوبية الشرقية للقارة األفريقية وإىل الشرق من مدغشقر ويبلغ 

اجلزر العديد من ميال فوق مدار اجلدي يف جنوب احملي  اهلندي وتضم  080 سطحها

ن كم من الشرق م  550الصغرية األخرى مثل جزيرة رودريغ اليت تقع على بعد 

كم من مشال موريشيوس وجزيرة  كاراجوس   200موريشيوس وجزيرة أغاليغا على بعد 

 .                                       كم من مشاهلا  000اليت تبعد حنو 

 

أرضها غري مرتفعة واجلبل األسود هو التل  جزيرة موريشيوس جزيرة بركانيةو 

تتميز اجلزيرة بتضاريسها الرائعة املتنوعة، من و .  امرت  080األعلى الذي يبلغ ارتفاعه إىل 

الشواطئ الرملية البيضاء، اليت تليها سالسل جبلية شاهقة يف اجلنوب الغريب، وخلجان 

 .وكهوف حممية مشااًل وشرقاً وإىل الغرب

                                                 
1.
 Backgroud: Mauritius - http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2833.htm 
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ثرواهتا الطبيعة فيما يتعلق باملساحات  وقد حافظت اجلزيرة على           

 . وزراعة قصب السكراخلضراء الواسعة واحلقول 

 

فصل الصيف : لطيف ويتعاقب عليها فصالن  فق  ومها وتتميز اجلزيرة بطقس

يبدأ الشتاء من شهر يوليو وينتهي يف ديسمرب وتنقص درجات احلرارة يف . وفصل الشتاء

هذا الفصل ويتغري الطقس من حار إىل بارد مع قلة األمطار والرطوبة ويفضله الناس 

ذي يبدأ من يناير وينتهي يف إبريل ويطول فيه النهار وتشتد درجة ال على فصل الصيف

ينصح للزوار املكث يف داخل البيت خاصة  احلرارة وقد يصحبه بعض األعاصري و لذا

 .                                            يف أوقات األمطار الغزيرة

 

 :4تاريخ موريشيوس

 

 .  ولكنهم مل ميكثوا فيها طويال سموريشيو  العرب هم أول من اكتشفإن 

م بدأ التجار العرب يتاجرون مع الساحل الشرقي األفريقي إىل  0000وقبل عام 

 .(Comoro islands)وجزر القمر   (Mozambique)حىت موزمبيق  حد اجلنوب

                                                 
4
  -  http://fazza.ae/vb/t113587.html متكاملةمعلومات .. مجال الطبيعة .. جزر موريشيوس إبداع اخلالق   

http://fazza.ae/vb/t113587.html
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اختالطهم باألفارقة على هذا الساحل بنوا ثقافة جديدة ُعرفت بالثقافة  ولسبب

زار التجار العرب والسواحليون جزر القمر ومداغشقر  ولقد. السواحلية

(Madagascar)  .وتشري خرائطهم القدمية إىل إثبات زيارهتم لسيشل وموريشيوس 

وتشري خريطة رمسها  5.يستقروا يف هذه اجلزر مل ولكنهم (Reunion)وجزيرة رونيو 

                 6.م إىل وجود هذه اجلزر 0051الشريف اإلدريسي يف عام 

  

جاء الكشافون الربتغاليون إىل موريشيوس لزيارهتا ويف عشر ويف القرن السادس    

وأحضروا معهم جمموعة . حاول اهلولنديون استعمار اجلزيرة وسكنوا فيهام 0012عام 

صغرية من العبيد األفارقة وأدخلوا إليها قصب السكر مدة احتالهلم، أنبتوا غابتها املليئة 

عاش يف جزيرة " دودو"يبوىن وقتلوا طائرًا مشهورًا منقرًضا يسمى من األشجار اإل

وبسبب .  وهم الذين مسوا هذه اجلزيرة الصغرية جبزيرة موريشيوس. موريشيوس وحدها

 .                                           م0000مشاكل عديدة انصرفوا من اجلزيرة يف عام 

 

ىل هذه اجلزيرة الصغرية وأطلقوا عليها اسم وبعد مخس سنوات، وصل الفرنسيون إ

وبدأوا . وأخذوا يطورون هذه اجلزيرة بطريقة مبتكرة (isle de france)" إيل دو فرانس"

                                                 
5
 J. Addison & K. Hazareesingh  -  A new history of Mauritius , Mauritius, 1999 

6
  Emrith, Moomtaz, History of the muslims in Mauritius,  Edition le printemps, Mauritius, 1994  
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جمموعة كبرية حتت  وتبع ذلك استقرار.  م0080يستقرون يف اجلزيرة يف أواخر عام 

.(Denyon)قيادة مهندس باسم دانيون 
7
 

 

ويف ميناء ( العاصمة حاليا)تعمار بورت لويس حاكما وبدأ اس Denyon أصبح

  .بدأـ زراعة التبغ والذرة والرز  (.حاليا Grand Port) اجلنوب 

 

.  م0200احتالل الفرنسيني، جاء الربيطانيون إىل موريشيوس يف سنة  وبعد

وأثناء فرتة احتالهلم شهدت اجلزيرة تقدما ملحوظًا يف الزراعة إذ انتشرت زراعة الشاي 

بان اإلحتالل إكما شهدت اجلزيرة .  وإنتاج الطعام والقماش واملستلزمات املنزليةوالنب

وأخريًا نالت   .م0215الربيطاين حدثا تارخييا عظيما متثل يف حترير العبيد يف سنة 

             .                                            م0228وأصبحت مجهورية سنة  م0202موريشيوس االستقالل يف سنة 

 

 

 

 

 
                                                 
7
 Addison, J. & Hazareesingh, K .  A new history of Mauritius , Mauritius, 1999  

8
  Mauritius institute of ducation – Social Science –Geography, history, Sociology,  Editions de l’ocean 

indien, Mauritius printing specialists, 2002 

User
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 : شعوب جزيرة موريشيوس وثقافتها

                                                                

% 02ويشكل اهلندوس   .وشعب موريشيوس متعدد الثقافات والتقاليد واألديان  

 منهم بينما تتوزع النسبة الباقية بني % 00 مجايل السكان وميثل املسلمنيإمن  

 .  النصارى والبوذيني

 

نشاهد يف هذا اجملتمع كثريا من املعابد .  واجلزيرة معروفة بأدياهنا وثقافاهتا املتنوعة 

يعيش السكان يف أمن وسالم وميارسون أدياهنم و . والكنائس وأماكن العبادة املختلفة

 .       رية تامة وتحتفلون بأعياد كثرية تفرح قلوب املتديننيحب

                                                            

ويتكلم أهل البلد بلغات أصلية أيضا،    1واللغة احمللية هي اللغة الكريولية

وأما الصينيون . فاهلندوس يتكلمون باهلندية والتاميلية واملسلمون يتكلمون باللغة األردية

 . (canton)أو الكانتون  فيتكلمون بالصينية

 ليزية بينما اللغةس يف املدارس هي اللغة اإلجنالرمسية واللغة اليت تدر   اللغةإن  

يف املدارس االبتدائية والثانوية جبانب اللغة  وتدرَّس .الفرنسية تسيطر على احلياة العامة

                                                 
9. 

 Background: Mauritius - http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2833.htm 
1 

 هي اللغة احمللية املشتملة على ألفاظ فرنسية كثرية وألفاظ إفريقية  
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العربية، اللغة االجنليزية وهي إجبارية واللغة الفرنسية واللغة األردية، واللغة اهلندية واللغو 

من بني اللغات األخرى يف املرحلة ة واللغة الصينية وأدخلت اللغة الكريولية أيضا التاميلي

 .وقواميسها 11وقد أل فت هلا قواعدها( م8008)يناير من هذا العام  00بتدائية يف اال

 

 روبية 1. يساوي األمريكي الدوالر) الروبية هي اجلزيرة يف املستعملةُ  العملةُ و    

 إىل أغلُبه ُيصدر الذي السكر قصب وزراعة السياحة على البالد دُ اقتصا ويعتمدُ  ،(تقريبا

  .وغريها واألثاث واملشروبات واملأكوالت لألقمشة املختلفة املصانع إنتاج وعلى أوروبا

   عام منذ يعين الفرنسي االستعمار أيام إىل موريشيوس يف املسلمني وجودُ  ويرجع

 12.اهلنود والتجار واملالحني احلرفيني  من جمموعة ليهاإ قدم حنيم 0088

 

 من وكان اهلند من والتجار العمال من الكثري يضاأ جاء االجنليزي االستعمار عهد ويف

  .املسلمني من عدد بينهم

 

                                                 
11

 أنظر  
http://www.gov.mu/portal/goc/educationsite/file/GRAMER%20KREOL%20MORISIEN%20feb%201

0.pdf  
12

 Emrith, Moomtaz, History of the muslims in Mauritius,  Edition le printemps, Mauritius, 1994 

 

http://www.gov.mu/portal/goc/educationsite/file/GRAMER%20KREOL%20MORISIEN%20feb%2010.pdf
http://www.gov.mu/portal/goc/educationsite/file/GRAMER%20KREOL%20MORISIEN%20feb%2010.pdf
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 قصب حقول يف للعمل مسلمون وبينهم اهلنود العمال من دفعة أول وجاءت

 عام يف ألف ومخسني أربعمائة إىل عددهم وصل أن إىل م 0211 عام السكر

 موريشيوس يف منهم الكثري وبقي اهلند إىل منهم عدد عاد عقدهم هناية وبعد.  م0288

 .التجارة يف بعضهم واشتغل العقد بعُضهم وجدَّد

 

 عودة مع تزامنت سالميةإ صحوة اجلزيرة شهدت املاضي القرن مثانينات ويف  

 اجلامعة طليعتها ويف العربية الدول يف إسالمية جامعات من خترجوا الذين الطالب

 ذلك ومنذ الكويت وجامعة املكرمة مبكة القرى أم وجامعة املنورة باملدينة اإلسالمية

 كتاب - األصلى اإلسالم مصدر إىل الرجوع إىل املسلمني بدعوة املتخرجون قام احلني

  وترك هبما التمسك على وحثُّوهم -  وسلم عليه اهلل صلى رسوله وسنة وجل عز اهلل

 .الفاسدة والعقائد واخلرافات البدع

 

 الدعوة نشر يف مثارها املتخرجون اإلخوة هؤالء هبا قام اليت اجلهود تتأ وقد

 والثانوية االبتدائية املدارس يف تدرس مادة صارت أن إىل العربية واللغة الصحيحة

  .اجلامعية املرحلة يف وحىت احلكومية
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 مسجد أول ُبين وقد احلمد، وهلل دينيةال باحلرية اجلزيرة تمتعت سابقا سلفناأ وكما

 أكثر يوجد اهلل بفضل واآلن األقصى مسجد اسم   وتحمل ومخس ومثامنائة ألف عام يف

 غري عدد وتعمل اجلزيرة، أحناء خمتلف ويف والقرى املدن يف منتشرة  مسجد مائيت من

 ومن اتسنو  منذ واملسلمني اإلسالم خلدمة اإلسالمية واملنظمات اجلمعيات من قليل

  .م0221 سنة يف يونيو شهر يف أسس الذي "اإلسالمي الشورى جملس" بينها

 السعودية من)  العربية الدول من ودعاة وأساتذة مشايخ عام كل اجلزيرة يزور كما

 اهلل فجزاهم كثريًا املسلمني فأفادوا - وغريه رمضان شهر يف -(   ومصر والكويت

                      .خريًا

                  

 :إقتصاد جزيرة موريشيوس

م تطورت موريشيوس تطورًا ملحوظا بسبب 0202منذ استقالهلا سنة 

إن لزراعة قصب السكر أيضا أمهية . الصناعات املنتشرة وقطاعات السياحة واملالية

 .عظيمة يف تطوير اقتصاد البلد

ن طن م 000000قد صدر أكثر من  -0250يف سنة  -وعلى سبيل املثال 

إن اقتصاد البلد يعتمد يف اجلملة على السكر والسياحة ونسيج   .السكر إىل اخلارج

 .                   األقمشة اعتماًدا ضخًما
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 وتطورها في جمهورية موريشيوس أهمية اللغة العربية

 

االتصال والتفاهم بني أبناء البشر، وهي آية من  وسيلةأن اللغة هي  الشك

ں  ڻ  ڻ   چ  :يقول اهلل تعاىل. نعمة من نعمه الكربىآيات اهلل العظمى و 

چڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ    
13.  

الت اإن اللغة مرآة حال األمة وسجل  مفاخرها والشاهد على جمدها يف اجمل"

 14".االجتماعية واألدبية والسياسية واإلدارية، تعز  بعز ة أمتها وتذل  بذلتها

 

الوحيد الذي ينطق ويعرب عما يف ضمريه من مشاعر ن اإلنسان هو املخلوق إو 

وأحاسيس غريبة، وتصورات خطرية، وأحالم عجيبة،  وُحب، وكراهية، وفرح، وحزن، 

 ...وما إىل ذلك

 

، بل هي أم اللغات وأقدمها، كما يرى تُعد اللغة العربية من أقدم اللغات وأمهها

ته لتاريخ علم اإلنسان أن اللغة األستاذ عباس حممود العقاد الذي يؤكد من خالل دراس

                                                 
13

 88آية :الروم سورة :القرآن  
 
14

 8000العدد الثاين  –السنة األوىل :  ، إضاءات نقدية اللغة العربية، مكانتها وقضاياها اللغويةمحزة أمحد عثمان،   
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اليت عرفت يف جزيرة كريت قبل أربعة آالف سنة هي العربية اليت اصطلح عليها 

بالفينيقية، ألن الفينيقيني أقاموا بني النهرين على مقربة من اخلليج العريب قبل انتقاهلم إىل 

لعقاد أن ويرى ا. شواطئ فلسطني، وأن احلروف املنسوبة إليهم كانت حروفا عربية

األجبدية العربية أسبق من األجبدية اليونانية والعربية ، فاألجبدية اليونانية عربية حبروفها 

 15.ومبعاين تلك احلروف، وموافقة برتتيبها لرتتيب األجبدية العربية

 

الكثرية محلت إلينا عرب العصور وقد اللغة العربية من أهم اللغات اإلنسانية، تُعد و 

 .واألمم اليت خلتاملاضية وابتكارات العلماء وأخبار القرون علوم المن مثار 

 

 من واحدة أهنا كما. العامل يف انتشارا األكثر اللغات إحدى العربية اللغةتُعترب 

 16.ساميةال اتلغال أسرةهي من . العامل يف املوجودة اللغات أقدم

 

شاء اهلل فقد العريقة، تزداد اللغة العربية قيمة وأمهية عندما نقارهنا ببقية اللغات  

 .حممد صل ى اهلل عليه وسل منبينا على قلب الكرمي أن يـُْنزِل  هبا القرآن 

                                                 
15

 م0222، دار املعارف القاهرة  أشتات جمتمعات،  العقاد، حممود عباس   
16

 http://www.kwintessential.co.uk/language/about/arabic.html 

http://www.kwintessential.co.uk/language/about/arabic.html
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بالدين واملتني ارتباطها الوثيق  أمهها شىت،إن أمهية اللغة العربية تنبع من نواٍح 

اإلسالمي والقرآن الكرمي، فقد اختار اهلل هذه اللغة من بني لغات العامل لتكون لغة  

ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  چ العظيم ولتنـزل هبا الرسالة اخلامتة  كتابه

 چ
گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  چ : وقال تعاىل   . 17

 1چں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ     ۀ  ہ  
ۇ  ۇ  چ   :وقال أيضا 

ۆ   ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ         ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  

  1. چى  ائ  

 

كان كالم آدم عليه السالم بالعربية فلما : " بن عباس رضي اهلل عنهماوقال عبد اهلل

   2".أكل الشجرة أُنسي العربية وتكلم بالُسريانية فلما تاب اهلل عليه ُرد ت عليه العربية

قال ابن تيمية .  وقد كان علماء املسلمني يعد ون التحدث باللغة العربية شعارا لإلسالم

لعريب شعار اإلسالم وأهله،  واللغات من أعظم شعائر األمم اليت إن اللسان ا:"رمحه اهلل 

  21".هبا يتميزون

                                                 
17

 8آية  :سفيو سورة : القرآن   
1 

 025 - 028آيات : الشعراءسورة : القرآن  
1 

 82 - 80 آيات: الزمرسورة : القرأن  
2 

 (بدون تاريخ)خمطوطة   - املزهر يف علوم اللغة وأنواعها - ، جالل الدينالسيوطي  
21

 ( بدون تاريخ)لبنان  -بريوت –دار املعرفة للطباعة والنشر  –إقتضاء الصراط املستقيم   
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إن بعض الشعائر التعبدية جيب أن تكون باللغة العربية كالتشهد وقراءة القرآن ولذلك "

جيب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم من لعربية ما يستطيع به القيام هبذه 

 22".املشاعر

 

إن العربية هى املظهر اللغوي . ملا هلا من مكانة دينية فريدة هبا إهنا جديرة بأن تتعلم"

 23".لكتاب املسلمني اخلالد القرآن الكرمي

 

إىل الثقافة واملدخل الرئيسي كما تظهر أمهية العربية واضحا يف أهنا املفتاح 

ألمة ا رافكأو  ةاإلطالع على حضار فرصة اإلسالمية والعربية، ذلك أهنا تتيح ملتعلمها 

وتنبع .  يف خمتلف الفنون والعلوم عظيماثًا حضاريًا مرياخل فت كيف أهنا إلسالمية، و ا

  .يف أهنا من أقوى الرواب  والصالت بني املسلمنيأيضا أمهية العربية 

 

وقد دأبت . مقو مات الوحدة بني اجملتمعاتأسباب و ذلك أن اللغة من أهم 

يف بالد العامل ى تعليم لغتها ونشرها القدم على احلرص علعلى مر العصور ومنذ األمة 

                                                 
22

 –اململكة العربية السعودية  –الرياض  –دار كنوز اشبيليا للنشر والتوزيع  –نظرات لغوية يف القرآن الكرمي –، صاحل بن حسني العيد  
 م 8001الطبعة الثالثة، 

23
بدون . )بيةمعهد اللغة العر . مكة املكرمة. جامعة أم القرى. املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى. طعيمة، رشدي أمحد  

 (تاريخ
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أجناسهم وألواهنم وما زالت، فالعربية مل تعد لغة لغاهتم و للراغبني فيها على اختالف 

ماليني املسلمني يف العامل اليوم  قرأهاخاصة بالعرب وحدهم، بل أصبحت لغة عاملية ي

وأدعيتهم ويف الشعائر فإهنم يقرأوهنا يف صالهتم  الرتباطها بدينهم وثقافتهم اإلسالمية،

يف تعلم اللغة من غري املسلمني للتواصل مع أهل  اشديد إقباالكما أننا نشهد   األخرى

 . اللغة من جانب وللتواصل مع الرتاث العريب واإلسالمي من جانب آخر

 

جمااًل خصباً؛ لكثرة الطلب على اللغة  تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا ويعد

ة اجلهود املبذولة يف هذا امليدان من جهة أخرى، وقد سعت العديد من من جهة، ولقل  

املؤسسات الرمسية واهليئات التعليمة إىل تقدمي شيء يف هذا امليدان إال أن الطلب على 

اللغة العربية ال ميكن مقارنته باجلهود املبذولة، فمهما قد مت اجلامعات يف الدول العربية 

  .ألنه ال يكفيظل حباجة إىل املزيد ن واملنظمات الرمسية من جهد

 

فهو مفتاح   .الِعلم شريان احلياة ونور خُيرج الناس من الظلمات إىل النورإن 

بل هو الوسيلة اليت توصل الناس .  بدونهالنجاح والسعادة وال أحد يستطيع أن يتقدم 

م وبالتعليم هتمت حكومة مجهورية موريشيوس بالعلإومن هذا املنطلق .  إىل قمة النجاح
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شجع املواطنني على مواصلة دراستهم يف جبارة لتُ  ااهتماًما عظيًما وبذلت جهود

 .                                                               كفاء يف اجملتمع قادرين على النهوض ببلدهمأاجملاالت املختلفة كي يصبحوا رجاال 

 

يف نظام التعليم منذ استقالهلا من بريطانيا  وقد شهدت اجلزيرة تطورا ملحوظاً 

عندما  0002ال أن تاريخ التعليم يف موريشيوس يرجع إىل سنة إم،   0202سنة 

ولكن لألسف، مل ينل كل فرد حظه من التعليم يف ذلك " رويال"تحت مدرسة ثانوية فُ 

 . الوقت بل كان العلم حكراً لألغنياء فق 

 

االستفادة من من متكن الباقون م  0202ا يف سنة نالت اجلزيرة استقالهل وعندما

وفتحت مدارس حكومية ابتدائية جديدة وازداد عدد وأصبح التعليم دميوقراطيا  التعليم

 .الفصول يف املدارس

 

. م0200أصبح التعليم من املرحلة االبتدائية إىل املرحلة اجلامعية جمانا يف عام 

 Sir)اء آنذاك السري سيوساغر رامغالم لقد أعلن هذا اخلرب السعيد رئيس الوزر 

Seewoosagur Ramgoolam) ومنذ ذلك الوقت .  قبل االنتخابات الربملانية بيوم
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أصبح التطور يف التعليم يأخذ شكال جديدا وبدأ بناء عدد من املدارس الثانوية يف كل 

                        24.أحناء موريشيوس

األول واملباشر عن إدارة التعليم،  وهي اليت تصدر القرارات  وتعترب وزارة التعليم املسؤول  

  .فالدولة  تتكون من مخسة أقسام تسمى باملناطق. املتعلقة مبراحل التعليم املختلفة

ويتوىل اإلشراف على كل منطقة جمموعة من .  ولكل منطقة مكتب ولكل مكتب مدير

ملدرسني وتنظيم األنشطة التعليمية املشرفني  يقومون بأعمال عديدة مثل مراقبة أعمال ا

 .     للطالب

                                                                                

.  حىت مخسة عشر من عمره إلزاميولكل واحد يف موريشيوس فرصة للتعلم وهو 

 .ة اجلامعيةمير الطالب مبراحل خمتلفة من مرحلة ما قبل االبتدائية حىت املرحل

 

 

 

 

 

                                                 
24

 Mulloo, A – The story of Mauritius 1900-2000, Father of the nation – IPL publications, Mauritius, 

2000   
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   مؤسسو اللغة العربية في جمهورية موريشيوس

 

الذي هاجر من مكة املكرمة وأقام يف البلد " عبد اهلل رشيد نواب"الشيخ يعد   

جاء إىل موريشيوس يف عام وقد .  بدأ تدريس اللغة العربية يف موريشيوسأول من 

 .م 0280 م إىل عام 0205من عام "  العرب"م ليتوىل اإلمامة يف مسجد  0205

 

أسس و .  اهتم كثريا بتعليم املسلمني عامة وخاصة تربية الناشئني منهمولقد 

 .مدرسة ليلية وحث املسلمني على التعلم بشىت الطرق

 

و منهم الشيخ مصطفى بيهاري  –م استمر تالميذه  0250وبعد وفاته يف عام 

يديهم وحصل ألعربية على سوا العربية وتعلم عدد من املسلمني اعلى هنجه  ودر   -

بعضهم على منح دراسية يف جامعات عربية وخاصة يف اململكة العربية السعودية 

سوا العربية ونشروها بدورهم وهكذا انتشرت هذه اللغة الكرمية والكويت وبعد خترجهم در  

 .شيئا فشيئا

                                                 
25

.  N H Rassool  - The introduction & development of Arabic language in Mauritius - www.mubarak-

inst.org/stud_reas/research_view.php?id. 
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قاسم  ومن القدماء الذين نشروا اللغة العربية عبد اهلل بارويز كرميان وداود جي

 .اسحاق جي وياسني الدو

 

 

  تطوير اللغة العربية في موريشيوس
 

 

مع ظهور الدول الغنية يف الشرق األوس  يف السبعينات لسبب إنتاج البرتول  

وكذلك وجود فرص العمل ألبناء موريشيوس يف تلك البالد أصبح املواطنون 

 27.لغة دينية فق املوريشيوسيون ينظرون إىل اللغة العربية كلغة اتصال وليست 

 

شخصيات أجنبية منهم األستاذ  يف البلدومن الذين عملوا يف تطوير العربية 

من باكستان وأقام التدريس الليلي واعتىن بتدريس تفسري القرآن " حممد حسني مالك"

 .حيث ركز على العناية باللغة العربية

 

اد باململكة م أرسلت وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرش0201ويف عام 

أقام وقد .  هندي اجلنسية إىل البلد كداعية" إخالص أمحد"العربية السعودية األستاذ 
                                                 

  املصدر السابق 26
27

 Emrith, Moomtaz, History of the muslims in Mauritius,  Edition le printemps, Mauritius, 1994 
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وما زال يبذل جهده إىل اآلن .  األستاذ دروسا يف اللغة العربية والدراسات اإلسالمية

 . وقد جتاوز الستني من عمره وحصل على اجلنسية املوريشيوسية

 

" عبد الوهاب دوكوريه"لعامل اإلسالمي األستاذ عام أرسلت رابطة انفس الويف 

بدأ تدريس اللغة العربية واستخدم مكتبه لعقد اجتماعات .  كمدير مكتبها يف البلد

 .للمهتمني بالعربية

 

وعمل كذلك " الدائرة اإلسالمية"منظمة إسالمية باسم " حسني دهال" أسس

ر مع البالد العربية خاصة يف تطوير اللغة العربية يف البلد وكان على اتصال مستم

السعودية والكويت وأرسل عددا من الطالب الناشئني إىل دولة الكويت وساهم أيضا 

 .يف إدخال تدريس العربية يف املدارس احلكومية

 

 مع أنه ال"  غالم حممد دلو" ومن الذين سامهوا يف نشر اللغة العربية يف اجلزيرة  

علم هذه اللغة ومثل دور املستشار والوسي  بني يتقن العربية ولكنه حث الشباب على ت

 .املنظمات األهلية واجلهات الرمسية احلكومية
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م قررت احلكومة تدريس بعض 0202بعد استقالل مجهورية موريشيوس عام و 

اللغات مثل اهلندية واألردية خبالف العربية ألنه مل يكن هناك مدرسون مؤهلون يف تلك 

 .املادة

ات احلصول على منح دراسية من اجلامعات العربية ويف بعض اجلمعي تحاولو 

م غادر أول طالب موريشيوسي للدراسة يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة 0200عام 

 .يف اململكة العربية السعودية

 

 .مث بعد ذلك التحق طالب آخرون باجلامعات يف السعودية ومصر والكويت

العربية يف  اللغة ات اإلسالمية من ناحية وألمهيةونظرا لطلبات متكررة من قبل املنظم

عملية تطوير عالقتها بالعامل العريب فإن حكومة موريشيوس طلبت الدعم من احلكومات 

 .العربية لتدريس العربية يف املدارس اإلبتدائية والثانوية بصفة رمسية
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   :اللغة العربية في المرحلة االبتدائية

 

مبقابلة " مصطفى يوسف إبراهيم" يدعي مصريم قام خبري 0200يف عام 

شخصية مع جمموعة من الطلبة والطالبات احملليني للتدريس يف االبتدائية ولكنهم مل 

 .ينجحوا يف املقابلة لضعف مستواهم يف العربية

 

عشرة أشخاص وبدأ تدريبهم على يد فيها ُأجريت مقابلة شخصية ثانية جنح مث 

يف " حممد عبد اخلالق حممد"و" حممد خطاب هاشم الباز"ا خبريين يف اللغة العربية مه

 .وذلك ملدة سنتني"( معهد الرتبية"اآلن " )كلية الرتبية"م يف 0202عام 

 

م نظمت وزارة الرتبية والثقافة مؤمترا ملدة مخسة أيام حول قضية  0202ويف عام 

نظمة العربية للرتبية شارك فيه خرباء من مصر وليبيا ومن امل اللغة العربية يف موريشيوس

و قدمت فيه العديد من الدراسات حول تعليم العربية باملرحلة  و العلوم والثقافة

 :ما يلي قائمة من املوضوعات املطروحة ومعديهافيو .  االبتدائية يف موريشيوس

                                                 
28

 N H Rassool  - The introduction & development of Arabic language in Mauritius - www.mubarak-

inst.org/stud_reas/research_view.php?id. 

 



27 

 

حممد خطاب  –" دراسة عامة حول تعليم العربية لغري الناطقني هبا" -1

 هاشم الباز

 إمساعيل دوكوريه –" لتعليم العربية باملرحلة االبتدائيةاملقرر الدراسي " -2

 مصطفى يوسف إبراهيم -" طرق تدريس اللغة العربية" -3

 ظفر اهلل أمحد –" املدرس والكتاب" -4

 عبد اهلل موسى الفقيه –" طريقة إدخال تدريس العربية يف موريشيوس" -5

 حممد عبد اخلالق حممد -"مهارات الكالم" -6

 مصطفى يوسف ابراهيم -" ري الناطقني هباطرق تدريس العربية لغ" -7

 

املركز القومي للمناهج التابع لوزارة التعليم جلنة للغة  شكلم  0228ويف عام 

العربية وذلك لتطوير املنهج وإعداد الكتب ملرحليت االبتدائية والثانوية ولتجديد املنهج  

 .كل ست سنوات

 

 :االبتدائية ئية من املرحلةللسنة النهانورد فيما يلي أهداف الكتاب املخصص و 

 التعبري الشفوي بلغة سهلة بسيطة  -1
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 القراءة بنطق سليم وفهم جيد  -2

 كتابة التعبريات اللغوية بطريقة جيدة دون الوقوع يف األخطاء النحوية -3

حصول التلميذ على قيم نبيلة تساعده يف حياته العملية والعلمية وحىت يكون  -4

 .دراسته مواطنا صاحلا ويفهم ثقافته من خالل

 

وما مت إعداده هبذا الكتاب ُأختري بناء على ما تحتاج إليه التلميذ يف حياته 

 .والكلمات اليت استخدمت يف التعبريات هبذا الكتاب مألوفة ومعروفة لدى التالميذ

واهلدف من كل مترين هو تنمية املهارات اخلاصة إما يف الفهم أو معرفة القواعد 

تابة األساليب العربية السليمة وكذلك معرفة املفردات النحوية وإما يف كيفية ك

 .اللغوية

 

 :كما مت االهتمام باجلوانب الرتبوية املختلفة وهي

حيث يتوفر للتلميذ القدر املناسب من املعرفة للغة العربية : المعرفية -1

 .وقواعدها ومفرداهتا وتعبرياهتا املختلفة
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لتالميذ واليت جتعل من كل وذلك بغرس القيم اهلامة يف نفوس ا: النفسية -2

منهم مواطنا صاحلا نافعا لنفسه وألسرته ولوطنه وذلك من خالل أهداف 

 .املوضوعات املطروحة هلذه األغراض اهلامة

وذلك من خالل تكوين قدرة التالميذ على التعبري بلغة عربية : المهارية -3

ذلك بسيطة وسليمة عن حاجاهتم املختلفة بعد اكتساب األدوات الالزمة ل

 ...من مفردات وحنو وتعبريات اخل

 

   :اللغة العربية في المرحلة الثااوية

 

طلبت وزارة اخلارجية مبوريشيوس من السفارة املصرية يف خطاهبا املؤرخ 

م تزويد وزارة الرتبية خببري يف اللغة العربية لإلرشاد والتوجيه يف قضية 08/5/0200

املنهج املناسب  يار الكتب املقررة وتطويرتدريس العربية يف املدارس الثانوية واخت

 ةاملصري ارة السف توقد استجاب. واملساعدة يف اختيار املدرسني إلرساهلم إىل موريشيوس

من مركز " أمحد املهدي عبد احلليم"حينئذ إىل طلب احلكومة فورا وأرسلت األستاذ 

 .البحث العلمي جبامعة الرياض حتت رعاية الصندوق العريب
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 املصدر السابق 
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عبد الشكور "واألخ " تراب كادل"م عينت وزارة التعليم األخ  0202 ويف عام

للتدريس يف املرحلة الثانوية وقد حصال على الشهادة الثانوية املتقدمة  من جامعة " دلو

التدريس للصف األول من الثانوية يف مدرستني حيث بلغ عدد الطالب  ألندن وبد

 . طالب وطالبة 800فيهما إىل 

 

" كيوربيب"يف " رويال كوجل"يف املدارس الثانوية احلكومية مثل  وبدأ التدريس

 ".موريس كيوريه"واليت أصبحت اآلن " فاكوا"ومدرسة ثانوية للبنات يف 

 

من اخلرباء املصريني لدعم  تعليم اللغة  عدد   قدم إىل اجلزيرة م  0220ويف عام 

 .نشر السريع للعربيةإىل ال افتتاح السفارة الليبية يف البلدكما أدى العربية  

 

م التحقت 0222ويف عام   .م0220وبدأ التدريس يف تسع مدارس ابتدائية يف عام 

 .الدفعة الثانية بكلية الرتبية للتدريب ملدة سنتني ولكن مل يكتمل اثنان منهم التدريب
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م جلست الدفعة األوىل المتحانات الثانوية العامة للكمربج 0228ويف عام 

شجع مسلمني آخرين لإلقبال على دراسة مما  م عربية تنال بعض االهتماوحينئذ بدأت ال

 .للغة العربية يف القطاع العام مدرسنيك كي يتسىن هلم العملالعربية  

 

وبصفة غري رمسية تقيم منظمات متعددة دروسا يف اللغة العربية جبانب التدريس 

 .الرمسي يف املدارس االبتدائية والثانوية

 

اد كتب اللغة العربية للمرحلة الثانوية باملركز القومي للمناهج تشرف جلنة إعد

األوىل وذلك تلبية حلاجات عملية  ةلصفوف الثالثا كتب   على التابع لوزارة التعليم 

 :وتربوية وقد راعت اللجنة ما يلي عند إعداد الكتاب األول

 

ل كلمات مع أن يشمل دروسا لتعلم األجبدية العربية نطقا وكتابة من خال: أوال

االستعانة بالصور املعربة وذلك ترسيخا للمفردات يف أذهان التالميذ ومراعاة لقواعد 

الرتبية احلديثة وحتقيقا هلدفني يف آن واحد ومها تعلم األجبدية واكتساب بعض مفردات 

 .اللغة
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التعرف على بعض الظواهر الصوتية اهلامة لسالمة النطق مثل التنوين والتضعيف : ثانيا

واحلركات الطويلة والقصرية رغبة يف إدراك الطالب لبنية الكلمة والقدرة على نطقها 

 .مشكلة باحلركات املختلفة اليت تضب  الكلمة وحتدد املقصود هبا

 

 اكتساب بعض املهارات اللغوية من خالل الدراسة املبسطة لبعض القواعد النحوية: ثالثا

حلة الثانوية وقد ُروعي املستوى املناسب كتمهيد ملا يلي هذا الكتاب من كتب املر 

 .لطالب هذا الصف

 

 تقدمي بعض الدروس ذات املوضوعات املرتبطة بالبيئة املوريشيوسية وذلك هبدف : رابعا

عن معطياته البيئية، مع مراعاة أن يكون  -إىل حد ما - الطالب من التعبرينيمتك

ة من قراءة وتعبري وإمالء وقواعد موضوع الدرس حمورا تدور حوله الفروع املختلفة للغ

 .اخل.. حنوية

 

غرس القيم النبيلة يف نفوس الطالب من حب للوطن واألسرة والعلم والدين : خامسا

 .ةصاحلال ةواطنتربيتهم على املو 
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هتدف إىل تثبيت ما مت تدريسه  -يف هناية الكتاب -تقدمي تدريبات عامة: سادسا

 والتأكد

 .ة العلمية هبذا الكتابمن النتيجة املرجوة للماد

 

دف هب االبتدائية والثانوية  نظمت اللجنة املذكورة عددا من الربامج التلفيزيونية للمرحلتني

 .زيادة االحتكاك باللغة العربية

 

أول مساعد مشرف للغة العربية وارتقى " حسن جي جيسى"م أصبح  0222يف عام 

 .بعد ذلك ملرتبة عليا

 

 :ة الجامعيةاللغة العربية في المرحل

 

تدريس مرحلة البكالوريوس يف اللغة يف موريشيوس " أكادميية الدوحة"بدأت 

يف " معهد اخلرطوم الدويل للغة العربية"م وذلك بالتعاون مع 8000العربية منذ عام 

سب االتفاق الذي مت بني املعهد و حبمن قبل املعهد  وفقاً خلطة منهجية معدةالسودان و 

شكر اهلل عز وجل نكلية اللغة العربية باألكادميية و ل اعميدالباحث  ينيواألكادميية ومت تع
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أن منَّ علينا بفضله وكرمه وأن جعل لنا فضل السبق يف هذا امليدان يف مجهورية 

 .م 8000 عام يف  بعون اهلل  الدفعة األوىل تخترج قدموريشيوس و 

 :واملواد املقررة هي

 

 –النحو  –البالغة  –الكتابة الوظيفية  –ري الشفوي التعب –القراءة املكثفة  –االستماع 

 –أصوات اللغة العربية وخمارجها  –القراءة املوسعة  –األدب والنصوص  –الصرف 

 –املدخل إىل علم النفس العام  –املعاجم العربية  –النقد األديب  –الكتابة اإلبداعية 

ء منهج تعليم العربية أسس بنا –املنهج الدراسي وعناصره  –علم النفس الرتبوي 

إعداد املادة  –علم اللغة التطبيقي  –املدخل إىل علم اللغة العام  –للناطقني بغريها 

 –بناء التدريبات اللغوية  –طرق تدريس اللغة العربية للناطقني بغريها  –الدراسية 

 –دينية طرق تدريس العلوم ال –التعبري املتقدم  –علم اللغة التقابلي  –العروض والقوايف 

إعداد املعلم  –حتليل األخطاء  –مناهج البحث  –اختبارات اللغة  –الوسائل التعليمية 

البحث  –الرتبية العملية   –ساليب تدريس مهارات اللغة وعناصرها أ –وتدريبه 

 .التكميلي
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ويتم تدريس كثري من املواد بواسطة طرق التدريس احلديثة كاستخدام احلاسوب وآلة 

 .العرض اخل

 

  Mauritius Institute of)يف موريشيوس معهد الرتبية  وقبل أربع سنوات بدأ 

Education)  التابع لوزارة الرتبية  بتنظيم دورات للخرجيني حىت يتخصصوا يف جمال

 .التعليم وتحصلون على شهادة يف الرتبية

 

كومة الذي أسسته احل (Islamic Cultural Centre)وأما املركز الثقايف اإلسالمي 

فلقد ش ُرف  بأن يكون وذلك بناء على سياستها جتاه الثقافات املختلفة يف موريشيوس 

وقد شارك يف نشر اللغة العربية باألنشطة التالية  لبنة يف اجلهد املبذول خلدمة اللغة العربية

من مرحلة املبتدئني إىل ( قبل عشرين سنة)جبانب التدريس الذي بدأ منذ أن وجد املركز 

 :لة الثانوية العاليةمرح

 

  اليت حصل عليها املركز من السفارة املصرية يف عام ( يف مكتبة املركز)وجود كتب

 م0221
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  مهامتا "م يف معهد 0221من شهر ديسمرب عام  00يف " اليوم العريب"إقامة

 "غاندي

  م0221إنشاد الشعر العريب من قبل طالب االبتدائية يف ديسمرب عام 

  م0220يف شهر مارس عام " عريباألسبوع ال"إقامة 

  إقامة معرض للكتب العربية واخل  العريب بالتعاون مع األستاذ عبد القادر دوكي

 "بورت لويس"م يف صالة بلدية 0220من شهر مارس 81يف 

  بورت لويس"يف " مركز الدكتور إدريس غوماين"إقامة معرض للخ  العريب يف "

يف الرئيسي األستاذ الدكتور صالح وكذلك منتدى للغة العربية حيث كان الض

 شهزاد من اإلمارات العربية املتحدة

  من  2-0)إرسال ممثل املركز للمشاركة يف منتدى حول اللغة العربية يف اهلند

 (م8000شهر فرباير عام 

  م8001زيارة األستاذ أمحد بسام من سوريا يف أغسطس عام 

  م وكان الضيف 8001من شهر ديسمرب عام  80يف " اليوم العريب"إقامة

 الرئيسي هو األستاذ احلاج نور الدين من الصني
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  ململكة يف ااحلصول على خمترب لغوي هدية من وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

 م8001العربية السعودية يف عام 

 

 ااموذجوسبب إختيارها    التعريف بأكاديمية الدوحة

 

م على تكوين جلنة تربوية تعمل 0225يو يف يول (Education Trust)قر ر صندوق التعليم 

على إنشاء مؤسسة تعليمية للمرحلة الثانوية، وهي قادرة على إعداد كوادر املستقبل 

األكادمييني املهنيني الناجحني املميزين من الشباب يتفانون خلدمة جمتمعهم يتحلون 

 .بالقيم األخالقية

تعاىل بعد التفاين وبذل جهود مضنية قد حتقق حلم إنشاء مشروع املدرسة الثانوية بعونه 

من قبل أعضاء صندوق التعليم ودعم سخي من أمري دولة قطر، حيث كان وضع 

م من قبل مسو الشيخ متيم بن محد 08/8/8008احلجر األساس لألكادميية يف تاريخ 

آل ثاين ويل العهد وجنل األمري القطري حبضور السيد قاسم يوتيم رئيس مجهورية 

 .نذاكموريشيوس آ

 .طالبا وطالبة 050وبدأ العمل يف مشروع مدارس الدوحة يف يناير حيث سجل 
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كم مربعا تقريبا تقع يف وس    82000وكان املبىن مشي دا على قطعة أرضية يف حدود 

 .اجلزيرة مبنطقة أوكوليه، كيوربيب

 

 كل طالب  كمواطن صاحل  يتميف نفس  هوية إجيابية  بثتسعى أكادميية الدوحة إىل 

إعداده فكريا واجتماعياً وعاطفيا وروحيا، وبدنياً لتحقيق النجاح يف هذا العامل ويف 

 .اآلخرة
 

مبادئ تستند إىل القيم اإلنسانية  يفدمج املهارات األكادميية من الطلبة املتوقع و 

 .والسلوك األخالقي من أجل تقدمي مسامهات إجيابية للمجتمع العاملي

تلف صاحلني تحرتمون خم نيواطنمأواًل وأخرياً  يصبحواب لتغذي أكادميية الدوحة الطال

 .اخللفيات الثقافية والعرقية، والدينية

 

 .تفتح األكادميية أبواهبا جلميع أبناء موريشيوس بغض النظر عن العقيدة والدين واللون

طالب وطالبة وهم يدرسون حاليا يف  0100ويقد ر عدد طالب األكادميية حاليا 

 :بعة وهيأقسامها األر 

 سنتان –رياض األطفال 

 ست سنوات –املرحلة االبتدائية 
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 سبع سنوات –املرحلة الثانوية 

 :املرحلة اجلامعية وتتكون من

 أربع سنوات –بكالوريوس ختصص اللغة العربية 

 أربع سنوات –بكالوريوس ختصص الدراسات اإلسالمية 

 سنة ونصف –دبلوم عال يف اخلدمات املصرفية اإلسالمية 

 سنتان –ماجستري يف الرتبية 

واجلدير بالذكر أنه سيفتح قسم الدراسات العليا يف اللغة العربية والدراسات اإلسالمية 

 .بإذن اهلل( م8008)انطالقا من شهر سبتمرب هذا العام 

 

 الفرق بين التعليم في أكاديمية الدوحة وغيرها من المؤسسا  التعليمية الحكومية

 

سية اليت تدر س يف مجيع املدارس الثانوية يف موريشيوس هناك مواد جبانب املواد الدرا

المية من ضمن املقرر الدراسي أخرى إسالمية كالقرآن والعقيدة والفقة واآلداب اإلس

خبالف  (school certificate level)الصف اخلامس ودراسة اللغة العربية إجبارية حىت 

يف هذا املستوى إختياري ومن مث ال جند إال املدارس األخرى حيث دراسة اللغة العربية 

 .س الثانويلني يدرسون العربية يف الصف اخلامقلي اطالب
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الباحث ألنه سوف يف دراسة  اومن هذا املنطلق نبعت فكرة أخذ أكادميية الدوحة منوذج

 31. من العي نةتحصل على عدد أكرب

 .يتكلم الباحث عن أساسيات هذا البحث و يف الفصل التايل

                                                 
31

 080أنظر ص   



41 

 



42 

 

 مصطلحا  البحث

 

 .كثرية وحلول كبري جهد إىل حتتاج حاالت - املشكالت :الصعوبات -1

 لوجه وجها قابله: فالنا واجه :         واجه -8

 العربية اللغة يدرسون الذين :       طالب -1

 الدراسية السنة :     الصف -1

 كمربج جامعة امتحانات يف للمشاركة اخلامسة الدراسية السنة :    اخلامس -5

 الدولية

 

 مجال البحث

 

إن جمال البحث هو بيان الصعوبات اليت يواجهها الطالب يف تعلم اللغة العربية 

النحو )املرحلة الثانوية يف مجهورية موريشيوس من ناحية القواعد من يف الصف اخلامس 

التعبري الكتايب ويف الرتمجة من العربية إىل االجنليزية االت أو يف كتابة املق( والصرف

بغية الوصول إىل حلول متكن ومن مث حماولة حتليل هذه الصعوبات واملشكالت والعكس 

 .الطلبة من التغلب عليها
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 .وسوف خيتار الباحث أكادميية الدوحة يف موريشيوس كنموذج

االبتدائية أو الثانوية إىل حد كبري  يتأثر الطالب يف موريشيوس سواء يف املرحلة

يف مجيع املراحل  لغة السائدة يف التعليمالوذلك ألن اإلجنليزية هي  بقواعد اللغة اإلجنليزية

 . الدراسة عدا اللغة الفرنسية واألدب الفرنسي

 

 ي اللغويالتحليلاملنهج ومن هذا املنطلق فإن البحث سوف يعتمد أيضا على 

أوجه التشابه واالختالف بني اللغة العربية  ملعرفة   (Contrastive Linguistics) التقابلي

 . (Error Analysis) االنتفاع به يف جمال حتليل األخطاءواإلجنليزية ومن مث 

 

لعب دورا   (Linguistics across cultures,1957)"  روبرت الدو" إن نشر كتاب

 .  ملحوظا يف ميدان التحليل التقابلي

 

وهكذا بدأ . اهلدف اللغة إىل األصلية لغتهم إىل نقل الثانية للغة رسونالدا مييل

 بني بنية ومقابلة مبقارنة ذلك مت. الثانية اللغة الدارسني صعوبات جماالت حتديد اللغويون

 وأساليب التعليمية العالجية املواد تصميم هبدف اهلدف واللغة للمتعلم األم اللغة

 .اإلمكان قدر األخطاء ابارتك من الطالب ملنع التدريس
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يف جمال إعداد املواد التعليمية فيقول يف  أهم فوائد التحليل التقابلي االنتفاع بهومن 

وأهم شيء يف إعداد املواد التعليمية هو مقارنة اللغة والثقافة األصليتني :"الدوذلك 

ليت البد من وذلك من أجل التعرف على العقبات ا, باللغة والثقافة األجنبيتني( للدارس)

 32"تذليلها يف أثناء التدريس

 

ال يكفي للمعلم أن : "لقد عرب روبرت الدو عن النظرية السائدة يف عصره بقوله

يتحدث لغة معينة ليكون أهال لتدريسها، حىت ولو كانت هذه اللغة لغته األم، بل ال بد 

غة الدارس من معرفة اخلصائص اللغوية للغة اهلدف، مع معرفة احلقائق اللغوية لل

األصلية، لكي يعرف املشكالت اليت يتوقع أن يصادفها يف تعليم اللغة اهلدف فُيوِجد 

نظام اللغة : وال بد من الوقوف على أوجه االختالف واالتفاق بني النظامني.  حلوال هلا

األم للدارس ونظام اللغة اهلدف، ومجع املعلومات اليت يعتمد عليها يف معاجلة مشكالت 

33.طالبه

                                                 
 م.د – إعداد املواد التعليمية لتدريس اللغات األجنبية ، بعض األسس العامة - صيينإمساعيل حممود  32

33
 Linguistics across cultures  -  Robert Lado- University of Michigan Press – 1957 
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 أهداف البحث

الصعوبات واملشكالت اليت يواجهها حتديد اهلدف الرئيسي للبحث هو إن 

 طالب اللغة العربية يف الصف اخلامس باملرحلة الثانوية يف موريشيوس يف القواعد النحوية

ويف الرتمجة من العربية إىل االجنليزية والعكس ( التعبري الكتايب)والصرفية يف كتابة املقاالت 

التحليل التقابلي مث حتليل هذه األخطاء طريق طريق حتليل العي نات وكذلك عن عن 

 . واقرتاح حلول هلذه املشكالت

 

 :يهدف التحليل التقابلي إلى ثالثة أهداف

 

 .فحص أوجه االختالف والتشابه بني اللغات: اهلدف األول -1

سلم به املعلى أنه من .  هاكلأوجها مشرتكة جتمع اللغات  هناك عناصر و ن  إ

 .أيضا أن اللغات ختتلف فيما بينها من حيث البنية على املستويات اللغوية مجيعا

 .لصريف والنحوي والداليلواعلى املستوى الصويت االختالف موجود ف

 

 التنبؤ باملشكالت اليت تنشأ عند تعليم لغة أجنبية وحماولة : اهلدف الثاين -8

 .املشكالت تفسري هذه
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ض علمي بأن مشكالت تعلُّم لغة أجنبية تتوافق مع حجم على افرتا عتمدي

االختالف بني اللغة األوىل للمتعلم واللغة األجنبية؛ إذ كلما كان االختالف كبريا كانت 

وحني نضع أيدينا على طبيعة هذا االختالف ميكننا أن نتنبأ . املشكالت كثرية

عليم وميكننا أيضا أن نفسر باملشكالت اليت ستنجم عند التطبيق العملي يف عملية الت

فالتقابل بني العربية واإلجنليزية مثال يشري إىل وجود اختالفات . طبيعة هذه املشكالت

 .كر سابقاً على املستويات اللغوية مجيعها كما ذُ 

 

نرى على املستوى النحوي مثال أن النعت يسبق املنعوت يف اإلجنليزية ويتأخر 

وال جيوز ذلك , كن أن يأيت بعد اسم نكرة يف اإلجنليزيةواسم املوصول مي, عنه يف العربية

 . يف العربية

 

من هنا نتوقع أن يواجه متعلم لغُته األوىل اإلجنليزية مشكالت عند تعلمه العربية 

 ".رأيت طالبا الذي جنح: "؛ إذ من املتوقع جدا أن جند مجلة مثلحلاالتيف بعض ا

 

 .دراسية لتعليم اللغة األجنبية اإلسهام يف تطوير مواد: اهلدف الثالث -1
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وأما اهلدف الثالث فهو مثرة طبيعية للهدفني السابقني؛ فإذا توصلنا إىل وصف 

أمكننا أن نطو ر , وحددنا ما نتوقعه من مشكالت يف ضوء هذا الوصف ،تقابلي  للغتني

يل عالجية متكن الطلبة من التغلب على تلك املشكالت أو تساهم يف التقلمواد دراسية 

 . من تلك املشاكل 

 

 أسئلة البحث

 

 :اإلجابة عن األسئلة التالية إلى يهدف البحث

 

ملاذا خيطئ طالب اللغة العربية يف الصف اخلامس باملرحلة الثانوية يف   -1

 ويف الرتمجة من العربية إىل االجنليزية والعكس؟ موريشيوس يف القواعد

ية يف الصف اخلامس باملرحلة هل طريقة القواعد والرتمجة مفيدة لطالب العرب  - 

 س؟الثانوية يف موريشيو 

هل املقارنة بني قواعد العربية واإلجنليزية تساعد طالب الصف اخلامس   -3

 س؟باملرحلة الثانوية يف موريشيو 
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أن نتنبأ بالصعوبات عند بني العربية واالجنليزية هل نستطيع من خالل املقارنة   -4

 العربية؟ الثانوية يف تعلمالفصل اخلامس بطالب 

 هل نستطيع تفسري هذه الصعوبات؟  -5

 

 أهمية البحث

 

 :تشري النقاط التالية إىل أمهية البحث 

  الوصول إىل أسباب أخطاء طالب العربية يف الصف اخلامس باملرحلة الثانوية يف

 .يف كتابة املقاالت موريشيوس على مستوى القواعد

 خلامس باملرحلة الثانوية يف الوصول إىل أسباب أخطاء طالب العربية يف الصف ا

 .موريشيوس يف الرتمجة من العربية إىل اإلجنليزية والعكس

  الوصول إىل وسائل تصحيح أخطاء القواعد لطالب العربية يف الصف اخلامس

 .باملرحلة الثانوية يف موريشيوس

  الوصول إىل وسائل تصحيح أخطاء لطالب العربية يف الصف اخلامس باملرحلة

 .يف عملية الرتمجة من العربية إىل االجنليزية والعكس موريشيوس الثانوية يف
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إن الذين يستفيدون من نتيجة هذا البحث هم الطالب قبل كل شيء ومتعلمو 

العربية الناطقني باإلجنليزية أو الذين يدرسون اإلجنليزية يف كل مراحل التعليم وخاصة يف 

 .  الرمسية يف بلدهماملرحلة الثانوية وكانت اإلجنليزية هي اللغة 

 

كما يساعد هذا البحث أيضا املعلمني والباحثني،  فاملعلمون يستطيعون أن 

فيضعون خطة تساعد على عالج ضعف .  يتعرفوا على الصعوبات اليت تواجه طالهبم

 .طالهبم يف هذا اجلانب

 

 منهج البحث 

 

يف أي وقت  شد منهاأراسات والبحوث والتعلم هلي اليوم ىل الد  إاحلاجة  ن  إ

كرب قدر ممكن من املعرفة الدقيقة املستمدة أىل إفالعلم والعامل يف سباق للوصول . مضى

 11.نسان، وتضمن له التفوق على غريهل الرفاهية لإلمن العلوم اليت تكف  

 

                                                 
34
 kw/teacher_l/library/http://www.moe.edu 

http://www.moe.edu/
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هنا أىل إللبحث العلمي فذلك يرجع  كبرياً   ويل اهتماماً ول املتقدمة تُ ذا كانت الد  إو 

والبحث . بنائها العلمية والفكرية والسلوكيةأمم تكمن يف قدرات ن عظمة األأدركت أ

ايل حتقيق رفاهية ول وتطورها وبالت  ساسية القتصاد الد  أالعلمي ميدان خصب ودعامة 

 .وليةواحملافظة على مكانتها الد   شعوهبا

 

مور املسلم هبا ساليب القيام هبا من األأصبحت منهجية البحث العلمي و أوقد 

ىل انتشار استخدامها يف معاجلة إضافة كادميية ومراكز البحوث، باإلات األيف املؤسس

على  ة، حيث مل يعد البحث العلمي قاصراً يت تواجه اجملتمع بصفة عام  املشكالت ال  

 .بيعية وحدهاميادين العلوم الط  

 

إن اجلانب .  املسحي –التحليلي  - وصفيسوف يتبع البحث املنهج ال

أما اجلانب التحليلي فإنه تحلل املقابلة بني العربية .  ما هييصف اللغة ك وصفيال

 .واالجنليزية وكذلك األخطاء وأما املسحي فإنه خيتص بالصعوبات اليت يواجهها الطالب

 

جبمع قوم يس الباحث  فإن (Data collection) وما يتعلق جبمع املعلومات 

رسة الدوحة الثانوية أوراق امتحان طالب اللغة العربية بالصف اخلامس يف مد

ومغلقة وأسئلة ذات إجابات مفتوحة   (questionnaire)(االستبيان)باإلستفتاء و 
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(questions with open-ended and close ended answers)  واملقابالت الشخصية

(Interviews) مع املدرسني. 

 

 خصائص هذا البحث

 

توصل إىل الصعوبات إن اهلدف األو ل واألخري من هذا البحث العلمي هو ال

اليت يواجهها طالب اللغة العربية يف الصف اخلامس باملرحلة الثانوية يف موريشيوس يف 

القواعد والرتمجة من العربية إىل االجنليزية والعكس، مؤيدة بالتحليل، بعيدة عن املؤثرات 

 .الشخصية، واخلارجية

 

البحث إىل  اجتنب الباحث يف هذا البحث االستطراد واخلروج عن موضوع

نقاط جانبية هامشية ألن ذلك يسبب تشتيت أفكار القارئ ويؤثر على مستوى 

 .املوضوع الرئيسي

وكذلك جترد األفكار واألحكام من النزاعات الشخصية وعدم التحي ز مسبقا 

 .ألفكاٍر، أو أشخاٍص معينني

 



52 

 

 فلسفة البحث

 

يتبع بصفة  مع أن البحث سوف يتضمن املنهج الوصفي التحليلي فإنه سوف

عموما  النوعي البحث ويُعر فُ . (qualitative research)رئيسة نظام البحث النوعي 

 حيث الطبيعي، املوقف أو السياق يف إجراءها أو هبا القيام ميكن اليت الدراسة أنه على

 مع استقرائية بطريقة تحللها أو الصور، مث الكلمات، أو البيانات، جبمع الباحث يقوم

 . 15مقنعة بلغة العملية وتصف املشاركون، يذكرها اليت املعاين لىع الرتكيز

 

سوف جيمع الباحث البيانات من خالل الطرق اليت يفصلها يف هذا الباب 

 كما االجتماعية موضوعية ويصف الظاهرة وليست ذاتية ويقدم هذا املنهج بيانات

  .طبيعيا حتدث

 

للموضوع   والشامل الكلي نظورامل خالل من الوضع فهم يتم النوعي املنهج ويف

 على تساعدنا ونظريات مفاهيم وتطوير لبناء واملعلومات البيانات استخدام كما يتم

 .النظريات وتطوير للبناء استقرائي فهو أسلوب االجتماعي، العامل فهم

                                                 

 http://www.socialar.com/vb/showthread.php?t=6415   ملتقى بن خلدون لعلم اإلجتماع   
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 مع مباشرة مواجهة خالل من النوعي املنهج يف واملعلومات البيانات مجع ويتم

 فجمع املالحظات، أو اجلماعية أو الفردية املقابالت خالل ومن تواجملموعا األفراد

 .طويال وقتا يستهلك املعلومات

 

 تستغرقه الذي الطويل والوقت النوعي املنهج يف واملعلومات البيانات مجع وطبيعة

 .صغرية عينات نستخدم أن منا تتطلب

 

سم الق)وسوف يأخذ الباحث عينات من نتائج طالب أكادميية الدوحة 

ومن مث حتليلها  –منوذًجا  –يف الصف اخلامس يف مجهورية موريشيوس ( الثانوي

للحصول على األخطاء النحوية والصرفية يف كتابة املقال وكذلك أخطاء الرتمجة من 

 .اإلجنليزية إىل العربية والعكس

 

 تسعى فالعينة العينات، عند اختيار خمتلفة تقنيات نستخدم النوعي املنهج ويف

 .الدراسة جمتمع من فرعية جمموعات أو حمددة جمموعات من املعلومات على صولللح

 لنا يصف وهو. النوعية البحوث إلجراء عامة تفكري طريقة هو النوعي االجتاه

 .البيانات حتليل وطرق البحث مراحل الباحث، دور النوعي، البحث من اهلدف
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 اظرية البحث

 

يف علم اللغة التطبيقي وهى منهج يستخدم هذا البحث أيضا نظرية سائدة 

التحليل التقابلي وهو منهج حتليل لغوي يبني أوجه التشابه واالختالف بني لغتني أو 

أكثر، أو بني اللهجات وذلك هبدف البحث عن املبادئ اليت ميكن تطبيقها يف حل 

 . ويركز على النقل والتدخل والتساوي بني لغتني. مشكالت تعليم اللغة الثانية

 

وتتبع املشكالت اليت يتوقع أن يصادفها متعلم اللغة األجنبية لدى بدئه يف هذه  

وهو مدخل وصفي قائم على أن أكرب الصعوبات يف تعليم لغة جديدة .  العملية

وقد انتقلت فرضيته من أن الدارس ينقل .  تتسبب عن التدخل من اللغة األوىل

وقد يكون التقابل بني اللغات .  غة املتعلمةالشعوريا عادات لغته األوىل وقواعدها إىل الل

 10.ذات الفصيلة الواحدة كما يتم كذلك بني اللغات ذات الفصائل املختلفة

 

                                                 
، ماليزيا –اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزياكواالملبور  - اللغويات العامة، مدخل إسالمي وموضوعات خمتارة - أمحد شيخ عبد السالم 36
   م8000، 8/ط
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نظرا للتأثري الكبري الذي تسببه اللغة االجنليزية على طالب اللغة العربية يف و 

لغة أخذ يف عني االعتبار تأثري اليأنه من املناسب جدا أن الباحث  رىموريشيوس ي

فيما خيتص بالتحليل  -بل هي لغة الدراسة -اإلجنليزية مع أهنا ليست هي لغة األم 

 . التقابلي بينها وبني العربية

 

 املعاصرة اللغوية الدراسات التقابلي يف وجناح املنهج تطور عوامل أهم من ولعل

 جنح قد يالتقابل فالتحليل. ومتعلميها اللغات مدرسي قبل من به املتزايد االهتمام هو

 اللغات تعلم جمال يف Interference التداخل مشكلة تفسري يف كبري حد إىل

 10.واكتساهبا

 

ينطلق التحليل التقابلي من فرضية فحواها أن الدارس يعمد بطريقة الشعورية إىل 

حتويل األشكال املوجودة يف لغته، والطريقة املستخدمة يف صياغة الكلمات واشتقاقها، 

ت إىل اللغة اجلديدة، فيحاول صب أشكال اللغة اجلديدة يف قوالب لغته وبناء العبارا

هو، فما كان متشاهبا أو مقاربا ملا يف لغته األم سهل عليه تناوله، وما كان غري موجود 

 .أو خمالفا هلا استعصى عليه، وكان مشكلة له

                                                 
37 http://www.saudienglish.net/vb/showthread.php?t=65713 
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عن لغته  فقد يفرتض الدارس الراشد ابتداء أن اللغة األجنبية اليت يتعلمها ختتلف

األوىل، ولكنه عندما يشرع يف التعلم يكتشف ظواهر من اللغة اجلديدة مشاهبة أو 

مقاربة لبعض ظواهر لغته، فيعمد إىل نقل أساليب اللغة األوىل وعاداهتا إىل اللغة الثانية، 

دون مراعاة لالختالف بني اللغتني وقد تكون املشاهبة يف العناصر اللفظية أو املعنوية، أو 

 .توزيعية، أو اإلتحائية، فينتج هذا املتعلم تراكيب هجينة، أو حمرفة أو خاطئةال

 

 2 :وتلخيص هذه االفتراضا  فيما يلي

 

أن أكرب الصعوبات يف تعليم لغة جديدة تتسبب عن التداخل من اللغة (  أ

 األوىل

 أن هذه الصعوبات ميكن التنبؤ هبا عن طريق التحليل التقابلي(  ب

ملعد ي املواد اللغوية التعليمية ومصممي الربامج اللغوية التعليمية  أنه ميكن(  جـ

االستفادة من التحليل التقابلي يف ختفيف آثار التدخل السليب من اخللفية اللغوية 

 .للدراس

 

                                                 
38 Jack Richards & et al., Longman Dictionary of Applied linguistics, Pearson Education Limited 2002 

(Third Edition) Pearson Education Limited 2002 (Third Edition) 
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النقل، وتعين التخمني بأن  هذا، واألساس النفسي للتحليل التقابلي هو نظرية

قل اخلصائص اللغوية املعروفة باللغة األوىل إىل دارسي اللغة الثانية سيعمدون إىل ن

ويقصد بالنقل اللغوي ظهور أثر .  عبارات اللغة الثانية املتعلمة عند حماولة استخدامها

لغة سابقة على تعلم لغة أخرى يف استخدام الدارس للغة األخرى املتعلمة، سواء كان 

 .ة أو كان إجيابيا يساعد يف إتقاهناأثر النقل سلبيا يؤدي إىل صعوبة يف تعلم اللغة اجلديد

 

 مجال تطبيق البحث

 

إن نتيجة هذا البحث ميكن أن تطبق يف تدريس اللغة العربية يف مرحلة الثانوية 

وال يقتصر على .  سواء يف بالد لغتها الرمسية هي اإلجنليزية أم لغتها األم هي اإلجنليزية

د أيضا يف التعليم عامة يف دورات اللغة تعليم العربية يف املدراس الرمسية فق  بل تساع

 .العربية العامة

 

 فرضيا  البحث

كثري من الطرائق، اليت تعلم هبا اللغات األجنبية وإن طريقة - اليوم-هناك 

من أقدم الطرائق اليت استخدمت  (grammar-translation method)  القواعد والرتمجة
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جتعل هذه .  يف عدد من بالد العامليف تعليم اللغات األجنبية، وما زالت تستخدم 

الطريقة هدفها األول تدريس قواعد اللغة األجنبية، ودفع الطالب إىل حفظها 

 source) األم واألجنبية: واستظهارها، ويتم تعليم اللغة عن طريق الرتمجة بني اللغتني

language vs target language) كتابة يف وهتتم هذه الطريقة بتنمية مهاريت القراءة وال

 .اللغة األجنبية

 .إن البحث سوف جييب على األسئلة املطروحة

 

 حدود البحث

 

أثناء كتابة املقاالت  النحوية والصرفية تقتصر هذه الدراسة على الصعوبات

ون درسُ اليت يواجهها الطالب الذين ي  وصعوبة الرتمجة من العربية إىل االجنليزية والعكس 

 .مساللغة العربية يف الصف اخلا

  

وبالرغم من أن اجلانب التطبيقي قد ُجر ب  على أكادميية الدوحة يف موريشيوس 

 .فإن النتائج قد تصلح للمدارس الثانوية األخرى يف موريشيوس
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ويف الفصل القادم يتكلم الباحث عن الدراسات السابقة اليت راجعها واليت هلا 

 .صلة مباشرة أو غري مباشرة ببحثه
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ونظرًا خلاصية .  اليت تتناول تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبا نادرة راجعإن امل

هذا البحث فال توجد أية دراسة هبذا العنوان ولكن عثر الباحث على بعض الكتب 

 .الناطقني هباحول تعليم اللغة العربية لغري والبحوث واملقاالت يف الدوريات 

 :ومن هذه الدراسات

 

األخطاء اللغوية التحريرية لطالب المستوى المتقدم في معهد اللغة العربية   -1

   بجامعة أم القرى

تار الباحث هذا الكتاب ألنه من الكتب النادرة اليت تتناول األخطاء التحريرية اليت اخ

مبوضوع الكتاب إىل حد كبري ايل احلويتعلق هذا البحث . يقع فيها غري الناطقني بالعربية

ألن البحث يدرس كذلك هذه األخطاء أال أن الطلبة الذين يدرسون يف معهد اللغة 

العربية جبامعة أم القرى من خمتلف اجلنسيات، منهم من ينطقون باالجنليزية ومنهم من 

 .ينطقون بالفرنسية ومنهم من ينطقون باألردية اخل

 

اللغة العربية جبامعة رتعت انتباه القائمني على معهد كان من بني األمور اليت اس

اختالف أنواع األخطاء باختالف جمموعات الطالب فكان هناك إحساس أم القرى 

                                                 
 .معهد اللغة العربية. مكة املكرمة. جامعة أم القرى .اإلمام، هاشم. يوسف، حسن  .رواش، فؤاد  .مد حامدسليمان، حم.يونس، علي  3
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كان هذا   هلمث مل يكن واضحا . عام بأن الطالب خيضعون يف أخطائهم لتصنيف ما

ا لغة ثانية إىل التصنيف مرجعه اللغة األوىل أو أن مرجعه ثنائية لغوية عرف الطالب هب

جانب لغته األوىل أو أن سبب اخلطأ عدم الفهم أو التوسيع أو التضييق يف تطبيق 

 .القاعدة أو غري ذلك، ومن هنا شكل املعهد جلنة لدراسة أخطاء الطالب

 

وانصب عمل اللجنة على حتليل أخطاء الطالب الذين امتحنوا يف املستوى 

بية مبعهد اللغة العربية يف الفصل الدارسي األول من املتقدم األول بقسم تعليم اللغة العر 

هـ وبرزت أمام اللجنة مسألة احتمال عدم مالئمة  0101 -0108العام اجلامعي 

املتغريات لصدق هذه التجربة وصالحيتها ألن الطالب كانوا قد أعدوا أنفسهم لدخول 

االمتحان ملا حق للجنة هذا االمتحان فلو اقتصر األمر على حتليل املادة اليت يف أوراق 

 .  أن تطمئن إىل صدق النتائج

 

من هنا جاءت فكرة امتحان آخر مفاجئ جيرى هلؤالء الطالب تضاف مادته 

 .إىل مادة االمتحان األول وجيري التحليل على احلصيلة النهائية لالمتحانني معا
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. ةطالبا فوزعت أوراقهم بعد ترقيمها على أعضاء اللجن 25كان عدد الطالب 

ولقد كانت هناك أخطاء من أنواع متعددة منها أخطاء يف اإلمالء ويف األصوات ويف 

الصرف ويف النحو ويف داللة الكلمة ورمبا اشتمل املوضع الواحد على أخطاء متنوعة  

 . كما أن مثة أخطاء مل جير تصنيفها

 

مرتب   لقد كان من املتوقع قبل التحليل أن يقتصر اخلطأ الصويت على النطق ألنه

بالعادات النطقية أما بالنسبة للكتابة فكان ينبغي للطالب أن يتخلى من عادات النطق 

غري أن النتائج . ويكتب كتابة صحيحة ألن الكتابة تبىن على التعرف ال على التعود

 .جاءت يف كثري من املواقع ضد هذا التوقع وخباصة فيما يتصل بكتابة حروف احللق

  

صرف والنحو فقد كان أكثر األخطاء منصبا على قرينيت أما بالنسبة إىل ال

اإلعراب واملطابقة وإىل درجة مقاربة لذلك على قرينة التضام وهو أن الطالب رمبا وضع 

بدال من " حجر األسود"الرتكيب اإلضايف يف موضع الرتكيب الوصفي كأن يقول مثال 

بدال من " مسجد احلرام"و" فة الكعبة املشر " بدال من " كعبة املشرفة"و" احلجر األسود"

 ". املسجد احلرام"
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ومن ظواهر اخلطأ يف التضام اليت لوحظت أيضا عدم الوفاء بصحة صلة املوصول 

هذه اللغة "و" الذي هو أول مسجد"أي " املسجد احلرام الذي األول املسجد" مثل 

طأ حنو وفيها أيضا اختيار حرف اجلر اخل" اليت هي مهمة"أي " اليت مهمة جدا لنا

أي " تعجبت بكيفية حياة الناس"وكذلك " على الصديق"أي " حصلت إىل الصديق"

اللفظ " اختصاص"وهذا النوع من األخطاء يف التضام يرجع إىل عدم فهم ". من كيفية"

 . باللفظ

 

فت األخطاء ووضعت يف جداول مقسمة إىل منازل ختتص كل منزلة منها ن  صُ 

نة ذلك أجرت نوعا من اإلحصاء قسمت األخطاء وبعد أن مت للج. بنوع من اخلطأ

 . حبسبه إىل نادر وشائع وعام حبسب تواتره النسيب

 

ويقوم حمور الدراسة يف هذا املشروع على حتليل األخطاء اللغوية التحريرية ووضع 

 .وعمل الربامج اخلاصة بذلك: األسس لعالجها

 

: حريري؛ واجلانب الثايناجلانب الت: اجلانب األول -وحدود هذه الدراسة جانبان

 .اجلانب اللغوي
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وقد رؤي أن يبدأ باجلانب التحريري مع مالحظة أن الرجوع إىل الطالب أمر 

ضروري يف حدود ما تتطلبه الدراسة التحريرية أي الرجوع إىل الطالب ملشافهته ومساءلته 

 .يف احلاالت اليت تقتضي ذلك

 

األخطاء اليت وقعت يف وقد أدى العمل يف اجلانب األول إىل مجع كل 

وذلك بغية حصرها وتبويبها  -هلذه اجملموعة من الطالب -االستعمال اللغوي التحريري

 .وحتليلها ودراستها ووضع الربامج اخلاصة بعالجها

 

ويف إعداد اجلدول على كيفيته املوجود عليها ما يعد خطوة أوىل من خطوات 

ه كل األخطاء اليت وقعت من فهذا اجلدول األساسي الشامل مجعت في -العالج

مث صنفت تصنيفا واضحا كل حتت موضوعه اخلاص به، وبوبت يف دقة،  -الطالب

مث بيان   -مع االعتناء ببيان موطن اخلطأ، وحتديد نوعه -ووزعت يف فصائل متنوعة

 . اخل.. كيفية تصويب هذه األخطاء وذكر العبارة مصوبة

 

 -ة حتت عني املدرس وبصر الطالبووضع هذا اجلدول الشامل على هذه الكيفي

 .وكذلك بقية اجلداول امللحقة. يف حد ذاته يعد خطوة كربي حنو العالج -هذا
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وألمهية هذا اجلدول وألنه كلما كان واضحا حمكما دقيقا كان نفعه أكرب وأثره 

 .أعطي اهتماما خاصا، وأخذ جهدا مضاعفا، وأعيد العمل فيه مرات وكرر -أوقع وأبعد

 

أن هذا اجلدول مجع األخطاء بأنواعها ما بني غلطات وهفوات ومعلوم 

، مع تنوع أسباهبا، ولكن الدراسة حددت البعد الثاين من أبعادها بدراسة  4وأخطاء

اجلانب اللغوي لذلك جاء حتديد اجلانب الثاين من الدراسة، وهو جانب األخطاء 

ية، وىف الدرجة األوىل األخطاء اللغوية، أي دراسة األخطاء اليت ترجع أسباهبا لناحية لغو 

اليت سببها النقل من اللغة األصلية للطالب إىل اللغة العربية، وهي اليت تعرف بأخطاء 

 .اخل...التداخل اللغوي 

  

وهذا ال يتناىف مع اهلدف العام من املشروع الذي يتمثل يف مجع كل األخطاء 

و ما صار للعمل على الىت وقعت من الطالب على قدم املساواة وتصنفها على حن

عالجها ومتكني املتعلمني للعربية من غري أبنائها من تفاديها والعمل على استعماهلم للغة 

                                                 
4 

  ينتج من معرفة ناقصة باللغة الثانية، وينعكس يف أخطاء األداء الناشئة عن ضعف املقدرة يف اللغة الثانية errorاخلطأ  
اللغة األصلي املثايل أو األجنىب القريب منه، عند الكتابة او احلديث، ويتسبب وهو االحنراف الصادر عن متحدث  mistake: الغل و 

 عن عدم االنتباه، أو عدم االهتمام، أو اإلعياء، أو االحنراف يف خاصة من خصائص األداء اللغوي
 وهي زلة اللسان، وهي ما يصححه املتحدث يف  حديثه أو كتابته فور وقوعه فيه lapse: اهلفوة و

 أنظر: حممود امساعيل صيين، التقابل اللغوي وحتليل األخطاء، عمادة شؤون املكتبات، جامعة امللك سعود، الرياض، 0228م 
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أيضا فللمشروع هدف خاص  -العربية استعماال سليما خاليا ما أمكن من األخطاء

   .وهو دراسة اجلانب اللغوي وحتليله على حنو ما جاء مفصال يف القسم اخلاص بالدراسة

 

يف  جانب حتليل األخطاءالدراسة احلالية يف إن هذا الكتاب يساعد الباحث يف 

الدراسة السابقة تناولت مجيع مستويات اللغة من حنو وصرف هذه القواعد إال أن 

وأصوات اخل والبحث احلايل يتناول أخطاء الطلبة يف القواعد والرتمجة من العربية إىل 

لدراسة احلالية اجلداول أيضا حلصر األخطاء وأنواع سوف تستعمل ا.  االجنليزية والعكس

 .األخطاء وتصحيح األخطاء

 

األخطاء اللغوية الكتابية لدى الطالب الماليويين في استخدام المصدر  -8

  4"دراسة تحليلية"

 

اول األخطاء اللغوية التحريرية كالكتاب نهذا الكتاب ألنه يت الباحثاختار  

والفرق الثاين هو أنه يتناول .  تص بالطالب املاليوينياألول إال أن هذه الدراسة خت

ولكن سوف يستفيد منه الباحث ألنه يعرف من خالل  .األخطاء يف استخدام املصدر
                                                 

41
  -حانيزم حممد غزايل  .م8001  –اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزيا  -حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري يف اللغة العربية وآداهبا  
 (حبث غري منشور)
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إىل أن صعوية البناء يف صيغ املصدر  الكتاب أسباب أخطاء الطالب وقد أشار البحث

ألخطاء ومواجهة الصعوبة يف وتنو عها يف اللغة العربية السبب الرئيس لوقوع الطالب يف ا

 .االستعمال الكتايب

 

هذه الدراسة تشمل اجلانب الصريف وأما دراسة الباحث احلالية فتشمل النحو 

 . والصرف وكذلك هناك اختالف بني اللغة املالوية واللغة االجنليزية

 

هتدف هذه الدراسة إىل حتديد املشكالت اللغوية اليت يواجهها الدارسون 

يف تعبرياهتم الكتابية ومعرفة درجة  متنوعة ةأثناء استخدامهم للمصدر بصور  املاليويون

وقد اتبع البحث .  تكرار كل األخطاء خالل التحليل اإلحصائي الذي ُقد م يف البحث

املنهج الوصفي التحليلي القائم على حتليل األخطاء الواردة يف كتابة الطالب وبيان نسبة 

  . ورودها والكشف عن مصادرها

 

ومت  تطبيق هذه الدراسة على عي نة مكونة من مائيت طالب هم الطالب املاليويون 

املتخصصون يف اللغة العربية وطالب معارف الوحي الذين يدرسون مادة الكتابة بوصفها 

م وقد بلغت 8001/8001مادة اختيارية لتكميل متطلبات الدراسة يف العام الدراسي 
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خطأ توزعت حسب كثرة ورودها إىل أخطاء 0000األخطاء يف هذه الدراسة 

 .االستبدال وأخطاء احلذف وأخطاء االختيار وأخطاء الزيادة

 

وتوصل البحث إىل أن صعوية البناء يف صيغ املصدر وتنو عها يف اللغة العربية 

.  السبب الرئيس لوقوع الطالب يف األخطاء ومواجهة الصعوبة يف االستعمال الكتايب

عظم صيغ املصدر املستخدمة مساعية وليست قياسية وال يُعر ف صواهبا كما لُوِحظ  أن م

 .إال بالرجوع إىل املعاجم العربية ملعرفة الشائع منها لدى العرب

 

كما ُوِجد ت عوامل أخرى لظهور األخطاء كالنقل السليب من اللغة األم إىل    

بيق الناقص للقواعد اللغة اهلدف وأخطاء داخل اللغة مثل اجلهل بقيود القاعدة والتط

فضاًل عن بعض األسباب النفسية كالتسرع واالمهال وغريها .  وفرط التعميم واالختصار

 . وبعض العوامل اليت ترجع إىل العملية التعليمية نفسها مثل طرق التدريس واملنهج
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  4دراسة تحليلية لألخطاء اللغويّة لدي متعّلِمي اللغة العربيِّة في إيران  - 

 

ختار الباحث هذه الدراسة ألهنا تتناول األخطاء اللغوية لدى متعلمي اللغة لقد ا

 .العربية ولو أهنم من إيران ألن االستفادة منها مضمونة

يتبني يف هذا البحث أن أخطاء املتعل مني مادة مناسبة للتحليل، ووضع احللول 

ن وعي منهم، أو خطاء اليت يقع فيها الطالب، عتلك العقبات الکامنة وراء هذه األل

 .دومنا وعي

 

وهذه العقبات اليت تعرتض سبيل املتعلم تتصف بالعموم، و هي تنسحب علی أکثر 

وملا  . املتعلمني فإجياد احللول املناسبة هلا يُيسر تعلم العربية علی کثري من غري الناطقني هبا

تعلم فيها کانت العقبات ترجع إلی طبيعة اللغة العربية نفسها، وإلی البيئة اليت ي

الطالب، وإلی الطالب املتعلم نفسه، خبربته اللغوية السابقة واستنباطاته اللغوية، فهذه 

 :احللول ميکن إرجاعها إلی نوعني

 

 حلول خاصة مالئمة لکل عقبة من العقبات ( أ

                                                 
42

 يرانإ - سالمية فرع آباداناإل آزاد جامعة -عطاشي عبدالرضاايرانو و  - عواطف البوغبيش –الکرمي لبوغبيش بدع   
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 .حلول عامة ملعاجلة الظواهر السلبية يف تعل م العربية( ب

د التأثري نفسه غة االجنليزية فالباحث لن جيختتلف طبيعة اللغة الفارسية عن طبيعة الل

 .يف البحث احلايل ولكن يستفيد من التحليل

 

  4دراسة في األخطاء اللغوية العربية لدى المتعلمين الماليزيين  -4

 

 .الباحث هذا الكتاب ألنه يقع يف جمال حبثه إال أن الطالب من ماليزيااختار  

 حانيزم حممد غزايلال خيتلف عما أشارت إليها وما أشار إليها الدكتور مهدي وزميليه 

النقل السليب من اللغة األم إىل اللغة يف حبثها املذكور أعاله يف أن من أسباب األخطاء 

 .اهلدف وأخطاء داخل اللغة

 

يشري هذا البحث إىل أن الدراسني املاليزيني قد خيطئون عند حماولة التفريق بني املذكر و  

دة لغتهم األم، مما يؤدي إىل صعوبة استخدامها لديهم، ومن مث واملؤنث متأثرين بقاع

حتدث األخطاء التداخلية لديهم بعدم مراعاهتا يف تراكيبهم العربية بل ينقلون طريقة 

) ومن البديهي أن للعربية مواضع عديدة جتب فيها مراعاة اجلنس اللغوي . لغتهم املاليزية

                                                 
43

ومرصوفة  مجسوري حممد مشس الدين - مهدي مسعود .د – املؤمتر الثاىن للغات باجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزياحبث مقدم إىل   
 م 8000جليل 
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ا املبتدأ واخلرب، والنعت واملنعوت، واحلال يف مجيع أحواله، منه( املذكر واملؤنث 

 . وصاحبه، والعدد واملعدود، والفعل والفاعل

 

وتلك القواعد ال توجد يف أنظمة اللغة املاليزية مما يؤدي إىل التداخل اللغوي 

السليب أو نقل اخلربة اللغوية السابقة لديهم عند تعلم التذكري والتأنيث يف القواعد 

 . العربية

 

عند دراسة  الدارسون املاليزيونيقع فيها  اليت يف اجلنس اللغوياألخطاء  معرفةف

مراحل دراستهم هلذه األوىل من  املرحلةأمر يدعو إىل االهتمام وخاصة يف  اللغة العربية

وواضع  ،من املعلم التفيد ك فيها لديهماألخطاء الشائعة تلك ن معرفة إحيث  اللغة

 ،مثل هذه األخطاء تفاديدرسية يف العمل على وكذلك مؤلفي الكتب امل ،املنهج

 .ووضع خطة لعالجها

 

من جانب  ويلزم معاجلة مثل هذه األخطاء الشائعة بأسلوب مجاعي يف الفصل 

 .املعلم
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لدارسني األخطاء متكنه من مساعدة ا مما الشك فيه أن معرفة املعلم ألسباب

يشتمل على خطة  هموج  على التخلص منها من خالل استخدام أسلوب املاليزيني 

       . فيها ووضع األساليب املناسبة للوقاية من الوقوع ،لعالج األخطاء أواًل بأول

سوف يشري الباحث إىل ظاهرة اجلنس اللغوي ( البحث احلايل)هذا البحث أيضا  يف

التداخل اللغوي السليب أو نقل اخلربة اللغوية ليس يف اجلنس فق  بل يف أبواب وإىل 

 .األخرىالنحو 
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 44مقدمة في علم اللغة التطبيقي -5

  

من .  حبثهنظرية لقد اختار الباحث هذا الكتاب ألنه يتعلق بصفة مباشرة ب 

املعروف أن علم اللغة التطبيقي يتناول من بني أبواهبا منهجي التحليل التقابلي وحتليل 

 .األخطاء والرتمجة

 

دامها يف حبثه كما يعمد أيضا إىل والباحث يف حاجة ماسة إىل هذين املنهجني إلستخ

 .أسس الرتمجة السليمة املذكورة يف الكتاب

الفصل األول عبارة عن املقدمة الذي تتحدث . ويتضمن هذا الكتاب أحد عشر فصال

ويتحدث .  ويدور الفصل الثاين حول ميادين علم اللغة التطبيقي. عن أمهية علم اللغة

ويتناول .  ويتناول الفصل الرابع التحليل التقابلي  .الفصل الثالث عن اللغويات الرتبوية

 . الفصل اخلامس حتليل األخطاء

                                                 
44

 .م8000، 8/ط ماليزيا،  –كواالملبور  اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزيا  - أمحد شيخ عبد السالم 
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ويتناول الفصل السابع علم اللغة .  ويتحدث الفصل السادس عن علم اللغة النفسي 

ويبني الفصل التاسع استخدام .  ويتناول الفصل الثامن علم اللغة اجلغرايف.  االجتماعي

الفصل العاشر يتحدث عن علم املعجم، بينما يتناول .  غةالكمبيوتر يف تدريس الل

 .الفصل احلادي عشر واألخري قضية الرتمجة

 

ويهدف هذا الكتاب تقدمي املفاهيم األساسية الالزمة يف علم اللغة التطبيقي 

 .وتسلي  الضوء على أمهية هذا العلم عند التعامل مع قضايا اللغويات

  

مفهوم التحليل التقابلي عند املقابلة بني حلايل يف حبثه اسوف يستخدم الباحث 

حتليل األخطاء عند  مفهومسوف يستخدم الباحث أيضا . اللغة العربية واللغة اإلنكليزية

 .خلامس الثانويا الصف يفحتليل أخطاء طالب اللغة العربية 

 

6  –

 Translating Literary Prose: A Comparison of Omar Appears in 

Jerusalem with its Arabic text. Unpublished MA thesis. Taiz 

University, Republic of Yemen
45

.  

 

                                                 
45

 Kanani, T (2005) 
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من اللغة العربية إىل اللغة تناول مشكلة الرتمجة إختار الباحث هذا البحث ألنه ي

اليت هي مشكلة عامة والباحث يف حبثه احلايل سوف يشري إىل هذه االجنليزية 

  .املشكالت

 

هلامة يف مشاكل الرتمجة واللغويات التقابلية دراسة الكناين من الدراسات ا

" عمر يظهر يف القدس"مقارنة ترمجة رواية : املوسومة ترمجة النثر األديب ( 8005)

 .بنصها العريب

 

يتناول هذا البحث صعوبات ترمجة النثر األديب من اللغة العربية إىل اللغة 

مع " عمر يظهر يف القدس"اية جنيب الكيالين  و يهدف إىل مقارنة ترمجة رو  ،اإلجنليزية

النص األصلي بغية معرفة الصعوبات اليت يواجهها املرتجم أثناء ترمجته لرواية متأصلة يف 

 .الثقافة العربية واإلسالمية

 

ويقسم البحث إىل مخسة فصول يتناول الفصل األول منه تعريف الرتمجة 

ل أمهية ترمجة األدب بشكل عام والنثر األديب كما يتناو   ، وأنواعها وتارخيها ونظرياهتا
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ويتناول الفصل الثاين املشكالت النحوية والصرفية اليت يواجهها مرتجم . بشكل خاص

 .النثر عند ترمجة حروف اجلر واألدوات واألمساء واألزمنة و اجلمل الشرطية ومجل الوصل

 

هها املرتجم  ويركز الفصل الثالث من البحث الصعوبات الداللية اليت يواج

وصعوبة إجياد تعبريات مكافئة  ،لبعض األلفاظ ئكاالختيار غري املناسب أو اخلاط

 .  واليت تعد أكثر صعوبة من سابقاهتا ، وكذا ترمجة التعبريات اجملازية ، للتعبريات اجلامدة

 

ويركز الباحث يف الفصل الرابع على الصعوبات الثقافية اليت تعرتض املرتجم  

كما يسل    ،وترمجة املصطلحات اإلسالمية( البيئية واملادية)طلحات الثقافية كرتمجة املص

هذا الفصل الضوء على صعوبات ترمجة التلميحات واإلشارات التارخيية والقرآنية وترمجة 

ويلخص الفصل األخري نتائج هذه   ،احلديث الشريف باإلضافة إىل ترمجة أمساء األعالم

طار العملي الذي اعتمد عليه الباحث يف دراسته ملشكالت وتعترب الرواية اإل  ،الدراسة

 .ترمجة النثر األديب

 

وخلص البحث إىل أن ترمجة النثر األديب أكثر صعوبة من ترمجة النصوص العلمية 

  ،إذ يتوجب على املرتجم أن يق يم االستخدام املناسب لتعبري ما يف اللغة املصدر
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كما جيب عليه أن   ، يف اللغة اهلدف( قريباً أو مساو ت) ويبحث عن تعبري مساو له 

ومبا ال  ، أو يف مسرد خاص ، يوضح اإلشارات التارخيية والثقافية والقرآنية يف اهلامش

 يامن الصعب أن يكون النص املرتجم مساو  هيتعارض مع انسياب النص املرتجم مما جيعل

 .للنص األصلي

 

أن الرتمجة من الرعربية  يف  Lazimوالزم  Bakirباكر  مع Kananiيلتقي الكناين 

إىل االجنليزية عملية صعبة إال أن الكاتبان األخريان ركزا على مشكلة النقل من اللغة 

 .األم

على الصعوبات النحوية والصرفية والداللية فإنه يركز  Kananiوأما الكناين 

 .والثقافية

 

7- 

Stylistic problems confronting arab students in arabic-english 

translation by Kadhim H. Bakir  and Hashim G. Lazim (M.A.) 

(Journal article)
46

 

 

                                                 
46

 http://www.scribd.com/doc/19924345/Stylistic-Problems Confronting Arab Students in Arabic –

English Translation 

 

http://www.scribd.com/doc/19924345/Stylistic-Problems%20Confronting%20Arab%20Students%20in%20Arabic%20–English%20Translation
http://www.scribd.com/doc/19924345/Stylistic-Problems%20Confronting%20Arab%20Students%20in%20Arabic%20–English%20Translation
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 يف العرب الطالب تواجه األسلوبية اليت املشاكل"إن عنوان هذا املقال هو 

 األسلوبية البحث يف األخطاء املقال إىل هذه يسعىو "إىل اإلجنليزية الرتمجة من العربية

 إىل العربية اللغة من نص ترمجة يف اجلامعي املستوى على العرب لطالبوقع فيها ا اليت

 .اإلنكليزية

 

ص موضوع البحث حيث يتناول مشكلة خياملقال ألنه  اهذار الباحث اخت

 .ولكنه يشمل الطالب العرب ولكنه يشري إىل مشكلة الرتمجة الرتمجة

 

 قسم  من( 10) ملتقدما يف املستوى ثالثني طالبا -كعي نة–اختار الكاتبان  وقد

 للعلوم عجمان جامعة ،"اللغات األجنبية والرتمجة كلية والرتمجة، اإلجنليزية اللغة

 .والتكنولوجيا

 

اليت  للمشاركني استعمال القواميس واهتم الكاتبان اهتماما بالغا بأجوبة الطالب مُسح

 .اهلياكل أو املعزولة العناصر جمرد وليس ،(أدبية نكهة ذلك يف مبا) السياق تعكس
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  000إن النص املختار لإلختبار يتكلم عن مدينة البصرة يف العراق وتحتوي على 

 .47كلمة

 ترمجة اللغة يف الطلبة تواجه اليت اإلشكالية اجملاالت كل تتناول مل وإن الدراسة

 قد ولذلك. نطاقا أوسع عمال بالضرورة يتطلب ذلك أن حيث اإلنكليزية، إىل العربية

تقع  الطالب لوحظ أن مزالق حيث الرئيسية النطاقات أحد إىل الدراسة هذه احنصرت

 .أسلوب وهو إال بكثرة فيها،

 

والرتمجة  احلرة الرتمجة مقابل الرتمجة احلرفية: يف الطالب أخطاء الدراسة وصنفت

 -Bakir & Lazim)دقيقة و صر ح الكاتبان  الغري والرتمجة الغري كافية والرتمجة اخلاطئة 

 .املرتجم النص تشويه يف حيويا دوراً  يلعب األم اللغة من بأن التداخل (2006

 

. النقل يف صعبة مشاكل الطالب يواجه اإلنكليزية، إىل العربية من الرتمجة ويف

 على تركز أهنا حقيقة من كبري حد إىل ينبع األسلوب ترمجة يف الطالب أخطاء وإن

 القيام" إىل موجها يكون أن ينبغي سيةالرئي مهمتهم حني املعزولة كالعناصر الكلمات

                                                 
47

 يف قسم املالحق 100 – 100 أنظر النص يف ص  
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 أن جيب فردية كلمات برتمجة املتعلقة والتفاصيل ممكنة، طريقة أفضل يف معينة بوظيفة

 ."املهمة هلذه تابعة تكون

األسلوبية من أعظم املشاكل يف الرتمجة والباحث احلايل متفق مع  إن املشاكل

Bakir & Lazim يف هذا األمر. 

 

 

دئ ترجمة النثر من اللغة اإلاجليزية إلى اللغة العربية باإلشارة صعوبا  ومبا - 2

 (رسالة ماجستير) 4عبدالواسع طه محمد السقاف/ أ - إلى رواية مزرعة الحيوان

 

بقتان صعوبات الرتمجة من العربية إىل اإلجنليزية أما هذه اتناول الدراستان الس

 . العربيةالدراسة تتناول صعوبات الرتمجة من اإلجنليزية إىل

 

حيث تعترب ترمجة النثر أحد حقول املعرفة اهلامة اليت ال غىن ألي طالب علم 

عنها فقد مت اختيار موضوع صعوبات ومبادئ ترمجة النثر من اللغة اإلجنليزية إىل اللغة 

للكاتب اإلجنليزي جورج ( Animal farmمزرعة احليوان )العربية باإلشارة إىل رواية 

                                                 
48

 http://www.yemen-nic.net/contents/studies/detail.php?ID=2779 

 

http://www.yemen-nic.net/contents/studies/detail.php?ID=2779
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رسالة )ليكون موضوع هذه الرسالة  rwell(George O- (1945أورول 

 :الرئيسية هلذه الرسالة هي واألهداف .(ماجستري

 

أهم الصعوبات اليت يواجهها املرتجم عند ترمجة رواية رمزية معقدة مثل رواية  حتديد -0

 .احليوان

 .ترمجة ناجحة هلذه الرواية( رواية مزرعة احليوان)إىل أي حد تعترب  -8

 

ذه الرساله صعوبات النظام الصويت بني كل من اللغتني العربية وتناقش ه

واإلجنليزية وكذا صعوبات البناء اللغوي على مستوى احلرف والكلمة واجلملة والفقرة، 

كما تقع هذه الرسالة يف ستة . وكذا صعوبات املعاين والصعوبات الثقافية والتقنية

 ويناقش الفصل الثاين تعريف الرتمجةفصول، حيث يناقش الفصل األول تاريخ الرتمجة، 

 . وأنواع وأساليب الرتمجة

 

أما الفصل الثالث فيعترب العمود الفقري هلذه الرسالة، حيث يناقش صعوبات 

ومبادئ ترمجة النثر من اللغة اإلجنليزية إىل اللغة العربية على مستوى اللفظ، مث على 

ويناقش الفصل الرابع . األسلوب مستوى الكلمة واجلملة والفقرة وكذا صعوبات ترمجة
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الصعوبات الثقافية وهي صعوبات الثقافية البيئية وصعوبات الثقافة األيدلوجية وصعوبات 

  .الثقافة اإلجتماعية وصعوبات الثقافة املادية

 

الفصل اخلامس فيناقش الصعوبات التقنية وهي احلذف واإلضافة والغموض  أما

وتحتوي . املعاين وإمهال أو ترك اجلمل والفقراتواألخطاء املطبعية وسوء استخدام 

الفصل األخري على اخلامتة واليت يشرح فيها الباحث ما توصل إليه من حقائق وتوصيات 

منها حقائق خاصة باخلربات اإلجرائية اليت جتمعت لدى الباحث طوال فرتة إعدادة هلذه 

ملوجودة هذه األيام الرسالة، وكذا مالحظات الباحث حول أنسب أنواع الرتمجات ا

 .لرتمجة النثر من اللغة اإلجنليزية إىل اللغة العربية

 

2  –

Thinking Arabic Translation by James Dickins- Sandor Hervey and 

Ian Higgins.
49

 

تغطي الصعوابات اليت تناوهلا ألهنا  Kananiهذه الدراسة عن دراسة الكناين  ال خيتلف

 .الكناين

                                                 
49

  Dickins, J. Hervey, S.  Higgin, I. 2002. Routledge, TJ international, Padstow, Cornwall, Great 

Britain   
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ذا الكتاب ألنه كتاب شامل يف قضية الرتمجة حيث يتطرق إىل الباحث ه اختار

 .مستويات اللغة املختلفة

العديد من املشاكل اليت يواجهها طلبة الرتمجة بشكل خاص واللغة الكتاب يتناول 

 :بشكل عام على عدة مستويات مرتبة من األعلى إىل األدىن على النحو التايل 

 genre matrix  النوع اللغوي  -0

  cultural matrix توى الثقايف املس -8

 semantic matrix املستوى الداليل   -1

 formal matrix املستوى الشكلي  -1

 varietal matrix اإلختالف املناطقي واإلجتماعي والشخصي للغتني   -5

 

  . تباعها حلل هذه املشكالتإالعديد من اإلسرتاتيجيات اليت ينبغي  ونؤلفويقرتح امل

ُأخذت الفكرة من الدراسة . أسبوعا 81 ومتتد على الرتمجة شاملة وبأسل إن هذه الدورة يف

 مت وقد based Thinking Translation-French( 0228" )ترمجة يف التفكري" الفرنسية

 . (Durham) "دورهام"بنجاح جبامعة  جتريبها
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 الالزمة املهارات اكتساب من الطالب   والتمارين، واألمثلة مكنت الشروح الواضحة واملناقشة

 . الرتمجة مشاكل من واسعة طائفة ملعاجلة

 

 والنصوص والسياسة الصحافة ذلك يف مبا املصادر من متنوعة جمموعة األمثلة من اُسُتمدت

 . املستهلك إىل واملوجهة األدبية والنصوص والتقنية القانونية

10  –

 A Contrastive Analysis of English and Arabic Morphology for 

Translation Students by Dr Reima Al Jarf 
50

 

 

  :لسببنيهذا الكتاب من ضمن الدراسات السابقة اختار الباحث 

دراسة تقابلية بني العربية واالجنليزية على املستوى الصريف وطبعا من خالل  هي -0

 .الدراسة التقابلية نستطيع أن نقف على أمور تشري إىل أسباب أخطاء الطالب

  .الدكتورة رمية اجلرف أيضا  قضية الرتمجة  تتناول -8

 : هذا الكتاب ثالثة أهداف ادعدأل

 

                                                 
50

 AL-Obeikkan Printing Press Riyadh, Saudi Arabia 
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 صرفيةالنظم ال فإنه يتناول وعلى سبيل املثال. الرتمجةيف حتياجات الطالب التلبية : أوالً 

 .أمثلة كثرية مع تفصيللااللغتني ب تالكل

  

يواجهها مشكلة  لكلة يوفر إجابكي   مكاناإلقدر  كون شامالييهدف إىل أن  :ثانيا

 .الطالب  يف حياته لوظيفة الرتمجة

  

وكذلك  ملدرسةيف ا الطالبناسب ي يهدف إىل أن يكون النحو املقارن عمليا :ثالثاً 

 .مبفرده درسي لب الذيالطا

ليزية لالستخدام من للغتني العربية واالجنبني ا ل تقابليإعداد حتليإىل ستهدف الدورة تو 

 .والعكس العربيةإىل  ليزيةاإلجن لرتمجة منيف اقبل املرتمجني 

 

مستوى األصوات  يفإنتاج مقارنة منهجية للجوانب البارزة تقابلية إىل دف الدراسة الهت

إىل اآلثار ار البحث وأش . ليزيةاللغتني العربية واالجنيف م الكتابة انظوالقواعد واملعجم و 

 لغتنيال بني واالختالف اهليكلي  لتشابهميدان علم اللغة النفسي املتعلقة بااملرتتبة على 

 . اللغة اإلجنليزيةالذين يتعلمون للمتعلمني العرب 
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نصوص العربية وفعالة ل ةتطور مأساس لرتمجة ك تقابليلتحليل الااستخدمت نتيجة و 

  .واإلجنليزية ولتوضيح هذه التطبيقات برتمجة جمموعة من عينات نصوص عربية وإجنليزية

فرتض وتالعربية واإلجنليزية بني  تقابليالتحليل ال م وتتناول0220ام بدأت الدورة يف ع

 :اهليكل التايل

  

ليزية؛ مقارنة الصوتيات العربية واالجن ومقابلة بنيمقارنة  القضايا النظرية واملنهجية؛

؛ مقارنة (اخلشتقاق التصريف واال)ليزية اللغة العربية واالجن مقابلة بني النظام الصريف يفو 

ة دالالت اللغتني العربية بلاقليزية؛ مقارنة ومتشكيل الكلمة العربية واالجنبني ة بلاقوم

ة اللغتني العربية بلاقليزية؛ مقارنة ومة الثقافة العربية واالجنمقابلليزية؛ مقارنة و واالجن

 .مشاكل التدخلو كتابة يف نظام الليزية واالجن

 

الدراسة احلالية تغطي اجلانب النحوي إن هذا الكتاب يتناول اجلانب الصريف فق  وأما 

والطالب املختصون هم العرب ولكن الطالب املختصون يف البحث احلايل هم .  أيضا

من غري الناطقني بالعربية ولكن الدراسات التقابلية مطلوبة للحصول على أسباب 

 .األخطاء
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 – 11      
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أما هذا .  بني هذا الكتاب وسابقه هو أن األخري ركز  على اجلانب الصريفإن الفرق 

اإلجنليزية  ةاللغبني  تقابلية يةحتليلبارة عن دراسة الكتاب يتناول مستويات خمتلفة وهو ع

اختار الباحث هذا الكتاب من ضمن الدراسات السابقة ألنه   .احلديثةواللغة العربية 

ني اللغتني املذكورتني ومن املعروف أن الباحث يعترب الدراسات يهتم بالدراسة التقابلية ب

 52.بلية من القضايا املهمة يف تدريس اللغة الثانية ألن فوائدها كثرية جدااالتق

 

الصرف ويتناول اجلزء الثاين  . ءمالاإلمبا يف ذلك الصوتيات ويتناول اجلزء األول 

 ملاجل مسااخلزء اجلو  بع اجلمل الفعليةبنية اجلملة واجلزء الرا يتناولاجلزء الثالث و 

 . االمسية

 لطالب الناطقني بالعربيةلاليت تثري مشاكل  على الرتاكيب قسامهذه األ ركزوت

 .الذين يتعلمون االجنليزية

                                                 
51

  Mc Carus, E. 1974. Defense Language Institute, Presidio of Monterey. 
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 008نظر ص أ  



89 

 

تبدو واستعمال الكلمات اإلجنليزية الفردية اليت  ينايتعلق مبعفهو اجلزء السادس  أما

 .صعبة للطالب العرب

  

ت يف الرتمجة من العربية إىل لغات أخرى والعكس صعوبات موجودة إن الصعوبا

فهذه الدراسات ستفيد الباحث يف ميدان .  فعال بني اللغة العربية وأية لغة أخرى

 .الرتمجة

 

يتكلم الباحث يف الفصل القادم عن األدوات اليت سوف يستخدمها يف البحث 

 .وعن منهج حتليل األخطاء
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البحث أدوا 

 

 :4 خطة جمع البيااا  

 

إن النهج الذي يسلكه الباحث عند تصميم دراسة ما هو االختيار املناسب 

واملشاركون .  يعتمد هذا التحديد على الظاهرة أو حالة قيد الدراسة. للمشاركني

 . يعكسون اخلصائص ذات الصلة بالسكان

 

سوف تقتصر الدراسة على الطالب يف الصف اخلامس واملعلمني يف القسم 

وبعض امدرسي اللغة العربية هلذا املستوى يف املدارس " أكادميية الدوحة"الثانوي يف 

 .األخرى يف مجهورية موريشيوس

 

 االختبار واالستبيان واملقابلة: سوف يتم مجع البيانات من خالل الطرق اآلتية

 

                                                 
53 http://www.ed-uni.net/ed/showthread.php?t=13739 

54
 ل بيانات االستبيان واملقابالت يف الفصل الثامنحتليأنظر   
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  االختبار

جمموعة من املثريات تقدم للمفحوص هبدف احلصول على استجابات كمية  االختبار

  .يتوقف عليها احلكم على فرد أو جمموعة أفراد

 

وعلى الرغم من كثرة االختبارات اليت تستخدم يف البحوث الرتبوية والنفسية إال 

وبناء  يللقياس التحصواهلدف يف هذا البحث هو  ن أهدافها ختتلف من اختبار آلخرأ

على هذا التحصيل نستطيع أن نتعرف على األخطاء جبميع مستوياهتا ولكن الباحث 

 .سوف يهتم باألخطاء النحوية والصرفية ويف الرتمجة وفاء خلاصية هذا البحث

 

  االختبار أسلوب

 

على من  االمتحان الذي يشارك فيه طالب  (Mock Exams)يكون االختبار التجرييب 

 .ثانوي يف آخر العام الدراسيالصف اخلامس ال

 

ختتص الورقة األوىل بكتابة املقال والورقة الثانية بالرتمجة : وتتكون من ورقتني

وسوف يأخذ الباحث أوراق إجابة الطلبة الذين يدرسون يف أكادميية الدوحة   .والنص

الورقة )املوجودة يف موريشيوس وذلك يف امتحانني كعينة للتحليل -القسم الثانوي–
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م 8002لعامني لاألوىل اليت تشتمل على كتابة املقال والورقة الثانية اليت تشمل الرتمجة 

 ( م8000و

 

 : ط التاليةالشرو والتزم االختباران ب

ويقصد مبوضوعية االختبار عدم تأثر املصحح بالعوامل الذاتية : وضوعية امل-0

 . عند تصميمه ألوراق اإلجابة

ار مدى قدرته على قياس اجملال الذي وضع صدق االختباليقصد ب: صدقال -8

من أجله أو مبعىن أكثر حتديدا مدى صالحية درجاته للقيام بتفسريات مرتبطة 

 . باجملال املقاس

ن يعطي االختبار أومبعىن أدق , االختبار دقته واتساقه ثباتيقصد ب :ثباتال-1

 . أكثر من مرة حتت ظروف مماثلة هنفس النتائج إذا ما مت استخدام

 

   (Questionnaire) االستبيان

 

 أجل من واسع نطاق على املستعملة العلمي البحث وسائل أحد االستبيان يعترب

 وتأيت اجتاهاهتم، أو ميوهلم أو الناس بأحوال تتعلق معلومات أو بيانات على احلصول
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 ىعل حتتوي استمارة من يتألف فاالستبيان  .املعلومات جلمع كأدوات االستبيان أمهية

 تدخل أو مساعدة دون بنفسه عليها باإلجابة مشارك كل يقوم الفقرات من جمموعة

 .أحد من

 

: (close and open-ended)املغلق املفتوح  وسوف يستخدم الباحث االستبيان

خر من األسئلة آوتحتوي على عدد من األسئلة ذات إجابات جاهزة وحمددة وعلى عدد 

ذات إجابات حمددة متبوعة بطلب تفسري سبب ذات إجابات حرة مفتوحة أو أسئلة 

 .االختيار

 

من االستبيان أفضل ألن األسئلة يف اجلزء الذي يشمل   هذا النوعربويعت

اإلجابة املغلقة حيث  على املشاركني تؤدي إىل تشجيع (close-ended)املغلق  االستبيان

 .إحصائيا وحتليلها البيانات تصنيف يف سهل أنه كما كبريين، وجهدا وقتا يطلب ال أنه

 

 حرة اإلجابة تكون (open-ended) املفتوح االستبيان ويف اجلزء الذي يشمل

 ولغته بطريقته املشارك عليها جييب األسئلة من عدد على تحتوي حيث مفتوحة،

 فرصة املشارك إعطاء إىل النوع هذا فيهدف املقالية، األسئلة يف احلال هو كما اخلاصة،

 .  وصريح كامل بشكل لإلجابة تربيراته كرويذ  رأيه يكتب ألن
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 عليه نفسية ضغوط دون للتفكري كافية فرصة وسوف يعطي االستبيان املشارك

 املشارك يستطيع ال حمرجة أو حساسة بيانات على احلصول يف االستبيان ويساعد

 .املقابلة يف عليها احلصول

 

 االستبيان خطوا 

 

 : التالية الباحث باخلطوات سوف يقوم

 . للبحث العام املوضوع حتديد -

 للباحث يتسىن حىت الفرعية املوضوعات من عدد إىل العام املوضوع تقسيم -

 يتألف اليت جمملها األسئلة يف تشكل اليت األسئلة من وعةممبج فرع كل تغطية

 . التطبيق عند االستبيان منها

 لكافة األسئلة تغطية من والتأكد لألسئلة أولية مبراجعة ذلك ويتم األسئلة تقومي -

 املزيد لتلقي األفراد من جمموعة على األسئلة وعرض والعامة الفرعية املوضوعات

 . املالحظات من

 يف املشاركني على توزيعها مث خاص منوذج يف النهائي بشكلها األسئلة طباعة -

 البحث



96 

 

 نتائجها وتفسري وتصنيفها به املوجودة املعلومات بتحليل والبدء االستبيان مجع -

 .البحث مبشكلة تتعلق مناسبة بتوصيات روجللخ

 

 :فسوف يراعي الباحث ما يأيت االستبانة، حتتويها اليت لألسئلة بالنسبة أما

 

 . اإلمكان قدر قصرية تكون أن -0

 . منطقيا ترتيبا مرتبة تكون أن  -8

 . التنسيق حسن مع الكتابة واضحة تكون أن -1

 . فق  واحدة فكرة هبا سؤال كل يتناول أن  -1

 معىن أى حتتمل وال فيها، غموض ال واضحة بسيطة بكلمات األسئلة تصاغ أن -5

 .منها املقصود غري أخر

 باإلجابة املوحية االقرتاحات من خلوها مبعىن ، موضوعية األسئلة تكون أن -0

 .ذكرها املطلوب
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 : Interviewالمقابلة

 

 وبني( الباحث)باملقابلة  ائمالق بني اللفظي التبادل فيه يتم شفوي استبيان هي

 دوافع أو مشاعر أو اجتاهات أو بآراء ترتب  معلومات على للحصول أفراد عدة أو فرد

 أمهيتها يف ختتلف أهنا إال الرتبوية البحوث أنواع معظم مع املقابلة سلوك،  وتستخدم أو

 استخداما األدوات أنسب من تعترب املثال سبيل فعلى الدراسة، يف املتبع املنهج حسب

 .احلالة دراسة ببحوث يتعلق فيما سيما وال الوصفي املنهج يف

 

 في هذا البحث  المقابلة اوع

 

 قدر على احلصول وسوف يتبع الباحث طريقة املقابلة املسحية ألنه تستهدف

وسوف جترى املقابلة مع املدرسني  الدراسة موضوع الظاهرة عن املعلومات من معني

الصفوف اخلامسة باملرحلة الثانوية يف أكادميية الدوحة يف يف مون واملدرسات الذين يعل  

وكذلك مقابلة أربعة مدرسني آخرين يدرسون يف  موريشيوس ملا يقتضيه طبيعة البحث

نفس الصف ولكن يف مدارس ثانوية أخرى ليقارن الباحث بني الوضع يف أكادميية 

 .الدوحة واملدارس الثانوية األخرى بصفة عامة
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 55 المقابلة أسئلة تصنيف

 

 فيها وسوف تصاغ (semi-structured) مقيدة شبه سيتبع البحث أسلوب األسئلة

 . حمدود بشكل ولكن الفردية باإلجابات يسمح بشكل األسئلة

 

 المقابلة أهداف 

 

مجع املعلومات عن طالب اللغة العربية بالصف اخلامس الثانوي بأكادميية الدوحة   -0

 .وهنا يف كتابة املقاالت ويف الرتمجةوالصعوبات اليت جيد

مجع املعلومات عن الصعوبات اليت يواجهها املعلم يف تدريس اللغة العربية لطالب  -8

 .الصف اخلامس الثانوي

 .إدراك الطرق اليت يستخدمها املعلم يف إلقاء الدروس -1

 .وسوف تتم املقابالت يف أكادميية الدوحة أو أي مكان خيتاره املشاركون

 

 

                                                 
 
55
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   المقابلة تنفيذ

 

 مبوضوع الرتباطها وذلك األمهية البالغة العمليات من املقابلة يعترب تسجيل

 منها أشكال عدة التسجيل عملية وتتخذ املفحوصني، ومستوى وأهدافه البحث

وسوف  . الصوتية املسجالت استخدام أو املقابلة أثناء للمعلومات الكتايب التسجيل

 .صويت لتخزين املعلوماتيستخدم الباحث املسجل ال

 

 على وقدرته باستخدام نفوذ شخصيته ومهاراتة الباحث املقابلة سوف جيري

 التفاعل جتعل اليت التشويق عوامل إثارة يف مهاراته وكذلك وتوجيهه احلديث استهالل

 . املطلوبة االستجابات على احلصول سهولة إىل يؤدي سهال أمرا املفحوص وبني بينه

 

وإىل املدرسني   56مدير املدرسة إىل رسالة بتقدمي العينة إىل توصلال وسوف يتم

 اهلاتف ومن مث َّ  طريق أيضا عن االتصال يتم وسوف. املقابلة يف واملدرسات للمشاركة

 .دقيقة لكل مشارك 85للمقابلة ولن تستغرق املقابلة أكثر من  موعد حتديد

 

 

                                                 

 
56
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 البيااا  كيفية تحليل

 

 مفهومة؛ بطريقة ترتيب أو تنظيم إىل حبثه الباحث خالل ُعهاجيم اليت البيانات حتتاج

 من ومعاجلتها البيانات لتسجيل سهلة طرق وتوجد وحتليلها، وتلخيصها مقارنتها ليمكن

 .البيانات قاعدة استخدام خالل

 

 املواضيع حتليل استخدام سيتم.  البيانات وتفسري لتحليل إطارا الدراسة تشكل أهداف

 لتحليل تستخدم اليت الرئيسية كالتقنية (Theoretical thematic analysis)النظرية 

 . البيانات

 

 أو أمناط وتقرير وحتليل لتحديد يستخدم كأسلوب املواضيعي التحليل تعريف مت

 .حبثي مشروع يف مجعت اليت البيانات ضمن املواضيع

 

 من وانباجل لبعض تفصيالً  أكثر حتليل إجراء النظرية املواضيع حتليل ويوفر

 الباحث بتحليل يبدأ سوف.  البحثي بالسؤال مباشرة مجعها وربطها مت اليت البيانات

 تصور وتقليل الباحث سيحاول مث. املسجلة املقابالت إىل االستماع عن طريق البيانات
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 بالصعوبات تتعلق اليت والعبارات واجلمل الصلة ذات املفاهيم بتسجيل املقابلة بيانات

 . الصعوبات هلذه املقرتحة واحللول العربية اللغة تعليم يف طالبال تواجه اليت

 

 بيانات بنموذج يسمى ما إعداد إىل Data analysis))البيانات  حتليل يهدف

 البيانات منذجة وتتم التحليل ملرحلة الرئيسية األنشطة من العملية هذه وتعترب  .النظام

 خمططات ما حد إىل تشبه اليت والرسوم تاملخططا البيانية، أي النماذج باستخدام غالبا

 .البيانات تدفق

 

 املفاهيم بعد حتديد سوف يسجل الباحث املالحظات حول أجوبة املدرسني 

 وسيتم معا واملفاهيم الفئات مجيع دمج وأخريًا سيتم جدول من خالل دراسة الرئيسية

 .شرحه

 

األخطاء يف التعريف واألخطاء النحوية والصرفية اليت سوف يتناوهلا الباحث هي 

ويف استخدام حروف اجلر ويف اإلعراب ويف ( التذكري والتأنيث)والتنكري ويف اجلنس 

ويف زمن األفعال وإسنادها واألخطاء يف الرتمجة هي ( اإلفراد والتثنية واجلمع)العدد 

 .الرتمجة من اإلجنليزية إىل العربية والعكس
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 تحليل األخطاء وأهميتهمنهج 

 

إمنا يكتنفه عدد غري قليل من و  يسرييس باألمر الجنبية لاأل اتغلالم تعلُ "

وتعلم اللغة العربية ال خيرج عن هذا .  الصعوبات واملشكالت اللغوية وغري اللغوية

ن تعليم اللغة األوىل ال يشمل يف كثري من األحيان وخاصة إذا علمنا أ  57.القانون

 .القواعد صعبا عند تعلم اللغة الثانيةتدريس القواعد بصفة رمسية مما جيعل فهم نظام 

 

وختتلف صعوبة تعلم اللغة األجنبية تبعا لسن الدارس والبيئة اليت يعيش فيها أثناء 

تعلمه للغة، وختتلف أيضا صعوبة تعلم اللغة األجنبية حسب طبيعتها من حيث 

لعريب مشاهبتها أو اختالفها يف الصوت أو الكتابة للغة الدارس، ومن مث يسهل على ا

 .مثال تعلم اللغة الفارسية أو األردية، ويشق عليه تعلم اللغات األوربية أو اللغة الصينية

  

واالختالف أو التشابه بني لغة وأخرى يكون يف األصوات أو يف طبيعة تركيب 

 . اللغة أو يف األمناط السائدة فيها أو يف شكل الكتابة

                                                 
57

. مكة املكرمة. جامعة أم القرى. ات أخرىأساسيات تعليم اللغة العربية للناطقني بلغ ( هـ0188. )العصيلي، عبد العزيز بن ابراهيم   
 هـ0188. معهد اللغة العربية

 



103 

 

 الناطقني هبا هو القضية واملشكلة والدارس يف ميدان تعليم اللغة العربية لغري

الذي يصاحبنا فنحاول أن نتعرف على املشكالت اليت تواجه الدارس األجنيب عند 

 . دراسته اللغة العربية، مث حناول أن نفسر هذه املشكالت وبعدها نضع العالج املناسب

 

ة األوىل، ال يتقنها يف املرحل طبعافإنه  اللغة العربية عندما يبدأ بتعلم ملتعلموا

لغة غريبة  كتبيف هذه املرحلة نلحظ عجبًا ألنه ي تعلموبالتايل فإننا إذا الحظنا لغة امل

اللغة األصلية له، ويطلق عليها اللغة  يست كذلكاللغة اهلدف اليت تعلمها ولب يستل

أمهها أهنا جتمع خصائص لغة الدارس األم وبعض ومن وهلذه اللغة صفات . "االنتقالية"

 .عربيةللغة الخصائص ا

 

ألنه تحاول أن ينقل إىل لغته من اللغة  وجتمع بعض خصائص اللغة األصلية 

، هذا يف املرحلة األوىل، وعملية التأثر باللغة األم تتأثر يف مجيع اجلوانب اللغوية لعربيةا

من أصوات ينطقها بلغته األم وتراكيب تحاول استخدامها برتاكيبه املعروفة يف لغته، كأن 

ع بعض الكلمات على أوزان لغته أو غري ذلك فهو تحاول أن يعمم قاعدة جيم

 . 5لنفسه

                                                 
5 

 -مؤس سة الوقف اإلسالمي  -عبد الرمحن بن إبراهيم  ،الفوزان - دروس الدورات التدريبية ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هباأنظر  
 هـ0185 – الرياض
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 تحليل األخطاء

 

املقصود من منهج حتليل األخطاء هو دراسة وحتليل ألخطاء صدرت عن دراسة 

اللغة الثانية من أجل قياس تقدمه يف هذه اللغة، ويكون التحليل برصد أخطاء األفراد 

ليمية أو االتصالية العامة،  وإجراء التحليالت وفق خطوات والفئات يف املواقف التع

ويُعد  حتليل األخطاء وسيلة معينة يف التدريس وإعداد املواد التعليمية واختيار .  حمددة

 .مستوى اإلجابة اللغوية والتحصيل العلمي لدى دارسي اللغة الثانية

 

حديد الصعوبات ويزيد منهج حتليل األخطاء على منهج التحليل التقابلي بت

الواقعية اليت يصادفها الدارسون يف تعلم اللغة الثانية، ومعاجلة األخطاء الفعلية اليت 

يقعون فيها وليست األخطاء املتنبأ هبا،  أو املشكالت املفرتضة اليت يهتم هبا منهج 

 .التحليل التقابلي
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 همية تحليل األخطاءأ

 فصوهلم ألنه يفيدهم باملواد واالختبارات لتحليل األخطاء فائدة كربى للمعلمني يف  

اليت ينبغي أن تضاف إىل املقررات الدراسية أي الدروس اليت تفيد يف عالج مشكالت 

 .دارسي اللغة الثانية وبدروس التقوية هلم

 

 :وميكن تنفيذ حتليل األخطاء لتحقيق األغرض التالية

 .الوقوف على مدى إجادة لغة معينة -0

كيفية تعلم الدارس للغة واستخدامه هلا واالسرتتيجيات اليت يوظفها يف الوقوف على   -8

 .تعلمها

 .احلصول على املعلومات عن الصعوبات الشائعة يف استخدام اللغة -1

 

 مفهوم الخطأ

 

يف حديث متعلم اللغة الثانية أو األجنبية أو يف كتابته هو استخدام " اخلطأ"

فية أو مفردة أو تركيب حنوي بطريقة يعتربها عنصر لغوي من وحدة صوتية أو صيغة صر 

 .متحدث اللغة األصلي خاطئة
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احنراف متحدثي لغة معينة عن الرتاكيب : واملفهوم العام للخطأ يف استخدام اللغة هو

  5.اللغوية الصحيحة املقبولة يف هذه اللغة

 

   أاواع الخطأ

 

 :يصنف اخلطأ  من الناحية الرتكيبية إىل

 استخدام أصوات اللغة ويكون يف األصوات القطعية من يقع يف خطأ صوتي -0

وأنصاف صوائت أو يف ( أصوات جمهورة)وصوائت ( أصوات مهموسة)صوامت 

األصوات فوق القطعية من نرب وتنغيم وطبقة صوتية ووقفات سواء أكان هذا اخلطأ 

 .الصويت يف حدود الكلمة الواحدة أو بني الكلمات

 

ام الصيغ الصرفية االشتقاقية ويكون يف اختيار املصادر يقع يف استخدخطأ صرفي  -8

والصيغ االشتقاقية الفعلية واالمسية املناسبة للتعبري عن املعاين املقصودة وكذلك يف 

تصريف لكلمات واشتقاقها ومراعاة القواعد الصرفية اليت حتكم القياس والسماع 

 .واالطراد والشذوذ يف هذه الصيغ
                                                 
59 Jack Richards & Richard Schmidt., Longman Dictionary of Applied linguistics, Longman, London, 

2002 
6 

  التقابل اللغوي وحتليل األخطاءحممود امساعيل صيين،    
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استخدام مفردات اللغة ويكون يف الداللة األساسية  ويقع يفخطأ معجمي  - 

 .للمفردات أو يف الداللة اإلضافية أو اإلتحائية أو السياقية أو غريها

 

يقع يف استخدام اجلمل والعبارات ومنه ما يقع يف األنواع النحوية خطأ احوي  -4

لرتكيبية وأنواعها وما العامة أو يف الفصائل النحوية كالرتبة والزمن والكيفية ويف النماذج ا

ومنه ما يكون يف اختيار هذه النماذج . تحكمها من قواعد وما يتعلق هبا من دالالت

للتعبري عن الدالالت الرتكيبية والعالقات بني مكونات الرتاكيب والقرائن اليت حتددها  

 .كالعالمة اإلعرابية واملطابقة وغريمها وكذلك يف مواقع هذه الرتاكيب من النص

 

ويقع يف تأليف النصوص اخلطابية املكتوبة واملنطوقة والعالقة بني  خطأ أسلوبي  -5

الرتاكيب املكونة للنص ومناسبتها للتعبري عن جزء من أجزاء معىن النص ومراعاة املوقف 

اخلطايب وعناصره ومتاسك هذه األجزاء فيما بينها للتعبري عن املعىن الكلي وحتقيق 

 .كتوب أو اخلطاب الشفهيالغرض من تكوين النص امل

 

 .يقع يف استخدام الرموز الكتابية يف متثيل أصوات اللغة( إمالئي)خطأ كتابي  -6
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ولكن سوف يقتصر هذا البحث على دراسة األخطاء النحوية والصرفية حسب 

 .التصنيف الذي حدده الباحث وكذلك أخطاء الرتمجة

 

ا ومن املسلم به يف هذا من أهداف حتليل األخطاء تفسري اخلطأ لغويا ونفسي

 :اجملال أن الوقوع يف اخلطأ أمر ال مفر منه والدراسة من هذه الناحية حتقق أهدافا هي

 

ينبثق عن الدراسة اللغوية والبحث يف اجملاالت امليدانية اخلاصة هبا : هدف لغوي -0

 .فةحيث أن حتليل األخطاء وسيلة علمية أساسية يف جماالت دراسة علوم اللغة املختل

 .أهنا تسهم يف مساعدة الدارس يف اكتساب اللغة -8

خاصة " اسرتاتيجية"أن نتائجها ومقرتحاهتا ستوضع بدورها يف خدمة وضع سياسية  -1

 . بتعلم اللغة العربية لغري الناطقني هبا على أسس مدروسة

 

كما أشار الباحث يف الباب الثاين أن هذه الدراسة سوف تتناول شيئا من 

التقابلية اليت هتدف مقابلة اللغة االجنليزية باللغة اهلدف وهي اللغة العربية  الدراسات

حبيث ميكن الرتكيز على الفروق بني اللغتني عند اكتساب اللغة الثانية وبذلك تساعد 

 ".العربية"هذه الدراسة على تقدمي مادة لغوية مناسبة لتعلم اللغة الثانية 
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يتم مبعزل عن العادات اللغوية اليت سبق أن وإن اكتساب عادة لغوية جديدة ال 

ذلك ألن تكيف أعضاء النطق ألداء أصوات اللغة .  اكتسبها طالب اللغة الثانية

وهذا .  األصلية، وانطباع تراكيبها يف ذهنه يؤثر يف تعلمه للغة اجلديدة بصورة ال إرادية

 Transfer ofلغوية ونقل اخلربة ال     Linguistic Interferenceاللغويهو التداخل 

experience فالنقل من اللغة األوىل للدارس مصدر .  من اللغة األوىل إىل اللغة الثانية

 .أساسي من مصادر الصعوبة يف تعلم اللغة الثانية

 

ومن أهم النتائج اليت وصل إليها الدارسون والباحثون يف هذا اجملال ما يرونه من 

لتنبؤ بالصعوبات اليت يواجهها طالب اللغة الثانية أن الدراسات التقابلية تساعد على ا

:  (Lado)يقول يف ذلك الدو .  ويف هذا ما يساعد على تذليل كثري من املشكالت

إن العناصر اليت تشابه لغة الدارس األصلية تكون سهلة بالنسبة له على حني تصعب "

 .61"عليه اجملاالت اليت ختتلف عما يف لغته

 

دراسات أن تسهم يف جمال تعلم اللغة الثانية على أسس مدروسة وهكذا تستطيع هذه ال

 .وتساعد الدارس يف اكتساب اللغة العربية بطريقة علمية ميسرة

 
                                                 
61

 Robert Lado, Linguistics across cultures  
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 تقويم األخطاء

 

فقد جتم ع الباحث األخطاء بعد تصنيفها وعمل لكل صنف جدوال وذلك 

امة وحُتدد يف لُتد ر س دراسة مستقلة وُتستنتج منها نتائج خمتلفة تصاغ يف قواعد ع

 :ضوئها

 

أو نقل اخلربة  (Linguistic interference)األخطاء اليت متثل التداخل اللغوي  

(Transfer of Experience)  واألخطاء اليت متثل أخطاء التطور اللغوي واألخطاء اليت

 .متثل تداخل اللغة نفسها

 

 مادة تحليل األخطاء

 

ث على دراسة األخطاء النحوية اقتصرت مادة حتليل األخطاء يف هذا البح

والصرفية ويف الرتمجة من العربية إىل االجنليزية والعكس للطالب والطالبات يف أكادميية 

يف مجهورية موريشيوس وذلك يف التعبري الكتايب يف االمتحان ( القسم الثانوي" )الدوحة"
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وى الصف قبل االمتحان الرمسي جلامعة كمربج وذلك ملست (Mock exams)التجرييب 

 .م 8002/8000للعامني  (School certificate)اخلامس الثانوي 

 

 :مث ت ِبع  منهج الباحث يف حتليل األخطاء ثالث خطوات اعتمد بعضها على بعض وهي

 خطوة التعرف على اخلطأ -0

 خطوة وصف اخلطأ -8

 خطوة تفسري اخلطأ -1

 

املرحلة الثالثة وهي  وقد انتهى الباحث من اخلطوتني األوليني واآلن يدخل يف

: ولقد صنف الباحث األخطاء يف مواضع  النحو والصرف اآلتية . مرحلة تفسري اخلطأ

ويف استخدام حروف اجلر ويف اإلعراب ويف ( التذكري والتأنيث)التعريف والتنكري واجلنس 

 ..ويف  زمن األفعال وإسنادها( اإلفراد والتثنية واجلمع)العدد 

 .واقعة بالفعل فمجال البحث علم اللغة التطبيقيوالباحث أمام أخطاء 

 .ويتناول الباحث يف الفصل القادم الدراسة اللغوية لألخطاء
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 :توطئة

ال خيلو تعليم أي لغة من اللغات لغري أبنائها من صعوبات ومشكالت  تعرتض 

قد أصبح اخلطأ يف اللغة ال يستحي منه . األكمل واألمثلسبيل القيام به على الوجه 

 .يف تعلم اللغة العربيةبه  ونالدارسون، وال يكرتث

 

ومن هذه الصعوبات اختالف األنظمة اللغوية بني اللغتني األم والثانية أو  

األجنبية، وهذا االختالف يعترب مصدرًا من مصادر األخطاء اللغوية لدى املتعلمني عند 

 .التعلم عملية

 

 حتمية مسة األخطاءف . األخطاء مشكلة يواجه ما متعلم لغة يتعلم وكلما

 يف هي استئصاهلا بل جيب شرور أو عليها التغلب ينبغي مشاكل ليست فهي. للتعلم

 املتعلمون يستخدمها اليت االسرتاتيجيات عن وتكشف التعلم ال يتجزأ من جزء الواقع

 . عملية تعلم اللغة يف مقةمتع نظرة توفر إهنا. لغة لتعُلم
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 ما إىل مؤشرا تعطي أهنا كما. الطلبة تعلم مدى استنتاج املدرسني تساعد فهي

 تفادي ميكن وبذلك. ذلك بعد املعلم تعليمهم ليتعلموا ما يريد استعداد على كانوا إذا

 .ُتدرس اليت والبنود املتعلم احتياجات بني تناسب وجود عدم

 

 مشاكل تسبب اليت اللغة مليزات صورة رسم ميكن اءاألخط ويف أثناء حتليل

 ميكن الصحيح املنظور يف الدارسني  مشاكل فهم ومبجرد. ملتعلميها كلغة أجنبية 

 . يف الطرق العالجية التفكري

 

 .املتعلمني حتليل منهجي ألخطاء إجراء املهمة للمدرسني األعمال وإن من

 

 معلوما  اظرية أساسية

 

. يركز على أخطاء املتعلمني ذينوع من التحليل اللغوي الحتليل األخطاء هو 

 بني اللغة اهلدفو   (TL)" اللغة اهلدف"وهو يتألف من إجراء مقارنة بني األخطاء يف 

 .نفسها
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حتليل  من الباحثني الرئيسيني يف جمال   (Pit Corder)" كوردربيت  " يعد و 

اسهامًا كبرياً  (0200" )املتعلم أمهية أخطاء" املوسومة   تهمقالإذ أسهمت    األخطاء

منعطفا   أعطت قضية حتليل األخطاء يف حتليل أخطاء متعلمي لغة ما كلغة أجنبية و 

  . جديداً 

 

فإن . يهاعل ىقضجيب أن ي خطاء عيوبوإن  كان البعض يعتقد أن األ

ويف  ذاهتا ة يفمهم"أن تلك األخطاء  يرى  نه إ .وجهة نظر خمتلفة متاما "كوردرل"

 .و مصدر من مصادر تعلمهم  للمتعلمني أنفسهم "اال غىن عنه"األخطاء و إن " ريهاغ

دف خيدم اهل. يخر تطبيقاآلنظري و مها أحد: نيهدفتحليل األخطاء أن ل كوردر  يرىو 

 . "س لغة ثانيةيدرُ  تعلم عندمايكيف ما يتعلم املتعلم و توضيح "نظري ال

 

ته رفة أكثر كفاءة باستغالل معرفتنا بلهجملع"تطبيقي متكني املتعلم دف الوخيدم اهل

 ".ةلألغراض الرتبوي

 

نه إ . ئيتنبُ  و ميكن أن يكون التحقيق يف األخطاء يف الوقت نفسه تشخيصي

يف نقطة معينة أثناء عملية التعلم،  ملتعلم من اللغةاوحي حبالة ميكن أن ي هألن يتشخيص
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ة توجيه املواد على أساس من مشاكل إعادب اتدور ال ينظممل وحيألنه ميكن أن ي ئينبُ وت  

 .املتعلمني الراهنة لتعليم اللغة

 :الباحث هاستخدميتعريف بعض املصطلحات اليت سيف هذا املقام من الضروري و 

 

 :  Interlingual/Transfer errors  نقلال أخطاء

 

تتداخل  ماعن حتصل  هناك أخطاء.  تنسب إىل اللغة األم هي األخطاء اليت

نعه إىل حد ما، من احلصول على متأو ( حكامقواعد أو أنظمة أو أ)تعلم عادات امل

 .وقواعد اللغة الثانيةأمناط 

 

 Interference (negative transfer)  (سلبيالنقل ال)التدخل 

 

(L2)أداء املتعلم للغة اهلدف  على (L1)  هو التأثري السليب للغة األم 
كما يستخدم . 62

تحدث ي تنياللغ من أيةحاالت االحنراف عن املعايري " ارة اىلمفهوم النقل السليب لإلش

 . "كلم نتيجة ملعرفته بأكثر من لغة واحدةتامل هبا

                                                 
62

 Lado, 1964 
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يرى اللغويون التطبيقيون املؤيدون لنتائج التحليل التقابلي أن وقوع املتعلم األجنيب يف "

يل إىل نقل أنظمة لغته األم عن أنظمة اللغة اهلدف إذ مييعود إىل اختالف األخطاء 

أنظمة لغته األم وتطبيقها على أنظمة اللغة اهلدف، فيحدث لديه ما يعرف بتدخل 

 63.أنظمة لغته األم وعاداهتا يف أنظمة اللغة اهلدف

 

 :   Intralingual/Developmental errorsالتطور اللغويأخطاء 

 

فقا ملا ذكره و . ، مستقلة عن اللغة األصليةدفإىل اللغة اهل نسباليت تُ  هي األخطاء

تعكس بنية اللغة ال البنود الصادرة عن املتعلم اليت "فهي Richards (0200 ) ريتشاردز

 . التعرض اجلزئي إىل اللغة اهلدفاملبين على التعميم  بلاألم، 

استخالص القواعد وراء البيانات اليت تعرض له، "تحاول املتعلم، ويف ففي هذ احلالة 

 ."اللغة اهلدف معتتوافق مع اللغة األم وال ال ضع الفرضيات اليت يوقد 
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. مكة املكرمة. جامعة أم القرى. رىأساسيات تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخ ( هـ0188. )العصيلي، عبد العزيز بن ابراهيم 
 هـ0188. معهد اللغة العربية
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 :64كالتايل يتم حتليل األخطاء يف ضوء الدراسات اللغوية التطبيقية يف مخس مراحل هي
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 Applied linguistics & the learning & teaching of foreign languages - Bongaerts, T, Extra, G, Os, 

Dieten C,V, , Janssen,V & A,M. Great Britain, 1986 

 

Identification of error 

 ين الخطأبيت

Description of error 

 الخطأ وصف

Explanation of error 

 الخطأ فسيرت

Evaluation of error 

 الخطأ قويمت

Prevention/ 

Correction  of error 

 منع أو تصحيح
 الخطأ
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إن املرحلة األوىل وهي تبني اخلطأ فأساسه معرفة االستعمال الصحيح حىت بدون 

وهي وصف اخلطأ فبمعرفة موطن اخلطأ مث معرفة  وأما املرحلة الثانية.  معرفة القاعدة

 .الوجه الصحيح لالستعمال مع اإلملام  بالقاعدة اليت حصلت خمالفتها

 

وأما املرحلة . وأما املرحلة الثالثة وهي تفسري اخلطأ فقد خيتلف بني منهج وآخر

يف   الرابعة وهي تقومي اخلطأ فهو دراستها بأسلوب علمي من أجل إختاذ قرارات معينة

 .  كيفية تصحيحه

 

أن األحسن هو أال  65"محدي قفيشة"وأما املرحلة األخرية وهي التصحيح فريى 

يُظهر املعلم عدم استحسانه لإلجابات اخلاطئة وأن يعطي الوقت الكايف للطالب ألن 

 . يكمل اإلجابة قبل تصحيح اخلطأ

 

ستوى إن األخطاء اليت مجعها الباحث يف هذا البحث هي األخطاء على م

النحو والصرف والرتمجة من العربية إىل االجنليزية والعكس لطلبة الصف اخلامس يف 

يف موريشيوس والواردة يف أوراق إجابة الطلبة يف ( القسم الثانوي" )الدوحة"أكادميية 

وجُيرى هذا االمتحان عادة للطلبة ( امتحان جترييب)  Mock Examsامتحان يسمى بـ 
                                                 

 م0225مكتبة الرتبية العريب لدول اخلليج  –الناطقني هبا أنظر وقائع ندوات تعليم اللغة العربية لغري   65
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ويهدف هذا االمتحان إىل .  متحان الرمسي النهائى جلامعة كمربجقبل ثالثة أشهر من اال

 .  مدى استعداد الطلبة لالمتحان النهائي

 

  (Sampling)نةالعيّ 

 

الورقة األوىل اليت تشتمل على  )اختار الباحث أوراق إجابة الطلبة كعينة للتحليل 

بعد طلب رمسي من ( ةم والورقة الثانية اليت تشتمل على الرتمج8002كتابة املقال سنة 

 . سنة 00وأعمارهم    -بنني وبنات - 10وعدد األوراق هو . مدير املدرسة

 

 .بغض النظر عن اجلنس عند اختيار العينة املستوى والسنإًذا اعترب الباحث عنصر 

أحد العنوانني اآلتيني من بني أربعة ( يف الورقة األوىل)ولقد اختار الطلبة يف كتابة املقال 

 :ت اختياريةموضوعا

 "لو ُمنحت فرصة لزيارة بلد ما يف العامل فأين تذهب وملاذا؟" -0

 "قص ما حدث.  كنت  تدرس يف غرفتك ليال وفجأة مسعت أختك تصرخ"  -8
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يف   Mock Examsواختار الباحث أيضا أوراق إجابة الطلبة يف االمتحان التجرييب 

 . م8000نفس املدرسة لسنة 

 .سنة 00وأعمارهم  ( بنني وبنات) 18وعدد األوراق هو 

 

 :وكانت موضوعات املقال كاأليت وعلى الطلبة اختيار واحد منها

 "صف مناسبة  حصلت فيها على هدية مل تتوقعها"-0

 "صف الرحلة وما رأيته فيها.  زرت  أنت وأصدقاؤك غابة من غابات موريشيوس" -8

 "هل توافق على خروج املرأة من بيتها للعمل" -1

وجدت بعض العمال على سطح إحدى ناطحات السحاب، وفجأة سق  واحد " -1

 ".إحك ما حدث. منهم من األعلى

 

التعريف : وقد ُقس مت األخطاء على مستوى القواعد إىل األصناف اآلتية

اإلفراد )واإلعراب واستخدام حروف اجلر والعدد ( التذكري والتأنيث)والتنكري واجلنس 

 . ألفعال وإسنادهاوزمن ا( والتثنية واجلمع
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مث تناول الباحث األخطاء يف الرتمجة اليت ترد يف الورقة الثانية وهي عبارة عن 

 .ترمجتني األوىل منهما ترمجة من العربية إىل االجنليزية والثانية من االجنليزية إىل العربية

 

 استخدام أداة التعريفجدول األخطاء في 

 

 استخدام أداة التعريف: موضوع الخطأ 

 وصف الخطأ الصواب الخطأ

يف اإلجازة األسبوعية  األسبوعية املاضية إجازةيف  

 املاضية

تنكري ما هو موصوف 

 مبعرفة

مسعُت أخيت تصرخ  ملساعدةمسعُت أخيت تصرخ  

 للمساعدة

تنكري ما يقتضي السياق 

 تعريفه

تنكري ما يقتضي السياق  يف هذا البلد ثلج  ثلج بلديف هذا  

 تعريفه

يف األسبوع املاضي  املاضي شاهدت أسبوعيف 

 شاهدت

تنكري ما يقتضي السياق 

 تعريفه

تعريف ما يقتضي  فيها حيوانات كثرية كثرية  احليواناتفيها  
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 السياق تنكريه

 احلديقةأريد أن أذهب إىل 

 احليوانات

أريد أن أذهب إىل حديقة 

 احليوانات

حني ال " أل"زيادة 

 يقتضيها السياق

 العماراتاك عرفت أن هن

 احلديثة

عرفت أن هناك عمارات 

 حديثة

حني ال " أل"زيادة 

 يقتضيها السياق

تعريف ما يقتضي  مليزيا أكرب دولة إسالمية اإلسالميةمليزيا أكرب دولة 

 السياق تنكريه

حني ال " أل"زيادة  يف ماليزيا املاليزيايف 

 يقتضي ذلك

تنكري ما يقتضي السياق  يكان يف األسبوع املاض املاضي  أسبوعكان يف 

 تعريفه

تعريف ما يقتضي  يف ماليزيا حديقة عامة العامةيف ماليزيا حديقة 

 السياق تنكريه

تعريف ما يقتضي  أرجو أن أشاهد بيت اهلل اهلل البيتأرجو أن أشاهد 

 السياق تنكريه

تعريف ما يقتضي  وسأزور قرب النيب النيب  القربوسأزور 
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 السياق تنكريه

تعريف ما يقتضي  سأشرب ماء زمزم الزمزم املاءرب سأش

السياق تنكريه وتعريف 

 ما هي معرفة

نزل القرآن يف مكة  مدينةنزل القرآن يف مكة و 

 واملدينة

تنكري ما يقتضي السياق 

 تعريفه

تعريف ما يقتضي  وشاطئ البحر نظيف البحر نظيف الشاطئو 

 السياق تنكريه

يف هذا البلد يؤدي  يؤدي احلجاج احلج  بلديف هذا 

 احلجاج احلج

تنكري ما يقتضي السياق 

 تعريفه

تعريف ما يقتضي  ذات يوم كنت يف غرفيت كنت يف غرفيت  اليومذات 

 السياق تنكريه

اتصل أيب بسيارة  اإلسعاف بالسيارةاتصل أيب 

 اإلسعاف

تعريف ما يقتضي 

 السياق تنكريه

ا يقتضي تعريف م وصل رجال الشرطة الشرطة الرجالوصل 

 السياق تنكريه
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العمارات يف هذه املدينة عالية 

 داخلومجيلة يف 

العمارات يف هذه املدينة 

 عالية ومجيلة يف الداخل

تنكري ما يقتضي السياق 

 تعريفه

تنكري ما يقتضي السياق  يف الصباح ويف املساء ويف املساء صباحيف 

 تعريفه

عريف ما يقتضي ت يف حديقة احليوانات احليوانات احلديقةيف 

 السياق تنكريه

أريد أن أتكلم مع الطالب يف 

 الصني املدارس

أريد أن أتكلم مع 

 الطالب يف مدارس الصني

تعريف ما يقتضي 

 السياق تنكريه

تعريف ما يقتضي  يف مسجد اإلندونيسية اإلندونيسية املسجديف 

 السياق تنكريه

ما يقتضي السياق  تنكري إىل املكان الذي تحبه الذي تحبه مكانإىل 

 تعريفه

 تعريف ما يقتضي تنكريه يرجع خايل من فرنسا الفرنسايرجع خايل من 

 تعريف ما يقتضي تنكريه القاهرة عاصمة مصر املصرالقاهرة عاصمة 

 تعريف ما يقتضي تنكريه كانت مكة املكرمة أمجل املكرمة أمجل املكةكانت 

 تعريف ما يقتضي تنكريهلقاهرة يف سأذهب إىل ا املصرسأذهب إىل القاهرة يف 
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 مصر

يف مصر تقع جامعة  األزهر اجلامعةيف مصر تقع 

 األزهر

 تعريف ما يقتضي تنكريه

 تعريف ما يقتضي تنكريه سأزور هنر النيل النيل النهرسأزور 

تنكري ما يقتضي السياق  وال أنسى هذا اليوم يوموال أنسى هذا 

 تعريفه

ما يقتضي  تعريف من قدمه القدمهمن 

 السياق تنكريه

تنكري ما يقتضي السياق  بعد هناية العام الدراسي الدراسي عامبعد هناية 

 تعريفه

تنكري ما يقتضي السياق  زرنا النمر واألسد أسدزرنا النمر و 

 تعريفه

تنكري ما يقتضي السياق  يف الساعة الثالثة الثالثة ساعةيف 

 تعريفه

حني ال " أل"زيادة  إىل مكان الرجلجريت  الرجل املكانجريت إىل 

 يقتضيها السياق
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تنكري ما يقتضي السياق  ُكنُت يف اخلارج خارجُكنُت يف 

 تعريفه

تعريف ما يقتضي  مع سيارة اإلسعاف اإلسعاف السيارةمع 

 السياق تنكريه

تنكري ما يقتضي السياق  مع أخيت الصغرية صغريةمع أخيت 

 تعريفه

نتناول الطعام واحللوى  لذيذة نتناول الطعام واحللوى

 اللذيذة

تنكري ما يقتضي السياق 

 تعريفه

تعريف ما يقتضي  يف عطلة املدرسة املدرسة العطلةيف 

 السياق تنكريه

تعريف ما يقتضي  يف يوم األحد األحد اليوميف 

 السياق تنكريه

ِمنايف  حني ال " أل"زيادة  يف د ِمنا الد 

 يقتضيها السياق

حني ال " أل"زيادة  ذهبنا إىل بييت لبييتاذهبنا إىل 

 يقتضيها السياق
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حني ال " أل"زيادة  إىل عائلتنا العائلتناإىل 

 يقتضيها السياق

قريب من مدينة  اإلسكندرية املدينةقريب من 

 اإلسكندرية

تعريف ما يقتضي 

 السياق تنكريه

تنكري ما يقتضي السياق  ويف اليوم التايل التايل يومويف 

 هتعريف

تعريف ما يقتضي  ومسجد األزهر األزهرواملسجد 

 السياق تنكريه

تنكري ما يقتضي السياق  يف طريقي إىل البيت بيتيف طريقي إىل 

 تعريفه

تعريف ما يقتضي  بعد امتحان املدرسة املدرسة االمتحانبعد 

 السياق تنكريه

تعريف ما يقتضي  يف موريشيوس املوريشيوسيف 

 السياق تنكريه

تعريف ما يقتضي  يف حقائيب احلقائيبيف 

 السياق تنكري
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تنكري ما يقتضي السياق  احليوانات األخرى أخرىاحليوانات 

 تعريفه

تعريف ما يقتضي  بعد ارتفاع الشمس الشمس االرتفاعبعد 

 السياق تنكريه

تنكري ما يقتضي السياق  بعض الطيور املختلفة خمتلفةبعض الطيور 

 تعريفه

تنكري ما يقتضي السياق  بعض األصوات املختلفة تلفةخم أصواتبعض 

 تعريفه

تنكري ما يقتضي السياق  بعض األزهار املختلفة خمتلفةبعض األزهار 

 تعريفه

 تعريف ما يقتضي تنكريه منزل عميت عميت املنزل

 تعريف ما يقتضي تنكريه شاطئ  البحر البحر  الشاطئ

 تنكريه تعريف ما يقتضي كرة القدم القدم الكرة

تنكري ما يقتضي السياق  يف الصباح الباكر الباكر صباحيف 

 تعريفه

تنكري ما يقتضي السياق يعمل كل الواجبات  املنـزلية واجباتيعمل كل 
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 تعريفه املنـزلية

تنكري ما يقتضي السياق  هذا اليوم الذي الذي يومهذا 

 تعريفه

قتضي السياق تنكري ما ي يف العطلة الصيفية الصيفية  عطلةيف 

 تعريفه

تنكري ما يقتضي السياق  تركنا البيت يف الصباح صباحتركنا البيت يف 

 تعريفه

تنكري ما يقتضي السياق  وصلنا إىل الغابة غابةوصلنا إىل 

 تعريفه

تنكري ما يقتضي السياق  تعمل يف املكان الذي الذي مكانتعمل يف 

 تعريفه

 تعريف ما يقتضي تنكريه نكان يف شهر رمضا رمضان الشهركان يف 

 تعريف ما يقتضي تنكريه يف يوم العيد العيد اليوميف 

 تعريف ما يقتضي تنكريه يف يوم السبت املاضي السبت املاضياليوم يف 

تنكري ما يقتضي السياق  يف الساعة التاسعة تاسعةيف الساعة 

 تعريفه
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 تعريف ما يقتضي تنكريه عيد األضحى األضحى العيد

 تعريف ما يقتضي تنكريه يف يوم العيد العيد ليومايف 

 

 في استخدام أداة التعريف تفسير  وتقويم األخطاء

متثل قضية التعريف والتنكري يف اللغة العربية ملتعلم اللغة العربية كلغة ثانية مشكلة  

 .نالحظ أن هذا اخلطأ خطأ عام ومنتظم.  كبرية على حنو ما يتضح لنا من اجلدول

ري العلمي يف ضوء الدراسة يف جمال علم اللغة التطبيقي يؤكد لنا أن هذه األخطاء والتفس

 :تسري يف جمالني

ونقل اخلربة من اللغة  (linguistic interference)جمال التداخل اللغوي : اجملال األول

جلمل االجنليزية إىل اللغة العربية ففي اللغة االجنليزية مثال ال يُعر فون بعض الكلمات يف ا

فال تضاف أداة التعريف إىل  .  I went to bed earlyاليت ذكرناها سابقا كاجلملة التالية 

أذهب إىل "والصواب ".  مبكرا سرير أذهب إىل: "وقد يقول الطالب.   bedكلمة 

 ".السرير مبكرا
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فاألمثلة اليت على هذه الشاكلة يطبق فيها الطالب عاداته وخربته اللغوية، وسببه 

األنظمة اللغوية وتداخلها وتأصل عادة اللغة االجنليزية ومن األمثلة املوجودة يف  تقابل

ألن يف " للمساعدة"والصواب "  ملساعدةمسعُت أخيت تصرخ  "مناذج األخطا أعاله 

 :االجنليزية نقول

  I heard my sister shouting for help 

 .وأهنا متأصلةواألمثلة تشري إىل أن العادة اللغوية ما زالت راسخة 

 

أما اجملال الثاين فهو يشري إىل قواعد خاصة باللغة العربية غري موجودة يف لغة 

الدارسني تصعب عليهم وهذا يشري إىل األخطاء اليت متثل تداخل اللغة نفسها 

(intralingual)  . اكتسبت التعريف ( ال)إذا أضيفت النكرة للُمع ر ف بـ فاملعروف أنه

 The book of)كتاب الولد : حاجة لتعريف املضاف باألداة مثل وصارت معرفة فال 

the boy) 

 

إىل الكلمة املضافة يف " ألـ "لطالب يلحقون أداة التعريف ولكن نرى أن ا

. الرتكيب اإلضايف خبالف قواعد اللغة العربية اليت ال تلحق أداة التعريف يف املضاف

أريد أن "وكذلك " العيد اليوميف "أعاله  ومثال اخلطأ من األمثلة يف النماذج املذكورة

 .وغريها" احليوانات احلديقةأذهب إىل 
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 التذكير والتأايث األخطاء في جدول

 

 التذكير والتأايث: موضوع الخطأ

 وصف الخطأ الصواب الخطأ

يف  شديدةشعر ت بأمل 

 بطنها

شعر ت بأمل شديد 

 يف بطنها

عدم مطابقة الصفة املوصوف 

 من حيث التذكري

تأنيث اسم اإلشارة حني  الوقت هذايف  الوقت هذهيف 

 يقتضي السياق تذكريه

مسعت صوت أقدام  ميشيمسعت صوت أقدام 

 متشي

تذكري الفعل حيث يقتضي 

 السياق تأنيثه

أريد أن أدرس يف اجلامعات 

  اإلسالمي

أريد أن أدرس يف 

 اجلامعات اإلسالمية

عدم مطابقة الصفة املوصوف 

 من حيث التأنيث

 مجيلاحلدائق يف هذا البلد 

 جدا

احلدائق يف هذا البلد 

 مجيلة جدا

عدم مطابقة اخلرب باملبتدأ يف 

 التأنيث

هناك حدائق كثرية  مجيلو  كثري حديقةهناك 

 ومجيلة

عدم مطابقة الصفة املوصوف 

 من حيث التأنيث
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حقا اليابان بلد   مجيلةحقا اليابان بلد 

 مجيل

عدم مطابقة الصفة املوصوف 

 من حيث التذكري

 وهي بلد إسالمي إسالميةوهي بلد 
عدم مطابقة الصفة املوصوف 

 من حيث التذكري

 صديقي العزيز ذهب تْ 
ذهب  صديقي 

 العزيز

تأنيث الفعل حني يقتضي 

 السياق تذكريه

 الذيأذهب إىل الدكاكني 

... 

أذهب إىل الدكاكني 

 ...اليت 

تذكري اسم املوصول حني 

 ثهيقتضي السياق تأني

 لقد خافت والديت والديت خافلقد 
عدم مطابقة الفعل بالفاعل يف 

 (الفاعل مؤنث حقيقي)التأنيث 

 املكان الكرمي هذهيف 
يف هذا املكان 

 الكرمي
 تأنيث ما يقتضي السياق تذكريه

 تذكري ما يقتضي السياق تأنيثه مساجد كثرية كثريمساجد  

أول  هيومسجد قباء 

 مسجد يف اإلسالم

قباء هو  ومسجد

أول مسجد يف 

 اإلسالم

 تأنيث ما يقتضي السياق تذكريه
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 تأنيث ما يقتضي السياق تذكريه هذا بيت كبري كبريةبيت   هذه

 عاليةوجدها تبكي بصوت 
وجدها تبكي 

 بصوت عالٍ 
 تأنيث ما يقتضي السياق تذكريه

 يف الوس  حوض كبري تقع
يقع يف الوس  

 حوض كبري

تأنيث الفعل حيث يقتضي 

 لسياق التذكريا

 تذكري ما يقتضي السياق تأنيثه مالبس مجيلة جدا جدا مجيلمالبس 

 مجيلو  كبريهناك فنادق  
هناك فنادق كبرية 

 ومجيلة
 تذكري ما يقتضي السياق تأنيثه

 تذكري ما يقتضي السياق تأنيثه قالت خاليت خاليت قال

 تذكري ما يقتضي السياق تأنيثه يف صحة جيدة جيديف صحة 

 أخربتين أخيت أخيت أخربين
تذكري الفعل حيث يقتضي 

 السياق تأنيثه

 صغري و كبريمساجد  
مساجد كبرية 

 وصغرية
 تذكري ما يقتضي السياق تأنيثه

استخدام اسم املوصل املذكر  هي السيارة اليت الذيهي السيارة 

 بدال من اسم املوصول املؤنث
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صفة للموصوف عدم مطابقة ال األيام األخرية األخرياأليام 

 يف التأنيث

عدم مطابقة الصفة للموصوف  أشياء كثرية كثريأشياء  

 يف التأنيث

استخدام الغائب املؤنث بدال  أمحد ينام تنامأمحد 

 من املذكر

تكلمت مع األطفال  الذيتكلمت مع األطفال 

 الذين

استخدام اسم املوصول لإلفراد 

 بدال من اسم املوصول للجمع

عدم مطابقة الصفة للموصوف  الطعام اللذيذ اللذيذةالطعام 

 يف التأنيث

أللبس املالبس  مجيلةأللبس املالبس 

 اجلميلة

عدم مطابقة الصفة للموصوف 

 يف التأنيث 

عدم مطابقة الصفة للموصوف  دراجة مجيلة مجيلدراجة 

 يف التأنيث

هذا هو الشرط  األوىلهذا هو الشرط 

 األول

عدم مطابقة الصفة للموصوف 

 يف التذكري
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شاهدوا حيوانات   كثريشاهدوا حيوانات  

 كثرية

تذكري الصفة حيث يقتضي 

 السياق تأنيثه

األشجار واألزهار   كثرياألشجار واألزهار  

 كثرية

تذكري اخلرب حيث يقتضي 

 السياق تأنيثه

استخدام اسم املوصل املذكر  الغابة اليت الذيالغابة 

 بدال من املؤنث

تذكري الفعل حيث يقتضي  يتقرر ت عم عميت قرر  

 السياق تأنيثه

تذكري الصفة حيث يقتضي  فيها أمساك كبرية كبريفيها أمساك  

 السياق تأنيثه

 الذييعطيين األستاذ دراجة 

 أحبها

يعطيين األستاذ 

 الدراجة اليت أحبها

استخدام اسم املوصل املذكر 

 بدال من املؤنث

تذكري الصفة حيث يقتضي  نزور الغابة الكبرية الكبرينزور الغابة 

 السياق تأنيثه

استخدام التذكري حيث يقتضي  يف إحدى احلدائق احلدائق أحديف 

 التأنيث 
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تأنيث العدد حيث يقتضي  بعد مخس دقائق دقائق مخسةبعد 

 السياق تذكريه

األزهار اجلميلة واألشجار 

 العايل

األزهار اجلميلة 

 واألشجار العالية

ي تذكري الصفة حيث يقتض

 السياق تأنيثه

تأنيث الصفة حيث يقتضي  رجل مشهور مشهورةرجل 

 السياق تذكريه

تذكري الصفة حيث يقتضي  يف مدة طويلة طويليف مدة 

 السياق تأنيثه

رأينا كثريا من األشياء 

 اجلميل

رأينا كثريا من 

 األشياء اجلميلة

تذكري الصفة حيث يقتضي 

 السياق تأنيثه

تذكري الصفة حيث يقتضي  الغابة املشهورةيف  املشهوريف الغابة 

 السياق تأنيثه

استخدام التذكري حيث يقتضي  تعيش املرأة املرأة يعيش

 التأنيث

تستطيع املرأة أن  يعملتستطيع املرأة أن 

 تعمل

استخدام التذكري حيث يقتضي 

 التأنيث
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عدم مطابقة الصفة للموصوف  يف العطلة املاضية املاضييف العطلة 

 تأنيثيف ال

عدم مطابقة الصفة للموصوف  حتت الشجرة الكبرية الكبريحتت الشجرة 

 يف التأنيث

تذكري الصفة حيث يقتضي  يف سيارة بيضاء أبيضيف سيارة 

 السياق تأنيثه

تذكري الصفة حيث يقتضي  أرى حيوانات كثرية كثريًاأرى حيوانات  

 السياق تأنيثه

تذكري الصفة حيث يقتضي  ةأشجار عالية وكثري  كثريأشجار عالية و 

 السياق تأنيثه

 

 في التذكير والتأايث تفسير وتقويم األخطاء

 

إن ظاهرة التذكري والتأنيث ظاهرة ملفتة للنظر وكل من خيال  غري الناطقني 

 .بالعربية يف كل املستويات جيدهم خيلطون خلطا غريبا يف هذا العنصر
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ال تكشف عن سر هذه الظاهرة وذلك أن لغة والدراسة اليت قام هبا الباحث يف هذا اجمل

الطالب املدرسية وهي االجنليزية كما أشرنا إىل ذلك آنفا، ال تُفر ق بني املذكر واملؤنث 

 :يف حالة إسناد الفعل إىل مذكر أو مؤنث مثل

The man goes – The woman goes 

The man went – The woman went       

 :ؤنث يف الضمائر مثلوال تُفر ق بني املذكر وامل

He eats – She eats 

 :وال تـُف ر ق بني املذكر واملؤنث يف أمساء اإلشارة مثل

This boy – This girl 

 

 :وال تُفر ق بني املذكر واملؤنث يف أمساء املوصوالت مثل

The man whom I saw – The woman whom I saw 

اللغوية يف اجلنس اللغوي إىل ما يلي بناء على اجلدول السابق ميكننا أن نقسم األخطاء 

: 

 (.يف األفعال )   أخطاء يف املطابقة بني الفعل وفاعله -0

 .أخطاء بني التوابع -8

 (.يف األمساء ) أخطاء يف التعريف والتنكري  -1

 أخطاء أخرى يف التقدمي والتأخري واجلملة االمسية -1
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يؤدي بنا إىل فهم عربية اليف يف اإلجنليزية و التذكري والتأنيث ظاهرة بني مقارنة ولعل 

 : أهم اختالف ظاهرة التذكري والتأنيث بني اللغتني ما يليأخطاء الطلبة و 

 

دقة التقسيم والتصنيف يف العربية، إذ ال جند ما يسم ى باجلنس احملايد كما هو  -1

احلال يف اإلجنليزية، كما ال توجد مفردات يستوي فيها التذكري والتأنيث إال 

ودة واحملصورة يف صيغ معدودة، ولعل ذلك يكشف عن بعض األوزان احملد

أمهية التصنيف اجلنسي لدى العريب الذي حتت م عليه حياته االجتماعية 

وموروثاته الفكرية وعاداته وتقاليده القبلية أن تحد د بدق ة جنس كل مفردة 

 .وكلمة بل حىت كل عضو من أعضاء جسده

 

ا له عالقة باألفعال ومنها ما له عالقة غزارة طرق التأنيث يف العربية، فمنها م  -2

باألمساء وباحلروف، مما جيعل تعلُّم عالمات التأنيث عملية مربكة للغاية 

 .السي ما لغري الناطقني بالعربية خبالف اإلجنليزية

 

، وتكمن أمهيتها يف هاظاهرة تأنيث الفعل يف اللغة العربية من الظواهر اليت متي ز   -3

 .فة اجلنس مبجرد قراءة الفعل ولو كان مبعزل عن السياقأهنا تسه ل كثريًا معر 
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  She eats   يدل على مؤنث وليس األمر كذلك يف" تأكل : " الفعل: فمثالً 

 

ظاهرة املمنوع من الصرف اليت متي زت هبا العربية تدل على العقلية والنفسية  -4

ند العربية اليت أرادت متييز هذه الكلمات بالذات ملا هلا من خصوصية ع

 . العريب، فكان ال بد هلا أن توسم بعالمة لتمي زها عم ا جاورها من الكلمات

وال شك أن هذه الظاهرة ليست موجودة يف اإلجنليزية لعدم وجود نظام 

 .اإلعراب جبملته

 

امتداد ظاهرة التذكري والتأنيث من املفرد إىل املثىن واجلمع، يف العربية خبالف  -5

 .اللغة االجنليزية

 

ري العلمي يف ضوء الدراسة يف جمال علم اللغة التطبيقي يؤكد لنا أن هذه األخطاء والتفس

 :تسري يف اجملاالت الثالث 

 

ونقل اخلربة  (linguistic interference)اجملال األول هو جمال التداخل اللغوي 

السم من اللغة االجنليزية إىل اللغة العربية ففي اللغة االجنليزية ال يؤنثون الفعل مع ا
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وكذلك عدم وجود .  اخل ... املؤنث وال مع الضمائر وال أمساء اإلشارة وال املوصوالت 

 .ظاهرة املطابقة بني الصفة واملوصوف يف االجنليزية

 

فاألمثلة اليت على هذه الشاكلة يطبق فيها الطالب عاداته وخربته اللغوية، وسببه 

غة االجنليزية واألمثلة على ذلك واضحة تقابل األنظمة اللغوية وتداخلها وتأصل عادة الل

 .وهي كثرية كما وردت يف اجلدول

 

واألمثلة تشري إىل أن العادة اللغوية ما زالت راسخة وأهنا متجذرة وأن عالجها 

 .ليس بالسهل

 

حيث أن  (hypercorrection)وتأنيث الذكر من أخطاء املبالغة يف التصويب 

ظاهرة اليت يدركها ويتفادى الوقوع فيها فيقع الطالب يريد أن يتفادى أخطاء هذه ال

 .فيها

 للدارس (developmental) وهذا يشري إىل جمال آخر وهو جمال التطور اللغوي

أثناء اكتساب اللغة فاملرحلة على الرغم من أهنا ينبغي أن تكون مرحلة استقرار لغوي إال 

 .لوكه وهذا يفيدأهنا ما زالت مرحلة انتقال وأن الدارس ما زال يعدل فيها س
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أما اجملال الثالث فهو يشري إىل قواعد خاصة باللغة العربية غري موجودة يف لغة 

الدارسني تصعب عليهم وهذا يشري إىل األخطاء اليت متثل تداخل اللغة نفسها 

(intralingual)   

 اإلعراب في األخطاءجدول 

 

 اإلعراب: موضوع الخطأ 

 وصف الخطأ الصواب الخطأ

رفع ما يقتضي السياق   سأشاهد الفيل  واألسد   األسدُ و  الفيلُ د سأشاه

 نصبه

رفع ما يقتضي السياق  كان املسجد كبريًا   كبرير كان املسجد    

 نصبه

رفع ما يقتضي السياق   كنت خائفا كثريا كثريا  خائفكنت   

 نصبه

أمتىن أن أعيش  يف دولة  يف دولة ماليزيا أعيشُ أمتىن أن 

 ماليزيا

يقتضي السياق  رفع ما

 نصبه
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 مجيالأحب هذا البلد ألنه 

 جدا

أحب هذا البلد ألنه 

 مجيل جدا

نصب ما يقتضي السياق 

 رفعه

مطابقة الفعل للفاعل حيث  يأكل الناسُ  الناسُ  يأكلون

 ال يقتضي السياق ذلك 

هناك لطقس دائما  لطيفاهناك لطقس دائما 

 لطيف

نصب ما يقتضي السياق 

 رفعه

رفع ما يقتضي السياق  مسعت صوتا عجيبا بعجي صوتمسعت 

 نصبه

شاهدُت شخصا  عجيب شخصشاهدُت 

 عجيبا

رفع ما يقتضي السياق 

 نصبه

مطابقة الفعل للفاعل حيث  يتعلم الناس يف اليابان الناس يف اليابان يتعلمون

 ال يقتضي السياق ذلك

 عدم املطابقة  وعيناي تدمعان - تدمعوعيناي  -

اجلو هناك لطيف  مجيالو  الطيفاجلو هناك 

 ومجيل

نصب ما يقتضي السياق 

 رفعه

نصب ما يقتضي السياق  هذا الشخص سارقر  سارًقاهذا الشخص 
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 رفعه

رفع ما يقتضي السياق  شاهدُت رجالً  رجلر شاهدُت 

 نصبه

 رفع ما يقتضي السياق اجلر يف بيِتنا بيتُنايف 

سياق رفع ما يقتضي ال كنُت متعبا جدا جدا متعبكنُت 

 نصبه

نصب ما يقتضي السياق  هو بلدر مجيل مجيل بلدً هو 

 رفعه

هو بلد خامت النبيني  حممدر هو بلد خامت النبيني 

 حممدٍ 

 رفع ما يقتضي السياق جره

وأن أكون  داعي  وأن أكون 

ًً /داعيًّا  داعيًة

 رفع ما يقتضي السياق جره

اق رفع ما يقتضي السي كان الطعام لذيذا لذيذكان الطعام 

 نصبه

نصب ما يقتضي السياق  خايل أمحد سعيدر جدا جدا سعيًداخايل أمحد 

 رفعه
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نصب ما يقتضي السياق  وحوهلا كان نارر  نارًاوحوهلا كان 

 رفعه

الطقس لطيفر يف  يف الشتاء لطيًفاالطقس 

 الشتاء

نصب ما يقتضي السياق 

 رفعه

منهم يأمر  واحًداأخذ 

 السارق

أخذ واحدر منهم يأمر 

 سارقال

نصب ما يقتضي السياق 

 رفعه

نصب ما يقتضي السياق  أخربمها رجُل الشرطة الشرطة رجالً أخربمها 

 رفعه

رفع ما يقتضي السياق   ُكْنُت سِعيدا جدا جدا سِعيدر ُكْنُت 

 نصبه

رفع ما يقتضي السياق  كان أخي سعيًدا سعيدر كان أخي 

 نصبه

ضي السياق رفع ما يقت  ُكْنُت مشتاقًا مشتاقر ُكْنُت 

 نصبه

مطابقة الفعل للفاعل حيث  ذهب العمال العمال ذهبوا

 ال يقتضي السياق ذلك
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كانت معه حقيبةر   كبريةً  حقيبةً كانت معه 

 كبريةر 

نصب ما يقتضي السياق 

 رفعه

نصب ما يقتضي السياق  كان السفر طويال طويلكان السفر 

 رفعه

ع ما يقتضي السياق رف مسعُت أصواتا خمتلفة خمتلفة  أصواتمسعُت 

 نصبه

رفع ما يقتضي السياق  رأينا كلًبا كبريًا كبرير   كلبر رأينا  

 نصبه

رفع ما يقتضي السياق  تقع قريبا من بييت من بييت قريبتقع 

 نصبه

رأيت أن واحدا من  من العمال واحدرأيت أن 

 العمال

رفع ما يقتضي السياق 

 نصبه

سياق نصب ما يقتضي ال بعد قليلٍ  قليالً بعد 

 جره 

رفع ما يقتضي السياق  رأينا أناًسا أناسر رأينا 

 نصبه
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نصب ما يقتضي السياق  حول دكانٍ  دكانًاحول 

 رفعه

رفع ما يقتضي السياق  أشاهد دراجة مجيلةً  مجيلر أشاهد دراجة 

 نصبه

 رفع ما يقتضي السياق اجلر كان اجلو لطيفا لطيفكان اجلو 

ع ما يقتضي السياق رف مسعنا أصواتًا أصواتر مسعنا 

 نصبه

رفع ما يقتضي السياق  شاهدوا أشجارا كثرية كثرية  أشجارشاهدوا 

 نصبه

رفع ما يقتضي السياق  زرنا األهرام وأبا اهلول اهلول أبوزرنا األهرام و 

 نصبه

رفع ما يقتضي السياق  أكلنا طعاما مصريا مصري طعامأكلنا 

 نصبه

رفع ما يقتضي السياق  وكتبااشرتينا مالبس  كتباشرتينا مالبس و 

 نصبه

رفع ما يقتضي السياق  بعد يومٍ  يومر بعد 
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 نصبه

ويف النهر كثرير من  من السمك كثريًاويف النهر  

 السمك

نصب ما يقتضي السياق 

 رفعه

نصب ما يقتضي السياق  شاهد عصفورًا مجيالً  مجيل عصفورشاهد 

 رفعه

تضي السياق رفع ما يق نشاهد حبرا واسعا واسع حبرنشاهد 

 نصبه

نصب ما يقتضي السياق  كان اجلو مجيال مجيلر كان اجلو 

 رفعه

سنعطي هدية كبرية  لتلميًذاسنعطي هدية كبرية 

 لتلميذٍ 

نصب ما يقتضي السياق 

 رفعه

رفع ما يقتضي السياق  هناك قابلنا رجالً  رجلر هناك قابلنا 

 نصبه

السياق رفع ما يقتضي  سنسبح وقتا طويال طويل وقتسنسبح 

 نصبه

نصب ما يقتضي السياق  أنا مسرورر  مسروًراأنا 
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 رفعه

رفع ما يقتضي السياق  نرى حوًضا كبريًا كبرير  حوضر نرى 

 نصبه

 

 في اإلعراب  تفسير وتقويم األخطاء

 

إن ظاهرة اإلعراب مهمة جدا يف اللغة العربية واخلطأ فيه ميثل مشكلة بالنسبة 

 .ن أبنائها أو من غري أبنائها وهو عامللدارسني للغة العربية سواء م

إن من أبرز مواطن الضعف لدى الطلبة يف اإلعراب، صعوبة متييز االسم و 

واملبتدأ والفاعل واملفعول به، حيث جيدون صعوبة يف متييز الكلمة ونوعها وحركتها منذ 

بدال من سأشاهد الفيُل واألسُد : فمثال نراهم يقولون كما ذُِكر  يف اجلدول.  البداية

 .قوهلم سأشاهد الفيل  واألسد  

وتكون صياغة الفعل واالسم والصفة والظرف خمتلفة يف العربية عن تلك اليت 

وغالبا ما يقيس املبتدئ يف تعلم لغة معينة على . يقوم هبا املتعلم يف اللغة اإلجنليزية

علمه للغة قواعد لغته ويبين كلماته ومجله حسب حنوها وصرفها فيزيد ذلك من صعوبة ت

 .املستهدفة
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والسبب أن غالبية الطالب ال يعتمدون على التفكري، وإمنا على التخمني  

بصورة عامة، لعدم قدرهتم على التمكن من معرفة نوع الكلمة، لدرجة أن الصف 

لذا ال بد من توفري حلقات تقوية أو و الواحد باملدرسة يندر فيه املتميزون يف اإلعراب، 

 . كرات العالجية يف الصف للتصدي هلذه املشكلةاتباع أسلوب املذ 

وبالبحث عن . وسبب عدم اإلقبال أكثر الطلبة على العربية هو ظاهرة اإلعراب

سبب ضعفهم وإمهاهلم لإلعراب يف حد ذاته، تبني أنه جاء نتيجة النتقال الطالب من 

 صف إىل آخر، فحينما يذهب للصف التايل يكون قد نسي ما درسه من قواعد يف

الصف السابق، ونتيجة للنسيان يصعب على الطالب كيفية اإلعراب الصحيح والفهم 

للقواعد النحوية، إضافة إىل قلة التطبيقات اإلعرابية اليت ميارسها الطالب يف الصف، 

 .فهي تعد سبباً آخر للضعف

وهي فهم املعىن، وأن العملية ليست عملية  إلعراب وظيفة مهمة وأساسيةلن إ

تة يفرغها بعض املعلمني إىل الطلبة فتؤدي إىل النفور من اللغة ملا تحويه التلقني تلقني حب

 .اإلعراب أمسى من ذلك بكثري. من صعوبة يف الفهم وإدراك اهلدف

ضرورة ملحة ما دامت اللغة العربية الفصحى هي اللغة اليت نزل هبا كتاب اهلل إنه 

كما أنه وسيلة إلتقان باقي مهارات . معز وجل، وهي هويتنا اليت متيزنا عن باقي األم
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اللغة، إذ إن فهم اللغة تحتاج إىل فهم قواعدها اليت حتكم نظامها وتعطيها الصيغة اليت 

 .تؤيد هبا املعىن املقصود

وباإلعراب يتمكن الطالب من القراءة السليمة والكتابة الصحيحة ويكتسبون به   

لتحليل أصواًل واالستنتاج حتقيقاً، فيتوافر رياضة لغوية ذهنية تعتمد القياس منهجًا وا

 .بذلك حس لغوي ميكنهم من هضم اللغة واستيعاهبا والتعبري عنها واالنطالق منها

 

 

 استخدام حروف الجرجدول األخطاء في 

 

 استخدام حروف الجر: موضوع الخطأ 

 وصف الخطأ الصواب الخطأ

اتصل ِبسيارة  اإلسعاف سيارةاتصل 

 اإلسعاف

حرف اجلر حني  إمهال

 يقتضي السياق ذكره

أخذت أخيت إىل  املستشفى يفأخذت أخيت 

 املستشفى

استعمال حرف جر غري 

 مناسب

استعمال حرف جر غري  سأذهب إىل هذا البلد هذا البلد يفسأذهب 
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 مناسب

إمهال حرف اجلر حني  اتصل أيب بالطبيب  الطبيب/ اتصل أيب 

 يقتضي السياق ذكره

سأل ئشة و فحص الطبيب عا

 منها

فحص الطبيب عائشة 

 وسأهلا

استعمال حرف جر غري  

 مناسب

بعد ذلك طلب   هلابعد ذلك طلب الطبيب  

 الطبيب منها

استعمال حرف جر غري  

 مناسب

 معذهبت أمي مع أخيت  

 الطبيب

ذهبت أمي مع أخيت 

 إىل الطبيب

استعمال حرف جر غري 

 مناسب

ها يف شيء لنتكلم مع شيء مهم علىلنتكلم معها 

 مهم

استعمال حرف جر غري 

 مناسب

فذهبت سريعا ألتصل 

 والدي/

فذهبت سريعا ألتصل 

 بوالدي

إمهال حرف اجلر حني 

 يقتضي السياق ذكره

يف غرفة  للدكتورإنتظرنا 

 االنتظار

إنتظرنا الدكتور يف 

 غرفة االنتظار

زيادة حرف جر حيث ال 

 يقتضي السياق ذكره

استعمال حرف جر غري ندما أصل إىل ع موريشيوس يفعندما أصل 
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 مناسب موريشيوس

استعمال حرف جر غري  أذهب إىل غرفيت غرفيت يفأذهب 

 مناسب

استعمال حرف جر غري  حنن نذهب إىل غرفتها غرفتها يفحنن نذهب 

 مناسب

عندما ذهبنا إىل غرفة  غرفة أخيت يفعندما ذهبنا 

 أخيت

استعمال حرف جر غري 

 مناسب

استعمال حرف جر غري  مث اتصل به هعليمث اتصل 

 مناسب

أرجو أن أذهب هناك قبل 

 أموت/

أرجو أن أذهب هناك 

 قبل أن أموت

" أن"عدم استخدام حرف 

 حيث يقتضيه السياق

استعمال حرف غري  جيب على كل الناس كل الناس  أنجيب 

 مناسب

زيادة حرف حيث ال  عمري سبع عشرة سنة عشرة سنةو عمري سبع 

 ياق ذكرهيقتضي الس

زيادة حرف حيث ال  هبُت ألرى ما حدث حدث مباذهبُت ألرى 
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 يقتضي السياق ذكره

عندما وصلت إىل  غرفتها يفعندما وصلت 

 غرفتها

استعمال حرف جر غري 

 مناسب

عند الوصول إىل  الصني يفعند الوصول 

 الصني

استعمال حرف جر غري 

 مناسب

 أرجع/أذهب إىل لندن بعد 

 من السعودية

هب إىل لندن بعد أذ

 أن أرجع من السعودية

" أن"عدم استخدام حرف 

 حيث يقتضيه السياق

اتصل أيب برجال  اإلطفاء رجال/اتصل أيب 

 اإلطفاء

إمهال حرف اجلر حني 

 يقتضي السياق ذكره

اتصلت إىل مبركز  مركز الشرطة إىلاتصلت 

 الشرطة

استعمال حرف جر غري 

 مناسب

نت أتفوق يف كُ  االمتحان علىُكنت أتفوق 

 االمتحان

استعمال حرف جر غري 

 مناسب

زيادة حرف جر حيث ال  سألُت أمي ألميسألُت 

 يقتضي السياق ذكره

استعمال حرف جر غري  كنُت يف طريق العودة طريق العودة علىكنُت 
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 مناسب

إمهال حرف اجلر حني  استمر يف طريقي طريقي/استمر 

 يقتضي السياق ذكره

زيادة حرف مصدري حيث  أخذ الرجل جيري ريجي أنأخذ الرجل 

 ال يقتضي السياق ذكره

زيادة حرف جر حيث ال   وقال أحد أصدقائي أصدقائي منوقال أحد 

 يقتضي السياق ذكره

استعمال حرف جر غري  فك رُت يف أهل الرجل أهل الرجل عنفك رُت 

 مناسب

استعمال حرف جر غري  يذهب لعمل مهم مهم بعمليذهب 

 مناسب

استعمال حرف نفي للحال  ما مسعنا الصوت مسعنا الصوت ال

حني يقتضي السياق نفي 

 املاض

زيادة حرف جر حيث ال  قابلنا احلارس احلارس معقابلنا 

 يقتضي السياق ذكره
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استعمال حرف جر غري  أوافق على خروجها خبروجهاأوافق 

 مناسب

استعمال حرف جر غري  ذهبوا إىل غابة غابة يفذهبوا 

 مناسب

إمهال حرف اجلر حني  قلُت لصديقي أمحد أمحد صديقي/قلُت 

 يقتضي السياق ذكره

استعمال حرف جر غري  كنُت يف املنـزل املنـزل إىلكنُت 

 مناسب

إمهال حرف اجلر حني  ملا اتصل بالطبيب الطبيب/ملا اتصل 

 يقتضي السياق ذكره

جرغري  استعمال حرف وخيرج من احلافلة احلافلة إىلوخيرج 

 مناسب

إمهال حرف اجلر حني  خترج  من بيتها بيتها/خترج 

 يقتضي السياق ذكره

حصلُت على كمبيوتر  من عمي كمبيوتر/حصلت 

 من عمي

إمهال حرف اجلر حني 

 يقتضي السياق ذكره
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 في استخدام حروف الجر تفسير وتقويم األخطاء

 

إن أخطاء الطلبة من حيث الكم والكيف تعود اىل التأثر باللغة االجنليزية أي 

من  Transfer of experienceونقل اخلربة  Linguistic interferenceالتداخل اللغوي 

االجنليزية إىل اللغة العربية و متثل حروف اجلر بشكل خاص  مشكلة  للكثري من الطلبة 

 :عدة جوانب منها وتظهر أبعاد املشكلة أيضا يف

 كثرة عدد حروف اجلر  -

 معاين حروف اجلر -

 كيفية استعمال حروف اجلر  -

 وظائف حروف اجلر -

 :وينعكس ذلك على استعمال الطلبة هلذه احلروف فينتج عن ذلك عدة ظواهر منها

زيادة عدد حروف اجلر واستعماهلا يف مواضع ال ضرورة هلا فيها كقول أحدهم يف  -

 يف غرفة االنتظار للدكتورإنتظرنا ذكورة األمثلة امل

" سأل منهافحص الطبيب عائشة و : "اخلطأ يف استعمال حروف اجلركقول أحدهم -

 (يف اجلدول أعاله)
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املذكور " املستشفى يفأخذت أخيت  "استعمال حرف جر مكان آخر كقول أحدهم  -

 .يف اجلدول

 اخلطأ يف تعدية األفعال حبروف اجلر -

ليزية تستغين عن حروف اجلر يف العبارات اليت تكون يف مثلها يف إن اللغة االجن

كما سبق يف " اتصل به: "دلاتصله ب: العربية ضرورية فمثال يقول متعلم اللغة العربية  

 .أعاله اجلدول

ويقع الطلبة كثريا يف هذا النوع من اخلطأ الذي مرجعه تداخل اللغة االجنليزية ونقل اخلربة 

 .إىل العربيةمن االجنليزية 
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 (اإلفراد والتثنية والجمع)العدد جدول األخطاء في 

 

 اإلفراد والتثنية والجمع: موضوع الخطأ 

 وصف الخطأ الصواب الخطأ

إفراد ما يقتضي السياق  يف بلدي متاجر كثرية كثري   متجريف بلدي 

 مجعه

من  الدواء هوالءيشرتي 

 الصيدلية

يشرتي هذه األدوية من 

 صيدليةال

مجع ما يقتضي السياق 

إفراه و إفراد ما يقتضي 

 السياق مجعه

إفراد ما يقتضي السياق  كانت الفنادق خمتلفة خمتلفة كان الفندق 

 مجعه

إفراد ما يقتضي السياق  هناك حدائق كثرية ومجيلة مجيلو  كثري حديقةهناك 

 مجعه

ضي السياق إفراد ما يقت يف البحر أمساك كثرية كثرية  مسكيف البحر 

 مجعه

إفراد ما يقتضي السياق  هناك مراكز جتارية كثرية كثرية  مركز جتاريهناك 
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ومن مث تأنيث )مجعه 

 (الصفة

أريد أن أزور األماكن  املختلفة املكانأريد أن أزور 

 املختلفة

 إفراد ما يقتضي السياق مجعه

إفراد ما يقتضي السياق  هم مشهورون مشهورهم 

 مجعه

 

إفراد ما يقتضي السياق  إهنم سعداء سعيدإهنم 

 مجعه

مجع ما يقتضي السياق  كان اسم العامل أمحد أمحد العمالكان اسم 

 إفراده 

إفراد ما يقتضي السياق  كنَّا جالسني جالًساكنَّا 

 مجعه

إفراد ما يقتضي السياق  كن ا مسرورين جدا جدا مسرورًاكن ا 

 مجعه

إفراد ما يقتضي السياق  نياتصل أحد العامل العاملاتصل أحد 
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 مجعه

مجع ما يقتضي السياق  ناطحات السحاب كثرية كثريونناطحات السحاب  

 إفراده

إفراد ما يقتضي السياق  أصدقائي مسرورون مسرورأصدقائي 

 مجعه

مجع املؤنث السامل حيث  بعض السكاكني السكيناتبعض 

 الصواب هومحع التكسري

إفراد ما يقتضي السياق  انات أيضازرنا احليو  أيضا احليوانزرنا 

 مجعه

 مجع صديق على أصدقائة يعتقد أصدقائي أصدقائيتيعتقد 

مجع ما يقتضي السياق  ملا مسعت صوت عميت عميت أصواتملا مسعت 

 إفراده

إفراد ما يقتضي السياق  كان أيب وأمي مسرورين مسروراكان أيب وأمي 

 تثنيته

مجع املؤنث السامل بدال من  يف هذه األماكن املكاناتيف هذه 

 مجع التكسري
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إفراد ما يقتضي السياق  وكنا مسرورين جدا جدا مسروروكنا 

 مجعه

مجع ما يقتضي السياق  مثانية عشر يوما مثانية عشر أيام

 إفراده

 

 

 في العدد تفسير وتقويم األخطاء

 

إلفراد والتثنية ا)االضطرابات الظاهرة يف العبارات اليت أمامنا تتصل بظاهرة العدد 

نقل خربهتم من اللغة االجنليزية إىل وجند أن معظم أخطاء الطالب تقع بسبب ( واجلمع

 :  اللغة العربية فمثال

 

وهي )سبب اخلطأ فيها ويف مثلها مما هو على شاكلتها مرجعه لغة الطالب :  سعيدإهنم 

.  (ثريا يف تعلمهم للغة العربيةاللغة االجنليزية كما سبقت اإلشارة إليه ألن االجنليزية تؤثر ك

 : فتقول. ففي االجنليزية  ال يطابق اخلرب املبتدأ يف العدد

He is happy     - They are happy 
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وأما يف اللغة العربية فيطابق اخلرب املبتدأ يف اجلنس والعدد إال يف حالة كون املبتدأ مجع 

 .غري العاقل

 

 .سعداءهو سعيد وهم :فنقول يف املثال السابق

وهناك أخطاء ترجع أيضا إىل قواعد خاصة للغة العربية ال توجد يف اللغة االجنليزية مثل 

ففي اللغة  (intralingual)مجع املؤنث السامل وهذا يشري إىل تداخل اللغة نفسها 

 women Many –men  Many:االجنليزية نقول

 كثرياتونساء   كثريونرجال  : ويف اللغة العربية نقول 

 زمن الفعلفي  األخطاءل جدو 

 

 زمن الفعل: موضوع الخطأ 

 وصف الخطأ الصواب الخطأ

وعندما أزور حديقة  

 األسد شاهدتاحليوانات 

وعندما أزور حديقة  

 احليوانات سأشاهد األسد

استخدام املاضي يف موضع 

 املضارع

ضي يف موضع استخدام املا إن شاء اهلل أزور هذه الدولةهذه  زرتُ إن شاء اهلل 
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 املضارع الدولة

الطعام يف  آكلبعد أن 

 إىل غرفيت أذهباملساء 

بعد أن أكلُت الطعام يف 

 املساء ذهبُت إىل غرفيت

استخدام املضارع يف موضع 

 املاضي

احلج أو  أد ىأريد أن 

 العمرة

أريد أن أؤد ى احلج أو 

 العمرة

استخدام املاضي يف موضع 

 املضارع املنصوب

ارة بلد لو ُمنحُت فرصة لزي

 ..... ذهبتُ يف العامل أنا 

لو ُمنحُت فرصة لزيارة بلد 

 .....يف العامل سأذهب 

استخدام املاضي يف موضع 

 املضارع

استخدام املاضي يف موضع  كانوا يف غرفتهم ينامون نامواكانوا يف غرفتهم 

 املضارع

استخدام املضارع يف موضع  عدنا إىل البيت إىل البيت نعود

 املاضي

استخدام املاضي يف موضع  نسي أن يُغلق الباب الباب أُغلقأن  نسي

 املضارع املنصوب

استخدام املضارع يف موضع  شعرُت بامللل بامللل أشعر

 املاضي

استخدام املاضي يف موضع وضع أيب أخيت يف السيارة وضع أيب أخيت يف السيارة 
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 املضارع وذهبنا نذهبو 

استخدام املاضي حيث أن  ......يف اململكة  ....يف اململكة  كان

 السياق يقتضي احلال

 كانيف هذا البلد الصغري  

 شاطئ البحر 

يف هذا البلد الصغري تكون 

 شواطئ البحر

استخدام املاضي حيث أن 

 السياق يقتضي احلال

استخدام املاضي حيث أن  املدارس مجيلة املدارس مجيلة كانت

 السياق يقتضي احلال

ساء  ألشاهد لرجال والن

 لعبوا

ألشاهد لرجال والنساء  

 يلعبون

استخدام املاضي حيث أن 

 السياق يقتضي احلال

استخدام املاضي حيث أن  يتكلم االنسان االنسان يتكلم كان

 السياق يقتضي احلال

استخدام املاضي حيث أن  املدراس فيه مجيلة املدارس مجيلةكانت 

 السياق يقتضي احلال

استخدام احلال حيث أن  عد قليل استطاعواوب يستطيعونوبعد قليل 

 السياق يقتضي املاضي

استخدام املاضي يف موضع  أيب سيعطيين سأعطاينأيب 
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 املضارع

استخدام املاضي يف موضع  ليشهد ما حدث ما حدث شهدل

 املضارع املنصوب

برجال  اتصلتُ حيث 

 الشرطة

استخدام املاضي يف موضع  حيث ات ِصل برجال الشرطة

 رعاملضا

لزيارة  ذهبنايف هذه العطلة 

 غابة

يف هذه العطلة سنذهب 

 لزيارة غابة

استخدام املاضي يف موضع 

 املضارع املنصوب

استخدام املاضي يف موضع  أستيقظ مبكرًا ألذهب    لذهبتُ أستيقظ مبكرًا 

 املضارع املنصوب

 استخدام املضارع يف موضع عندما عدنا إىل البيت إىل البيت نعودعندما 

 املاضي

استخدام املضارع يف موضع  شاهدنا أكثر الناس أكثر الناس نشاهد

 املاضي

استخدام املضارع يف موضع  مث شاهدت أصدقائي أصدقائي أشاهدمث 

 املاضي

استخدام املضارع يف موضع  مث تناولنا الطعام الطعام نتناولمث 
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 املاضي

موضع استخدام املضارع يف  ومتتعت كثريًا كثريًا  أمتتعو 

 املاضي

استخدام املضارع يف موضع  وذهبت بسرعة بسرعة أذهبو 

 املاضي

استخدام املضارع يف موضع  وشكرت والدي والدي أشكرو 

 املاضي

استخدام املاضي حيث أن  ذهبنا لنسبح لسبحناذهبنا 

السياق يقتضي املضارع 

 املنصوب

ملاضي حيث أن استخدام ا أسرعت إىل املاء ألحبث لبحثتُ أسرعت إىل املاء 

السياق يقتضي املضارع 

 املنصوب

استخدام املاضي حيث أن  وجد عميت تبكي بكتوجد عميت 

 السياق يقتضي احلال

استخدام املاضي حيث أن  كان ُيشاهد شاهدكان 
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 السياق يقتضي احلال

تناولت خبزي اللذيذ الذي 

 أمي تعده

تناولت خبزي اللذيذ الذي 

 أعدته أمي

يف موضع  استخدام املضارع

 املاضي

استخدام املاضي حيث أن  تستطيع أن تعمل أن تعمل استطاعت

 السياق يقتضي املضارع 

استخدام املاضي حيث أن  سأْحُصل ح ص ْلتُ س

 السياق يقتضي املضارع

 في  زمن الفعل تفسير  وتقويم األخطاء

 

متثل مشكلة  إن ظاهرة زمن الفعل بالنسبة ملتعلمي اللغة العربية من غري أبنائها

على جانب من األمهية ومبعثه هو تأثري اللغة االجنليزية وكذلك تداخل قواعد اللغة 

 .العربية نفسها وعدم فهم قواعد اللغة فهما يؤمن معه عدم الوقوع يف اخلطأ

عدم فهم قواعد اللغة ويرجع سبب اخلل  بني األزمنة يف اللغة العربية غالبا إىل 

وهي املاضي  ،مقرونة بأحد األزمنة املطلقةية اليت هلا دالالت واخلل  بني الصيغ الزمن
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واستهالل املضارع  بأحد حروف  ،املاضي على الفتح ءكبنا  ،واحلال واإلستقبال

 :وأمثلة هذا النوع من اخلطأ  .ودخول السني وسوف على املستقبل ،املضارعة

 اخل  "بحثتُ لِ أسرعت إىل املاء "  –" سح ص ْلتُ  "

من الفعل دالالت متعلقة بأزمنة خمتلفة على حسب ما أيضا لواحدة ا وللصيغة 

 .واليت مل يتطرق إليها النحاة كثريا يصطحب الفعل من كلمات أو تركيب

الفعل يف اللغة   حيث أن يف اإلجنليزية خيتلف النحو يف العربية اختالفا كبريا عن النحو

 املستقبل ومثال ذلك العربية يعرب عن ثالث أزمنة وهي املاضي واملضارع و 

 .والزمن غري مقسم يف كل منهما  (سوف يزور)و( يزور)و  (زار) 

 . يقابلها اثنا عشر قسماً   أما يف اإلجنليزية فهذه األزمان الثالثة يف اللغة العربية

 إسناد الفعلفي  األخطاءجدول 

 

 إسناد الفعل: موضوع الخطأ 

 وصف الخطأ الصواب الخطأ

إىل  أذهبأن  أستطيعوالنساء 

 املسجد

والنساء يستطعن أن  

 يذهنب إىل املسجد

إسناد الفعل إىل غري ما  

 يقتضيه السياق
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 اِت صلأسرعُت إىل اهلاتف و  

 بالطبيب

أسرعُت إىل اهلاتف  

 واِت صلُت بالطبيب

إسناد الفعل إىل غري ما 

 يقتضيه السياق

 ذهب الناس للشراء الناس للشراء ذهبتُ 

 

غري ما  إسناد الفعل إىل

 يقتضيه السياق

إسناد الفعل إىل غري ما  ُكنُت أنا أنا كانت

 يقتضيه السياق

إىل هذه املراكز  ذهبإذا 

 سأشرتي

إذا ذهبُت إىل هذه 

 املراكز سأشرتي

إسناد الفعل إىل غري ما 

 يقتضيه السياق

إسناد الفعل إىل غري ما  أسرعُت إىل غرفة أخيت إىل غرفة أخيت أسرع

 اقيقتضيه السي

إسناد الفعل إىل غري ما  عندما دخلُت غرفتها غرفتها دخلعندما 

 يقتضيه السياق

إسناد الفعل إىل غري ما  عندما وصلنا إىل البيت إىل البيت وصلعندما 

 يقتضيه السياق

إىل  انطلقملا مسعت هذا 

 والدي

ملا مسعت هذا انطلقُت 

 إىل والدي

إسناد الفعل إىل غري ما 

 يقتضيه السياق
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إسناد الفعل إىل غري ما  ُكنُت أدرس أدرس كان

 يقتضيه السياق

ذهبت إىل غرفتها وقُلُت  هلا قالذهبت إىل غرفتها و 

 هلا

إسناد الفعل إىل غري ما 

 يقتضيه السياق

ذهبت إىل غرفتة أيب وأمي 

 قالو 

ذهبت إىل غرفتة أيب 

 وأمي وقلتُ 

إسناد الفعل إىل غري ما 

 يقتضيه السياق

إسناد الفعل إىل غري ما  عندما وصلُت هناك ناكه وصلعندما 

 يقتضيه السياق

إسناد الفعل إىل غري ما  املاء أشربأستطيع أن  املاء يشربأستطيع أن 

 يقتضيه السياق

إسناد الفعل إىل غري ما  ركبُت السفينة يف املساء السفينة يف املساء ركب

 يقتضيه السياق

 إىل الشرطة ذهب أيب ألخربهمذهب أيب إىل الشرطة 

 ليخربهم

إسناد الفعل إىل غري ما 

 يقتضيه السياق

إسناد الفعل إىل غري ما   أت ى الضيوف وأعطوين أعطاينأت ى الضيوف و 

 يقتضيه السياق
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إسناد الفعل إىل غري ما  جرى إىل البيت وخرجتُ  إىل البيت وخرجتُ  جرى

 يقتضيه السياق

إسناد الفعل إىل غري ما  ة ومجيلةرأيت سيارة كبري  سيارة كبرية ومجيلة رأى

 يقتضيه السياق

إسناد الفعل إىل غري ما  شكر أيب وكان سعيدا سعيدا كنتشكر أيب و 

 يقتضيه السياق

عندما عدُت أعطاين  أعطاين الضيوف عادعندما 

 الضيوف

إسناد الفعل إىل غري ما 

 يقتضيه السياق

 ما إسناد الفعل إىل غري أمحد مل يستطع أستطعأمحد مل 

 يقتضيه السياق

إسناد الفعل إىل غري ما  وصلوا يف الوقت املناسب يف الوقت املناسب وصل

 يقتضيه السياق

استطاع رجال الشرطة أن 

 السارق يوقف

استطاع رجال الشرطة أن 

 يوقفوا السارق

إسناد الفعل إىل غري ما 

 يقتضيه السياق

وأيضا أنقذُت دكان  دكان جاري أنقذوأيضا 

 جاري

ناد الفعل إىل غري ما إس

 يقتضيه السياق
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إسناد الفعل إىل غري ما  ملا اقرتبُت منه رأيُت الدم منه رأيُت الدم اقرتبملا 

 يقتضيه السياق

إسناد الفعل إىل غري ما  جدا كانْت مسرورة مسرورةجدا ُكْنتِ 

 يقتضيه السياق

ىل غري ما إسناد الفعل إ نساء يعملن خارج بيوهتن خارج بيوهتن تعملنساء 

 يقتضيه السياق

إسناد الفعل إىل غري ما  مشيت كثريا يف الشارع كثريا يف الشارع  مشى

 يقتضيه السياق

إسناد الفعل إىل غري ما  كلنا بدأنا بدأكلنا 

 يقتضيه السياق

إسناد الفعل إىل غري ما  وملا أخربُت عميت عميت  أخربوملا 

 يقتضيه السياق

إسناد الفعل إىل غري ما  الغابةرأيُت يف  يف الغابة رأى

 يقتضيه السياق

إسناد الفعل إىل غري ما  كنُت أزورُ  أزورُ  كان

 يقتضيه السياق
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إسناد الفعل إىل غري ما  "مشاريل"وصلُت إىل  "مشاريل"إىل  وصل

 يقتضيه السياق

إسناد الفعل إىل غري ما  كنا ندخل يف احلافلة ندخل يف احلافلة كان

 يقتضيه السياق

إسناد الفعل إىل غري ما  وأعود إىل بييت إىل بييت يعودو 

 يقتضيه السياق

إسناد الفعل إىل غري ما  أستاذنا سيعطي هدية هدية سنعطيأستاذنا 

 يقتضيه السياق

إسناد الفعل إىل غري ما  الذي يساعدين أساعدينالذي 

 يقتضيه السياق

إسناد الفعل إىل غري ما  سنذهب لنلعب ليلعبسنذهب 

 قتضيه السياقي

أذهب إىل املسجد  ليصليأذهب إىل املسجد 

 ألصلي

إسناد الفعل إىل غري ما 

 يقتضيه السياق
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 في  إسناد الفعل تفسير  وتقويم األخطاء

 

بالدراسة التقابلية بني العربية واالجنلزية يف قضية إسناد الفعل سوف يتبني لنا 

 .تفسري أخطاء الطلبة

واخلطاب والغ ْيبة يف الفعل املاضي يف العربية بإحلاق ضمائر يتعني الشخص وهو التكلم 

".  أنيت"وأما يف املضارع فيعرب عنه بإحلاق حروف املضارعة وهي حروف .  الرفع املتصلة

وأما فعل األمر فال حاجة له إىل لواصق لبيان الشخص فجميعه لشخص واحد وهو 

 (.التذكري والتأنيث)والنوع ( جلمعاإلفراد والتثنية وا)املخاطب مع اختالف يف العدد 

 

 يف اللغة االجنليزيةاألشخاص واجلدول التايل يشري إىل كيفية إسناد الفعل إىل 
Person Simple 

Present 

Present 

Continuous 

Simple 

Past 

Past 

Continuous 

Present 

Perfect 

Past 

Perfect 

 

I 

 

 

look 

 

am looking 

 

looked 

 

was looking 

 

have 

looked 

 

had 

looked 

 

 

You (Masc. 

& Fem. 

Singular) 

 

look 

 

are looking 

 

looked 

 

were looking 

 

have 

looked 

 

had 

looked 

He  

She 

looks is looking  

looked 

 

was looking 

 

has 

looked 

 

had 

looked 
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We 

 

 

look 

 

are looking 

 

looked 

 

were looking 

 

have 

looked 

 

had 

looked 

You (Masc. 

& 

Fem.Plural) 

 

look 

 

are looking 

 

looked 

 

were looking 

 

have 

looked 

 

had 

looked 

They 

You (Masc. 

& 

Fem.Plural) 

 

look 

 

are looking 

 

looked 

 

were looking 

 

have 

looked 

 

had 

looked 

 

التذكري يتضح من اجلدول أن الذي يعرب عن الشخص هو الغائب املفرد يف حالة 

 itو( تنظر) she looksو(  ينظر) he looks: أو التأنيث أو احملايد يف الفعل املضارع حنو

rains  (ميطر  .) يف العربية كذلك باإللصاق وهو إلصاق حريف ( أي الغ يبة)ويعرب عنه

ومتثل هذه النقطة املوطن .  للمذكر وتكتب للمؤنث" يكتب"املضارعة الياء والتاء مثل 

 .الذي يتفق فيها اللغتان فيما يتعلق بدور اإللصاق بالنسبة للشخصالوحيد 

 

والذي ختتلف فيه اللغتان هو التعبري عن اإللصاق يف بقية معاين الشخص يف 

 –جتلسني  –جتلس  –أجلس : الفعل املضارع وذلك باحلروف املضارعة أيضا حنو

 .جيلسن –جيلسون  –جتلسن  –جتلسون  –جتلسان  –جيلسان  -جنلس
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: ويعرب عن الشخص يف العربية كذلك عن طريق اإللصاق يف الفعل املاضي حنو

كتبتم   –كتبتما   –كتبنا   –كتب ْت   –كتبتا   –كتبا   –كتبتما   –كتبِت   –كتبت    –كتبُت 

 .كتنب-كتبوا    –كتبُُتَّ   –

 

 –أما يف اإلجنليزية فال يعرب عن الشخص عن طريق اإللصاق يف الفعل املضارع 

واملاضي واملاضي األسبق بنوعيه   -الغائب املفرد أو الغائبة املفردة أو احملايدما عدا 

القريب والبعيد وكذلك الصيغة الدالة على االستمرار بنوعيه املضارع واملاضي، إال عن 

 .66طريق تضام الضمائر

 

فعل إذا أردنا مثال أن ننسب معىن التكلم يف حالة اإلفراد واجلمع يف املضارع واملاضي لل

to go نقول: 

 I went – we went= وللماضي  I go- we go= للمضارع 

 : وإذا أردنا أن نعرب عن معىن اخلطاب لنفس الفعل فنقول

   You go (sing.) – you go (plur.)= للمضارع 

 You went (sing.) – they went (plur.)وللماضي  

                                                 
 كلها منفصلة يف االجنليزية 66
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توقف على قرائن السياق واملالحظ أن معىن اإلفراد واجلمع يف حالة اخلطاب ي

يكفي  ’s‘أما املضارع فاملورفيم .  ويعرب عن الغ يبة يف املاضي كذلك بتضام الضمائر

 .للداللة على الغ يبة املطلقة يف حالة اإلفراد

 

وأسباب أخطاء الطلبة يف قضية إسناد الفعل تكاد تشبه أسباب األخطاء يف قضية 

 .التذكري والتأنيث

 to lookول السابق ونأخذ على وجه املثال تصريف الفعل وإذا نظرنا إىل اجلد

فسوف جند أن الفعل يف املاضي يبقى على صورة واحدة يف مجيع األشخاص وهي 

looked . 

 

 . وأما يف العربية فتتغري صورته حسب األشخاص كما هو املوضح أعاله

 (hypercorrection)واخلطأ يف إسناد الفعل من أخطاء املبالغة يف التصويب 

حيث أن الطالب يريد أن يتفادى أخطاء هذه الظاهرة اليت يدركها ويتفادى الوقوع فيها 

 .فيقع فيها

 :ومن أمثلته اليت وردت يف اجلدول السابق

ذهب   -أدرس  كان  -إىل هذه املراكز سأشرتي  ذهبإذا   -الناس للشراء  ذهبتُ 

 أستطعأمحد مل  -  ألخربهمأيب إىل الشرطة 
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أثناء  للدارس (developmental) أيضا إىل جمال التطور اللغويوهذا يشري 

اكتساب اللغة فاملرحلة على الرغم من أهنا ينبغي أن تكون مرحلة استقرار لغوي إال أهنا 

 .ما زالت مرحلة انتقال وأن الدارس ما زال يعدل فيها سلوكه

 

يما يتعلق بنظام أما السبب اآلخر فهو يتمثل يف القواعد اخلاصة باللغة العربية ف

إسناد الفعل وهو غري موجود يف لغة الدارسني وهذا يشري إىل األخطاء اليت متثل تداخل 

 .(intralingual)اللغة نفسها 
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  الترجمة من االاجليزية إلى العربيةفي  األخطاءجدول 

 

 الترجمة الصحيحة الترجمة الخاطئة النص

It was eight 

o’clock in the 

morning and the 

station was 

crowded with 

passengers 

 ...كان مزدمحا   املركزو ...  -

 مليئ مبسافرون املتحفو ...  -

 ... مزدمهةصباحا وكان احملطة .... -

 مزدمحا املكانكان ...  -

كانت يف الساعة الثامنة صباحا وكان   -

 مليئا  املطار

 

 ت الساعة الثامنةكان

طة احملكانت يف الصباح و 

 بالركاب زدمحةم

A train was 

about to leave 

for Karachi 

 ترك لكراشي قاطركان   -

 .... اخلطاركان   -

 تذهب إىل كراشي سيارةكانت   -

قطار على هناك كان 

إىل   غادرةوشك امل

 .كراتشي

 

The third class 

compartments 

were all full and 

a poor traveller 

كان مليئة كان مسافرا فقريا   الفصل الثالثة

 تحاول ليبحث مقعدا

الدرجة  أقسامكانت 

مسافر  كانو  الثالثة مليئة
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was trying to 

find a seat. 
كان مسافر فقري يبحث عن ...  -

 اجللس

 .. غينومسافر  -

 

فقري تحاول العثور على 

 مقعد

At last, he 

thought he had 

succeeded in 

finding a corner, 

when a fat man 

said to him: 

“Pardon Sir, that 

seat is taken” 

 قال له زميلعندما رجل ...  -

 ...مقعد  ذاتيا سيد ...  -

 مبحثيف األخرية يظن أنه جنح يف  -

 املقعد

 الثمنيعندما الرجل ...  -

 ... كاملآسف هذا املقعد   -

 يل يا سيدي استغفر...  -

 ... الكبرييعرفون أن الرجل ...  -

 ....الثالث لصف ا...  -

 احلمقعندما قال الرجل  -

 .... آلخرةيف ا -

 ...سفني قال رجل ...  -

عتقد أنه قد خري  إيف األ

 العثور علىجنح يف 

قال له رجل إذ ركن، 

العفو يا سيدي، : "مسني

 مشغولهذا املقعد 
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I am keeping it 

for a friend 
 لصديقي أنقذه -

 لصديقي  أدخر ه -

 لصديقي آخذه -

 هذا الكرسي لصديقي أريد -

 لصديق هأحفظ

Here is his bag,” 

and pointed to a 

leather bag 

nearby. 

 

 حلقيبة شارو ...  -

 القريبةإىل حقيبة  شاورو ...  -

 حقيبتكهذا  - 

 ...يده حلقيبة  ارتفع...  -

 حلقيبة جلدية عرضو ... -

، "حقيبته، ها هي و 

وأشار إىل حقيبة جلدية 

 بةقري

The other 

travellers 

laughed behind 

their newspapers 

because they 

knew that the fat 

man had told a 

lie.  
 

  جمالهتموالركاب ضحكوا خلف  -

 جريدهتم أمامضحك  -

 املسافرين بعضضحك  -

ن و ضحك املسافر 

 هموراء صحف ونخر اآل

أن الرجل  اعرفو  مألهن

 بكذد  السمني ق
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When I joined 

the secondary 

school two years 

ago, my French 

teacher was Mr. 

Ali 

 عِلي سيدكان أستاذي الفرنسية   -

 .... دخلتُ عندما  -

 املدرسة الثانوية قابلتُ عندما  -

 ..... ذهبتُ عندما  -

 املدرسة الثانوية إلتقاءعندما  -

 ...املدرسة الثانوية  ربطتُ إذا  -

ة الثانوية سنتني املدرس ركبعندما  -

 القادم

عندما التحقت باملدرسة 

الثانوية قبل عامني، كان 

معلمي الفرنسية السيد 

 ع ِلى  

He was a kind 

teacher 

  كرميًاكان معلما    -

 جدا نشيطاكان   -

 متأدباكان معلما   -

 ممتعاكان معلما   -

 كان معلما طيبا

He regularly 

gave us 

homework, but 

instead of 

collecting the 

copybooks, he 

would simply 

 دائماقدم إلينا الواجبات  -

لكن مل جيمع الكراسات  ، طلب منا -

 ... مبنظر اليد

 كثري من الوقتيعطينا الواجبات يف   -

كان يُعطينا الواجبات 

املنزلية بانتظام ، ولكن 

بداًل من أن جيمع 

الدفاتر، كان يطلب منا 
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ask us by a show 

of hands 

whether we had 

done the work 

 ....الدفاتر  يأخذ-

 الدفاتر جيتمعمل  -

 ....طي الواجبات يع أحيانا -

 كل يوم الواجبات املنزلية  دفعنا -

 ...  باليدينكان يسألنا   -

 أخذنا ي دينا عليناوسألنا أن  -

فق  رفع األيادي ملن 

 أد ى العمل

Those who did 

not put up their 

hands were 

scolded 

 مصرخاكان الذين مل يرفعوا أيديهم   -

  غضبونالذين مل رفع أيدهم كانوا  -

يصرخ الذين مل يرفعوا أيديهم كان  -

 عليهم

وقد ُوب خ أولئك الذين 

 ال يرفعون أيديهم

For the first few 

days I did my 

homework 

regularly 

واجبايت   لأليام األوىل القليل كتبتُ  -

 دائما

 مباشرةكتبُت واجبايت   -

 كل الوقتكتبت واجيب    -

 نشيطاكتبت الواجبات   -

كل لأليام األوىل القليلة كتبت واجيب   -

خالل األيام القليلة 

 األوىل أد يتُ 

الواجبات املنزلية  

 بإنتظم
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 يوم

However, I soon 

learnt that Mr. 

Ali's work could 

be ignored 

علي  يدسلكن علمت أن واجب  -

 مل نكتْبه يستطيع أن 

علمُت ُمستقبال أن واجب  كيفما -

 سيد علي ليس ضرورية

علمت أن واجبات السيد عِلي   -

 ننساهانستطيع أن 

علمت أن عمل السيد  فجأةلكن  -

 علي  

 

ومع ذلك، لقد تعلمت 

يف وقت قريب أن عمل 

السيد على ميكن أن 

 يـُت جاهل

The best thing to 

do was not to let 

him know that 

the homework 

had not been 

done 

كان الشيء األفضل ألفعل هو أن ال   -

 الواجب أن مل ُكِتب  يعرفه 

وأن أفضل شيء نفعله 

أن ال جنعله يعرف أن 

الواجب املنزيل مل يُنف ذ 

 (ُيكتب)
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Every time I was 

the first to put 

up my hand 

يف كل مرة كنت أول  يدي ألرفعكنت األول  كل مرة  -

 م ن يرفع يده

This worked 

well for nearly 

five weeks 

عمل هذا جيدا ملدة  خلمسة أسابيع حسنهذا عمل  -

 مخسة أسابيع تقريبا

Then, one day 

the unexpected 

happened 

 العجيبمث يف يوم حدث  -

 وصل العكسمث ذات يوم  -

مث ذات يوم حدث ما 

 مل يكن متوقعا

Mr. Ali shouted 

as soon as he 

entered the 

classroom, “put 

your homework 

copybooks on 

my table! 

 ضعوا كراساتكم ...." -

 "على مكتيب

صاح السيد على مبجرد 

دخوله الفصل الدراسي، 

ضعوا  دفاتر "

واجباتكم ( كراسات)

( طاوليت)املنزلية على 

 !"مكتيب
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 ة من العربية إلى االاجليزيةالترجمء في األخطاجدول 

 

 الترجمة الصحيحة الترجمة الخاطئة النص

كانت لُبىن بنًتا 

 صغريًة، ت عيُش يف قرية

- Lubna was a small girl, 

living in a town 

- …. She lived in the city 

- Lubna is a small girl 

Lubna was a small 

girl, living in a 

village 

والدهُتا وتـ ز وَّج   تـُُوفـ ي تْ 

والُدها بِامرأِة ُتس مَّى 

 ليلى

 Her parents divorced … Her mother died 

and her father 

married a woman 

named Laila 

عاش ْت لُبىن معهما ومل 

 حتُِْبها ليلى

 Lubna lived with 

them and Leila did 

not love her 

 تـ ْعم ُل ِبق ْسو ةٍ  وج ع ل ْتها

ومل تُرِْدها أن تعيش  

 م ع ُهما

- ….and ask her to work each 

time 

- ….and gave her work that 

she can’t do 

And made her 

work hard and did 

not want her to live 

with them. 

 

ذات  يوٍم قال ْت ليل ى 

نا : "لِلُْبىن س ت كوُن عند 

- … and I want many flowers 

- that day laila said…. 

- …. There will be a party by 

us 

- …the feast is approaching 

One day Leila said 

to Lubna:  “There 

will be a party at 

our place and I 

want some 
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ح فلةر وأريُد بعض  

 الزهورِ 

- …. I want some roses 

- …. I will go a party 

- …. You will have to prepare 

a party 

- ….. You will be with us for 

a week …. 

- …..you stay with us and …. 

 

flowers”.  

 

حنُن يف : "فقال ت لُبىن

الشتاء، واجلوُّ باردر 

جًدا، وال تُوج د زهورر 

 "يف هذا الف صل

- … and flowers are not seen 

in this class 

- …. And we do not find 

flowers in this month 

- …and the water is cold 

outside 

Lubna said : “We 

are in winter, and 

the weather is very 

cold  and there are 

no flowers in this 

season”. 

 

ولكن ليلى ضِحكْت 

: على لبىن وقالت

أريُد بعض  الزُّهور، "

ِاذه يب إىل الغابِة واحب ثي 

 عن بعٍض منها

- …. go to the garden 

- but laila shouted at Lubna 

- …go to the forest and pick 

up some from there 

- But laila cries at Lubna 

- Laila laughed on Lubna 

- but laila smiled to Lubna 

 

But Leila laughed 

at Lubna and said: 

“I want some 

flowers. Go to the 

forest and seach 

for some of them”. 

وال ترِجعي إىل البيت 

دي شيئا  إن مل جتِ 

And she did not return home 

until ….. 

And don’t  return 

home if you don’t 

find anything 
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. سُأغلُق باب  البيت

 سوف تـ ْبِقني  يف الغابة،

 وستأكلِك الِذئابُ 

- she went to the forest and the 

wolf ate her 

- … and the fox will eat you 

- … I will open the door of the 

house 

- You will have to stay in the 

forest until the wolves eat you 

- …. You will be lost in the 

forest 

- I will shut the door so that 

you get lost in the forest 

- …. So she went in the forest 

and she was eaten by the wolf 

- …. Then I open the door of 

the house.  When you will 

enter the forest, the wolf will 

eat you  

- … I will tell your father 

don’t go to the forest and a 

wolf has eaten you 

- …. There are wild animals in 

the forest …. 

-…You shall be lost in the 

forest 

- you will remain in the forest 

and you will eat grass 

- she will close the door … 

- she will stay in the forest 

I will close the 

door of the house. 

You will remain in 

the forest and the 

wolves will eat you 

". 
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….. 

- and she will be eaten by the 

wolf 

ومبجرد أن دخلنا 

ساحة املسجد، اقرتب 

منا كثري من املرشدين 

 يتحدثون باإلجنليزية

1- With excitement we entered 

the yard of the mosque, many 

people approached us and 

conversed with us in English 

 

2. Surprisingly we entered the 

yard of the mosque, many 

foreigners speaking English 

approached us 

 

3- The moment we entered the 

mosque, many of the 

righteous persons approached 

us 

 

4- Many citizens who were 

speaking English were 

approaching there 

 

5- As soon as we entered the 

mosque’s entrance  ….. 

 

6- When we arrived at the 

mosque there were many 

people who were talking 

As soon as we 

have entered the 

mosque compound 

(yard), many 

guides speaking 

English 

approached us 
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english 

 

7- When entering the mosque 

we met two guides who speak 

English 

 

8- To our surprise we entered 

the mosque’s yard, many 

cleaners 

 

9- At the instant when we 

entered the mosque many 

people came near us…. 

 

10- When we entered the 

mosque there were many 

English speaking visitors. 

 

 

11- When the driver entered 

the mosque, many of the local 

people came to us and started 

to talk to us in English. 

 

12- With patient we entered 

the yard of the mosque 
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ويف األسبوعني اللذين 

قضينامها هناك، كان 

 اجلو لطيفا جدا

1- And in two weeks we spent 

here the weather was quite 

good 

 

2- And in the two weeks that 

we spent there, the weather 

was very calm 

 

3- And in the two weeks 

which we spent there, the 

weather was very bad. 

 

During the two 

weeks we spent 

there, the weather 

was very nice 

ويف الصباح التايل 

ذهبنا إىل املسجد 

املشهور الذي يقع يف 

 مدينة القاهرة

1- In the next morning we 

went to the mosque which is 

situated in the city Cairo 

 

2- And in the next morning 

we went to the masjid Al- 

Mashhoor ….. 

The next morning 

we went to the 

famous mosque 

located in the city 

of Cairo 

رفضنا خدماهتم ألن 

نا أنه السائق قد أخرب 

سيساعدنا يف زيارة 

 .املسجد كل ه

 

1- We left them because the 

worker would informed us 

and help us to visit the 

mosque totally 

 

2- We did not need their 

service as the driver informed 

us that he woud helped us to 

visit everywhere in the 

We refused their 

services because 

the driver had told 

us that he would 

help us to visit the 

whole mosque 
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mosque 

 

3- We left them because the 

driver informed us that there 

is a fee for the visit of the 

whole mosque 

 

4- We thought that because a 

thief  informed us that he 

would help us …..   

 

5- We left their company 

because the driver informed 

us …. 

 

6-  We left their jobs because 

the latter …… 

ففي اليوم األول كنا 

متعبني حلد أننا مل 

نستطع أن نذهب إىل 

 أي مكان

1- So, on our first day we 

were tired, so we could not go 

to any place 

 

2- And on our first day we had 

stayed as we could not go to 

any place. 

 

3- On the first day we did not 

know to which place we 

should go 

On the first day we 

were so tired so 

that we were not 

able to go 

anywhere. 
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 فاخروسكنا يف فندق 

 ملدينةجدا، يف وس  ا

1- And we stayed in a very 

poor hotel in the middle of the 

city 

 

2- And we lived in a very 

expensive hotel 

 

3- We stayed in a very good 

hotel in the middle of the 

town 

 

4- We stayed in a very 

beautiful hotel 

 

5- We spent our summer 

holidays in Cairo and we lived 

in a very cosy hotel …. 

 

6- And we stayed well in hotel 

Faakhir 

 

7-  We stayed in a very big 

hotel 

 

8- We stayed in a very big 

And we stayed in a 

very luxurious 

hotel, downtown. 
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hotel in the centre of the 

capital 

 

 

قضينا عطلتنا الصيفية 

 قاهرةيف ال

1- We spent out winter 

holidays in Cairo 

 

2- We had spent our school 

holidays in Egypt 

 

3- We spent our summer 

holidays in Keoro 

 

We spent our 

summer holidays 

in Cairo 

وكان األمر واضحا 

بالنسبة هلم، أننا أتينا 

 من اخلارج

1- And the matter was 

difficult for us, we finished by 

getting out  

 

2- And the reason was, we 

came from abroad 

 

3- The matter was bothering 

them if we came from abroad 

 

4- The matter was suitable for 

them as we came from abroad 

 

5- And the matter was clear to 

their percentage that we came 

It was clear for 

them that we had 

come from abroad 
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from the exit 

 

6- And the matter that 

weighed for them was that 

they welcome us from outside 

 

7- The matter has spread in 

the whole population that we 

….. 

ركبنا سيارة ُأجرة 

 لنذهب إىل هناك

1- We rode a car to go there  

 

2- We travelled in a nice car 

to go there  

 

3- We rode a rented car to go 

there  

 

4- We were driven in a car to 

go towards there 

 

5- We took a fast car to go 

there 

We rode a taxi to 

go there 
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 في الترجمة تفسير وتقويم األخطاء

لباحث أن األخطاء يف الرتمجة من اللغة االجنليزية إىل اللغة العربية أكثر الحظ ا 

من األخطاء الواقعة يف الرتمجة من العربية إىل االجنليزية ويصدق هذا التحليل على ما 

 .قاله الطلبة وكذلك املدرسون

 

والسبب هو أنه من األسهل ترمجة الكلمات العربية إىل االجنليزية ألن لدى 

 .مفردات إجنليزية يف حني أن هناك نقصا شديدا يف معرفة املفردات العربية الطالب

عالوة على ذلك رأينا يف اجلدول السابق عددا من األخطاء الرتكيبية عند الرتمجة مما 

 .يؤكد ضعف الطالب يف القواعد كما أشرنا إىل هذه الظاهرة من قبل

 : ء يف الرتمجة إىلاألخطا (Bakir & Lazim- 2006)" باكر والزم"صن ف 

  الرتمجة احلرفية -

  الرتمجة اخلاطئة  -

 الرتمجة الغري كافية  -

 دقيقة  الغري الرتمجة -

  األم اللغة من التداخل -
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رأينا أن أكثر األخطاء تندرج حتت صنف الرتمجة اخلاطئة  اجلدول وإذا رجعنا إىل 

(mistranslation)  مثل ترمجة‘station’   باملتحف أو املطار اخلتارة باملركز وتارة أخرى. 

 ..بأد خره وأنقذه وآخذه ’I am keeping it‘وترمجوا مجلة 

 

الذي يشري إىل أخطاء الرتمجة من العربية إىل االجنليزية فيوضح أن وأما اجلدول 

األخطاء اليت وقع فيها الطلبة   تتمثل يف  الرتمجة اخلاطئة أو الرتمجة الغري كافية أو الرتمجة 

 .لرتمجة الغري دقيقةاحلرفية أو ا

 .’bad‘بـ " لطيف"وترمجة  ’city‘بـ " قرية"فمثال الرتمجة اخلاطئة ترمجة 

 .’quite good‘بـ " لطيفا جدا"ومثال الرتمجة الغري كافية كرتمجة 

 .’city Cairo‘بـ " مدينة القاهرة"ومثال الرتمجة احلرفية دون مراعاة القواعد كرتمجة 

 بــ " وسكنا يف فندق فاخر"ترمجة ة مثل ومثال الرتمجة الغري دقيق

‘And we lived in a very expensive hotel’  

 للطالب املرتجم نستطيع القول بأن الطالب ترمجات يف املشخصة األخطاء بناء على

 اللغة وخصوصية والثقافية، اللغوية، بامليزات ملما يكون أن ينبغي وأنه متعددة مهمة

 والقدرات اللغوية أن يكون لدى املرتجم جبانب الكفاية جيب. ةالرتمج عملية يف املشرتكة

 .والوعي التعاطف واحلرص، ميزات أخرى كالبصرية األدبية،
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بعد أن فس ر الباحث األخطاء اليت وقعت فيها الطلبة يف القواعد والرتمجة سوف ينتقل 

 .واعد والرتمجةالباحث يف الباب الرابع إىل اخلطوات العالجية ألخطاء  الطلبة يف الق

 

اخلطوات العالجية ألخطاء  الطلبة  ويف الفصل القادم سوف يلقي الباحث الضوء على 

 .يف  القواعد والرتمجة
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 في القواعدالخطوا  العالجية ألخطاء الطلبة 

 

النحوية نظرًا لتعليم األساليب اليت ال تويل  لكفاءةاخنفاض ملحوظ يف ا هناك

 .اللغات احلديثة عند تدريس لتحليل النحويلاهتماما كافياً 

بعد حتليل األخطاء يف املباحث السابقة يطيب للباحث عرض اخلطوات العالجية 

  :لألخطاء وهي كالتايل

 

للغات األجنبية كطريقة القواعد األخذ واالستفادة من أساليب وطرق تدريس ا (0

فهى مفيدة يف عالج هذه  (Grammar-Translation method)والرتمجة 

 Direct)وكذلك الطريقة املباشرة .  املشكالت عند استخدامها الصحيح

method)    الذي يركز على االرتباط بني الكلمة واملعىن، وما حتوي اجلملة من

وطريقة القواعد  67.ج تلك املشكالتكلمات ومعان خاصة هبا مفيد يف عال

 :تشمل الطريقة االستداللية املبنية على االستنباط والقياس معا

فمثال يكتب املدرس األمثلة على السبورة بشرط أن يقوم الطلبة باستنباط املراد 

من الدرس ويركز املدرس انتباه الطلبة على الغرض الوظيفي واحلركة اإلعرابية 
                                                 

67
 "دروس الدورات التدريبية ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هبا"أنظر   
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مث يقوم الطلبة باملوازنة بني الكلمات حسب موقعها .  ني املعىنوالعالقة بينهما وب

يف اجلمل املختلفة وما حدث من تغيري فيها، وإعراهبا بناء على موقعها بالنسبة 

إىل غريها وعمل موازنات أخرى تتعلق باجلمل املتشاهبة للتعرف على الصفات 

 :املشرتكة بينها توطئة الستنباط القاعدة

 كان الطالُب غائًبا   الطالُب غائبر 

 ليست الطالبُة مريضةً    الطالِبُة مريضةر 

 إنَّ املدرسة  قريبةر    املدرسُة قريبةر 

 كأنَّ البيت  بعيدر    البيُت بعيدر 

فاملوازنة تتم بني اجلمل املتشاهبة وما حدث من تغيري عندما دخلت األفعال 

كل منها حني دخوهلا على الناقصة واحلروف الناسخة عليها، مث يدرك الطالب وظيفة  

 .اجلملة اإلمسية

 

وبعد االنتهاء من املوازنة وبيان أوجه االتفاق واالختالف بني اجلمل يستطيع 

وبعد ذلك يطبق الطالب .  املدرس أن يطلب من الطالب استنباط قاعدة الدرس

 .القاعدة على أمثلة مشاهبة ألمثلة الدرس

 .ج املشكالت املذكورةإن االستفادة من هذه الطرق تؤدي إىل عال



205 

 

إشراك الطالب يف عالج األخطاء بعضهم البعض وهبذا نضمن أن يركز الطالب  (8

على خصائص العربية املختلفة لنظام اللغة االجنليزية ويف هذا تدريب عملي 

ملهارته اللغوية على فهم ما يقرأ وفهم ما يسمع وعلى التعبري الشفوي والتعبري 

 .ارة املدرس يف هذا اجملالالكتايب ومن املهم هنا مه

 

 .العناية بأنواع التدريبات وتنوعها (1

 

االستفادة من التحليل التقابلي بني العربية واللغة اإلجنليزية ألن حتديد أوجه  (1

الصعوبة يسهل عالجها والتنبؤ باخلطأ ومن مث توقع اخلطأ قبل حدوثه فيسهل 

 .تالفيه

 

هي موجودة يف ذهن الطالب وال ريب استخدام اللغة االجنليزية لالستفادة منها ف (5

أن املعلم الناجح قادر على أن تحرك لسان الطالب ويستخرج نقاط التقابل 

بالقدر املناسب ويف الوقت املناسب مما يسهل عليه التعلم وعالج نقاط التداخل 

 .اللغوي وتداخل اللغة نفسها
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اإلضافة يف فمثال عند تدريس اإلضافة يستطيع أن يقارن املدرس بني طريقة 

اإلجنليزية  وطريقتها يف العربية ويقول للطالب أن املضاف يف اللغة العربية ال 

 يعر ف أبًدا خبالف املضاف يف اإلجنليزية الذي يأخذ أداة التعريف مثل

 The book of the student  .  

 ".كتاب الطالب"بل نقول " الكتاُب الطالب"ففي العربية ال نقول أبًدا 

 تذكري والتأنيث فقد يأيت املدرس بأمثلة ويف قضية ال

The boy is present.  The girl is present. 

مث يشري املدرس إىل أن يف اللغة اإلجنليزية يبقى اخلرب بشكل واحد مهما اختلف 

اجلنس مذكرا ومؤنثا ولكن يف اللغة العربية تؤخذ قضية اجلنس يف االعتبار ويُفرق 

 ".البنت موجودة"و" الولد موجود"ة املؤنثة فيقال بني الكلمة املذكرة والكلم

 

وذلك بانتقاء   6 (Pattern practice)االستفادة من طريقة التمرن على القوالب  (0

األمناط والقوالب اليت تعاجل أنواع القصور  عند الطالب بطريقة تدرجيية حىت وإن 

 .لزم األمر إىل وضع مناهج جديدة

 

                                                 
6 

 األخطاء اللغوية التحريرية لطالب املستوى املتقدم يف معهد اللغة العربية جبامعة أم القرى  
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واحلفظ وهي جتعل لطالب يستظهر مجال عن طريق  االستفادة من طريقة احملاكاة  (0

قراءات أو حمادثات تدخل فيها تراكيب لفظية وقاعدية معينة وتعمل هلا متارين 

 .متعددة وفقا للمشكالت

 

حبيث جنعل غرضها اتقان  (Pattern drills)االستفادة من تدريبات األمناط   (2

 .إليها الدراسة الرتاكيب اللغوية مع عالج مواطن الصعوبة اليت توصلت

 

جعل فروع اللغة العربية كلها مواد تطبيقية ملادة النحو وعدم التهاون يف أي  (2

  6.تقصري لغوي من جانب التالميذ

 

الغاء العمل على تبسي  مادة النحو من اجلانبني املنهجي والتنفيذي مثل  (00

على حو النوم قيوأن   . اباإلعراب التقديرى واحمللى والضمري املسترت جوازا ووجو 

ل ومكمالت وأساليب، فاجلمل لكل مجمن  أن الكالم العرىب كله مكون سأسا

كل لفظ يضيف إىل " منها ركنان أساسيان املسند واملسند إليه، واملكمالت هى

ة الىت نطق ياألمناط اللغو "ب هى يمعين اجلملة األساسى معىن يكمله، واألسال

ويب بحنفظها ونقيس عليها،، وت حننو لينا، إصلت و هبا العرب على الصورة الىت 
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 م8005زكريا امساعيل،دار املعرفة اجلامعية  -  للغة العربيةطرق تدريس ا 
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 احد ىف باب واحد يسمىو جمع كل ما يتعلق باملعىن اليد فيالنحو من جد

 . 7"أسلوبا"

لتيسري  اعمشرو  71قدم شوقى ضيف 0200جممع اللغة العربية سنة  وىف مؤمتر

إعادة تنسيق أبواب النحو حبيث : قامه على أسس ثالثة وهىأالنحو التعليمى 

عية ىف األبواب األساسية وتدمج معها صيغها ىف تلك األبواب تدمج األبواب الفر 

ث جتمع يحبا، وأيضا ر ة ىف كثرة من األبواب ترهقها عسئحىت ال تتشتت أذهان الناش

اس الثاىن تفرقة واألسمن بعثرهتا ىف أماكن م صيغ الباب وصوره وأحواله فيه بدال

 .ات وكذلك احمللى ىف اجلملردفامل ن اإلعرابني التقديرى واحمللى ىفعناء غوهو االست

 

راهبا إععراب كلمة ال يفيد إواألساس الثالث أن ال يتضمن كتاب النحو  

منا هو إاية ىف حد ذاته غ سلي"راب عدة ىف صحة النطق هبا، إذا اإلئالناشئة أى فا

روعه شوأضاف أساسا رابعا اىل م. العربيةبوسيلة لتحسني الناشئة النطق السديد 

لبعض أبواب النحو العسرة جتمع صور التعبري  اح ضواب  وتعاريف دقيقةل باقرت ثيتم

      .اما تاحفيها وتوضحها توضي

 
                                                 

7 
 املصدر السابق   

71
 املصدر السابق  
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تعويد الطالب على مساع األساليب العربية الصحيحة وترديدها وتقليدها  (00

باستمرار واإلتيان بأمثلة مشاهبة وبذلك تكون حصة اللغة العربية تطبيقا لقواعد 

 .التدريس والتقليد واملمارسة النحو العريب عن طريق

 

ضرورة مراعاة مستويات التالميذ ومراحل منوهم اللغوي أثناء تدريس  (08

 .األساليب الصحيحة والتطبيقات عليهم

 

ضرورة اختيار األساليب اليت ترتب  حبياة التلميذ وتتصل اتصاال وثيقا  (01

 .ستخدامببيئته وتعامله مع أفراد جمتمعه ومؤسساته كي تكون سهلة الفهم واال

 

ضرورة ترتيب أبواب النحو حبيث جتمع املوضوعات ذات العالقة يف  (01

أبواب مستقلة، فاملرفوعات مثال ُتدر س ككتلة واحدة واملنصوبات واجملرورات  

كذلك أو تدرس موضوعات املفرد واملثىن واجلمع كلها يف كتلة واحدة وال ُتدر س  

 .كموضوعات منفصلة أو موزعة على سنوات الدراسة
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 في الترجمةالخطوا  العالجية ألخطاء الطلبة 

أكان من لغة إىل لغة أخرى، سواء واملعاين واألفكار  الرتمجة عميلة نقل لأللفاظ

وتشمل هذه العملية جمموعة من األنشطة القائمة . كل شفويالنقل بشكل كتايب أم ش

   .على ختصصات أخرى تتعلق باللغة والكتابة والثقافة واللغويات

 

 . فق  قواعدمن حيث طرق كثرية وليس يف البعضها بعضا ن اللغات ختتلف إو 

معىن الكلمات الشائعة يتوقف ألن على سبيل املثال من الصعب ترمجة عبارة صغرية و ف

 . على السياق

 

والشعوب،   أوجه االتصال والتبادل بني األممفالرتمجة نشاط إنساين مهم يعكس 

 .البشرية ومستقبلها بة اإلنسانية له قيمته يف حاضريف التجر كما أنه عنصر مقو م 

 

هي اليت يعتمد املرتجم فيها و . ومييل الطالب إىل الرتمجة احلرفية يف كثري من األحيان

، فيفحص عن الكلمات املقابلة (املصدر)املرتجم أكثر على الكلمات الواردة يف النص 

الكلى  ىنصده مؤلف النص أو املعالذي يقىن لمعدون اعتبار لهلا يف اللغة املستقبلة 
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عن املعاين املستفادة من انتظام الكلمات يف نص واحد ودون تغري للنص األصلي، 

 72.وحينها تصبح هذه الرتمجة ضعيفة وركيكة ا صحيحاتعبري 

 

عىن إىل اللغات األخرى، على سبيل املاملرتجم صعوبة يف أن ينقل نفس  دجي

يف  امن املستحيل التعبري عن معانيها نفسهف. ألغاينترمجات لألدب والقصائد وا: املثال

 .لغة أخرى

 

السبب  وهلذا شاكل بالنسبة للمرتجمبعض امل يسببفردات املعدم معرفة  وإن

استخدام القاموس  اتجنبمرتجم النصوص لكي يحباجة إىل معرفة متعمقة للغتني فإنه 

 . عل هذه العملية مملة جداً السبب الذي جيمرات عديدة 

 

معقدة جيب أن  ةحنويتراكيب واجه يهي أن املرتجم و  ىمشكلة أخر ناك ه

 .بشكل صحيح هافسر ي
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 أن كل حيث الرتمجة عملية أثناء الصعوبات ويظهر بعض صعب نشاط فالرتمجة

 وطريقة بناء النحوية تركيبها النحوي والقواعد وهلا خمتلفة، بطريقة العامل يصف لغة

 :ليهذه الصعوبات ما ي ومن . اجلملة

 واملعجمية بني الرتكيبية  االختالفات من تنبع هذه: بالغموض املتعلقة املشاكل -0

 .املتالزمة والكلمات والتعبريات اللغات

  تشتمل على قواعد تراكيب حنوية عدة هناك: بالقواعد النحوية املتعلقة املشاكل -8

 .مفهومة غري تكون

  فهم والصعبة وهي عامية حيانا الوأ املدلوالت ألفاظوهي تشمل : مشاكل اللغة -1

  .واملنظمات واألماكن يلشخصا علموال قيمعالمات الرت كذلك 

 

 .،  بشكل غري صحيحةغري مقروء وصنص يه: املشاكل املتعلقة باملصدر -1

أعمق من معرفته باللغة أن تكون أكثر أمهية، ويتطلب  اهلدفللغة ااملرتجم  عرفةمل إن

 . املصدر

حبيث حتتاج هذه هبا ن و نطقيلغة اليت الإىل كثريين يرتمجون مرتمجني   جند  وهلذا السبب

 .معرفة جيدة حول التدقيق النحوي وبناء اجلملة، ودالالت اللغة األصلإىل العملية 
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عتمد نوعيته على عدد من العوامل، اليت تعترب حامسة يف وترتمجة أعقد عملية إن ال

هناك عوامل رئيسية يف أهم . منهجية طريقةبفيها العملية وهذه العوامل جيب أن ينظر 

 .اللغوية، الثقافة والظروف الشخصية: اجملاالت الثالثة

 

 العوامل اللغوية -0

، والنصوص، قواعدالو ، واملعجم صواتمثل األ اوحامس امباشر  العوامل اللغوية تأثري إن ل

 .ات الرتمجةمصدر رئيسي لصعوب بينهاوميكن أن تتداخل مع الرتمجة ألن االختالفات 

 

  العوامل الثقافية -8

 تعمل 
 
بني خمتلف اجملتمعات  اعل االتصال ممكنجتني و الرتمجة كجسر ثقايف بني عامل

 .الثقافتني املصدر و اهلدفتأثر دائماً بو لذا من الطبيعي أن ت اللغوية

 العوامل الشخصية  -1

م حيث جيب أن ص املرتج  على الن امباشر  الشروط املهنية والنفسية للمرتمجني تأثري إن ل

 .الشخصية واملواقف الشخصية لكفاءاتا هميكون لدي
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 :طريقة حلل  بعض صعوبات  الرتمجة يف املراحل اآلتية 73اقرتح غادي

 اليت ستتم ترمجتها مع األخذ بعني اإلعتبار يقوم املعلم بإختيار جمموعة من النصوص -0

 جمال أو املوضوع أو( إخل األسلوبية،و  والثقافية، الداللية،) تلك النصوص درجة صعوبة

 االقتصادية أو املؤسسية أو االجتماعية املواضوعات والتكنولوجيا؛ العلوم) احملددة املعرفة

 .(الفلسفية أو األدبية واألعمال السياسية؛ أو

 

 على الطالب وذلك مبساعدة املعلم حتديد املصدر ينبغي النص يف التصفح بعد -8

 اخليال من اللعبة من نوع إهنا. احملدد النص قراء وعدد والنم  ص،الن ونوع والقاعدة،

 .ومهية العميل واحتياجاته ولكن حقيقي النص حيث أن

 

 ستكون األوىل القراءة: األقل على مرتني بأكمله النص قراءة الطالب على جيب -1

 االعتبار يف يوضع حيث األصلي، النص ولفهم املوضوع على للتعرف وعامة، شاملة

 .يأيت يف السياق أن املعىن دائماً 
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 تظهر قد حيث العناصر على مع الرتكيز" عميقا" الثانية القراءة تكون أن جيب -1

)  الكتابة نوعية القيام بتقييم أي" الرتمجة، نية مع القراءة" أخرى، بعبارة. الرتمجة مشاكل

 .(جيد بشكل مكتوبة النصوص مجيع ليس

 

 يف الطالب حسب عدد شرائح من ممكن عدد أكرب إىل النص املعلم يقسم مث -5

 أو يف شكل فقرات، الشرائح هذه تكون قد النص، وطول صعوبة لدرجة تبعاً . اجملموعة

 النص لكل من عادلة حصة تعيني يتم مث،. كاملة فصول أو صفحات أو األعمدة

 .طالب

 

 نقل، بعملية ءالبد فعليهم قبل لدى الطالب، متاما معروف غري املوضوع كان إذا -0

 يف تتشابه اليت تلك) املوازية النصوص خاصة املختلفة، الوثائق مصادر إىل اللجوء

 للموضوع أعمق فهم إىل بالتوصل هلم يسمح وهذا. األصلية يف اللغة( ومنطها طبيعتها

 .الدراسة قيد

 

 ةاخلاص الرتمجة من ثانية بنسخة يقوم الطالب ،"one to one" بعد إمتام اإلصدار -0

وإجراءات  اسرتاتيجيات مع بالتعامل – مكتوب يف شكل مشروع املرة هذه – هبم

 .األفكار نقل يف واإلخالص ، مالءمة، األكثر الرتمجة
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للنص يف  املقابل الرتتيب نفس اتباع على احلرص ومع أمامه، األصلي النص مع -2

 بني الالزمة لتوقفاتاملرتجم مع ا النص من اخلاصة نسخته طالب كل يقرأ اللغة الثانية،

 .اجلمل

 

 اجلميع على ينبغي رصد، كنشاط. نص بعناية لكل واملعلمون القراءة يتابع الطالب -2

تحتاج  عندما اجلزء، قراءة وإعادة معينة مجلة هناية يف القراءة عن التوقف يف أال ترتدد

 الطالب "يدافع" أن جيب. إخل مسامهات، واألسئلة، واقرتاحات، املوقف إىل تعليقات

 .االنتقادات ضد عملهم عن

 

 فيما الالزمة االتفاقيات مجيع واملعلمني إعداد على الطالب اإلجراء، هذا خالل -00

 .النهائية للنسخة والتماسك والرتاب  املصطلحات بتجانس يتعلق

 

 الرتمجة اسرتاتيجيات -املعلم مبساعدة -تحلل الطالب  ادراكية، كنشاط  -00

 معيار كل اختيار يف االعتبار يف تؤخذ اليت األسباب ومناقشة دمة،املستخ واإلجراءات

 .حتليلها مت
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 واحللول النتائج على ويركز ويعلق  يقي م مث هنائية مراجعة أخريا يؤدي املعلم -08

 .أخرى جهة من العملية، يف والضعف الفشل وتحلل جهة، من اإلبداعية، واألعمال

 

صحيحة ناجحة قريبة كى تكون الرتمجة  شروطا حديثاوتحدد املزاولون للرتمجة  

  74:يوهذه الشروط ه. مملرتج  من أصل ا

 :دقة الفهم للنص المترَجم -0

ال ميثل النص ( هدف)إنتاج نص مرتجم عدم الدقة يف فهم النص األصلى يؤدي إىل إن 

إساءة لصاحب النص املصدر  اهلدف تشويها له، أو يكون املصدر، وقد يكون النص

 .لرسالة اليت ينقلهاا وإىل

 :مناسبة اللفظ للمعنى -8

. ص املصدرنلاملرتج م املعىن الذي ينقله ا ن تناسب األلفاظ املستخدمة يف النصينبغي أ

أساليب توازي ألفاظ النص ي توخي الكلمات، وعبارات، و ففى نقل املعاين األدبيه ينبغ

 .التأثري يف متلقيه شعرا ونثرا املصدر يف

 

 

                                                 
74

 الرتمجة ومشكالهتاإبراهيم زكي ، خورشيد  
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 : سلوب وبساطتهوضوح األ -1

ي هو بيان مضمون ذليناقض القصد من الرتمجة اجتنب الغموض يف الرتمجة، ألنه  يينبغ

 .إىل متلقيه بلغة أخرى النص املصدر ونقله

 

 :صدرملا لنصناع المصطلحا  المقابلة لمصطلح اصطا -4

املقابل للمصطلح الذي يرتمجه، وإذا مل أت يتخري املصطلح الصحيح وعلى املرتجم 

مقصوده هبذه لنفسه مصطلحات مناسبة، وأن يوضح يتوفر ذلك، فعليه أن يصطنع 

 .يما بني األقواس أو اهلوامشاملصطلحات ف

 

ة، ما لِ املستقبِ إىل اللغة وحتويلها دن المألعالم و أسماء ا طلنصوص وضباتحرير  -5

 .أمكن ذلك، وما مل يرتتب على هذا التحويل للنص املصدر

 

  :لذي يترجما عو ضو ملا لتخصص فيا - 6

إىل لغة أخرى، فال  هعلى إملام ودراية باملوضوع الذي يرتمجن املرتِجم يعين ذلك أن يكو 

باملوضوعات الدينية أو امللم النصوص الدينية إال املتخصص يف العلوم الدينية، يرتجم 

 .إملاما تاما
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 :صليةألا ةطعلقا لوررة فيا فكارألا قلا ة فياألماا -7

 

أن جيتهد املضمنة يف النص املصدر، و  يلتزم باألمانة يف نقل املعاينجم أن املرت فعلى  

للنص املصدر إىل اخلاص لالقرتاب منه، ما أمكنه ذلك، على الرغم من أنه ينقل فهمه 

 .لغة أخرى

 

فلألسلوب املؤلف عن فكرة  ريلتعبا صدر فيملالنص ا سلوبأهة مشابوجوب  - 2

ومن احملتمل أن تفيد هذه ومعانيه ة يف نقل أفكاره اللغوي املستخدم يف النص أمهي

لغة أخرى، وهلذا ينبغى للمرتجم أن جيعل  املعاين إىلص األسلوبية عند نقل ئاخلصا

فر هلا يتو  يتاملصدر يف تلك اخلصائص األسلوبية والرتكيبية الهبا للنص النص اهلدف مشا

 . يقابلها يف اللغة اهلدف ما

احلرفية، أو تقليد هذا النص يف كل للرتمجة صدر ال تعلل ة النص املهبوحماولة مشا

 .ةيف الرتمج ىنا ال تضمن عدم ضياع املعهنكما أألسلوبية  خصائصه الرتكيبية وا
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ينبغي صدر، وال عند نقل النص امل بية للغة المسقبلةو سلمراعاة الخصائص األ – 2

، جم يف اللغة املستقبلةمرت  يع إىل إنتاج نص هجنيفإنتاج نص مرتجم ر أن تؤدى حماولة 

 .لغته م طبيعيا يفجبل ينبغى أن يكون النص املرت 

تصميم بعض املقررات كاللغويات التقابلية بني اللغة العربية واإلجنليزية  كما ينبغي

  .ىل اإلجنليزية و العكسإوبعض املقررات يف الرتمجة من اللغة العربية 

سيساعد الطلبة على معرفة الفروق  فتدريس مقرر اللغويات التقابلية للمبتدئني

بني اللغتني على املستوى الصويت والصريف والنحوي والنصي وحىت الثقايف  كل هذا 

سيجذب انتباه الطلبة ملشاكل استخدام اللغة العربية و كذلك مشاكل الرتمجة منها 

  .ليهاإو 

 

  .يف تطويرمها درة اللغوية والرتمجية للطلبة واحلل يكمنقفجوهر املشكلة هو ضعف امل

 .سوف ينتقل الباحث يف اخلطو القادمة إىل حتليل البيانات اليت مجعها
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 Qualitative)النوعي  البحث يف احلامسة املرحلة هي البيانات حتليل مرحلةإن 

Research)، لإلبداع جماال وجتعله ةخاص مسة وتعطيه ميزته، النوع هلذا تعطي اليت وهي 

 . والرتكيب التحليل يف

 الكمي البحث عن النوعي البحث فيها خيتلف اليت املرحلة أهنا كما

(Quantitative Research)التحليل يعتمد الكمي البحث ففي واضح، بشكل 

 أو والتكرارت، املتوسطات مثل كانت بسيطة اإلحصائية، العمليات على باألساس

 البحث يف التحليل بينما. وحنوها املتكررة والقياسات بأنواعه، التباين، حتليل مثل معقدة

 .حبثها املراد الظاهرة أغوار سرب يف وأبعد عمقا أكثر النوعي

 

كما أشار إليه الباحث  (Qualitative Research)وإن هذا البحث حبث نوعي 

 :يف الفصل الثاين ويهدف البحث إىل ما يهدف البحث النوعي من

 حتليل طريق عن املوضوع يف" ملاذا" أو "كيف" ،"ما"اىل اإلجابة على األسئلة  سعىال -

 .املقابلة واالستبانة واألمور املكتوبة اخل مثل املعلومات

 القضية أو للمشكلة اإلعداد أو للسياق اكتماال أكثر صورة وضع - 
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 والتطلعات، ،والدوافع القيم، وأنظمة والسلوكيات، ، يف املواقف الشعبية معرفة -

 .احلياة أمناط أو والثقافة

 تطوير النظريات -

 .متكني الناس من تبادل خرباهتم -

 

 حبيث البيانات مجع بداية مع -بشكل غري مباشر  –الباحث التحليل  بدأ

 نوع يتخللها أن بد ال البيانات مجع فعملية. بقليل البيانات مجع هناية بعد تقريبا انتهي

 من االنتهاء بعد فتكون اخلالص التحليل مرحلة أما. مبدئي كلبش ولو التحليل، من

 .البيانات يعين اآلن مجع

 

ويسمى  من األساليب النوعية اأنواعواجلدير بالذكر أن الباحث قد استعمل 

جابة املفتوحة ذو اإل)بني االختبار واالستبيان  وقد مجع (Triangulation)بالتثليث 

 .واملقابلة( واملغلقة

 

ختبار فقد مت حتليله يف الفصل الثاين من هذا الباب وسيتم حتليل البيانات أما األ

 .املتعلقة باالستبيان واملقابلة يف هذا الفصل
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إن االستبيان املوزع على الطالب والطالبات يف الصف اخلامس الثانوي يف مدرسة 

 open)حة الدوحة يف مجهورية موريشوس مكون من أسئلة اليت تكون اإلجابات حرة مفتو 

ended)  وكذلك أسئلة اليت تكون اإلجابات مغلقة(close ended).  

     

الذين يدرسون اللغة العربية يف الصف )طالبا وطالبة  85وُأجري االستبيان على  

  . سنة 00ومتوس  أعمارهم ( اخلامس يف أكادميية الدوحة
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 الموجهة إلى الطالب ا  المفتوحةاالستبيان ذا  اإلجاب تحليل اإلجابا  على أسئلة

 

 هل تقرأ الكتب العربية؟ ولماذا؟: السؤال األول

 

 

للحصول على مفردات عربية   نعم

 كثرية جديدة

10 % 

 % 82 ألهنا تساعدين يف دراسيت نعم 

 % 80 ألعرف املادة بطريقة أفضل نعم 

 % 00 ألنين ال أفهمها وهي صعبة ال

 

يرى الباحث أن احلث على قراءة الكتب العربية ولو بدون فهم يف البداية أمر 

مطلوب وذلك لألسباب اليت ذكرها الطالب أنفسهم ألن القراءة جتعل الطالب يتعودون 

إن نسبة   .على معرفة املفردات وبالتايل حفظها واستعماهلا يف كتابة اجلمل واملقاالت

وإذا دلت على شيء فإنه يدل على أن الطالب %(  21)عربية الطالب الذين يقرأون ال
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تحاولون قدر استطاعتهم التعرف على اللغة ولكن بصعوبة على وجه العموم كما يراه الباحث 

 . يف التحليل العام

 

 ما هي الكتب التي تستعملها؟: السؤال الثااي

 

 

 (اجلزء الثاين)   العربية بني يديك

A new Arabic Grammar of the written 

language (Haywood & Nahmad) 

 كتب القصص القصرية

 

000 % 

 

إن كتاب العربية بني يديك كتاب ممتع ومفيد حيث أنه تحتوي على كثري من املفردات 

 :واملصطلحات العصرية ومن أهم مميزاته أنه

 

 الوحدات هليكل منهجي تنظيم .0

 وبعضها الطرق، من متنوعة جمموعة يف والصوتية تالصو  ميزات عوملت قد  .8

 متاما جديد
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 املقصود  املستوى يناسب هيكل الكتاب .1

 صويت مضغوط قرص مع كتاب يأيت كل .1

 السلسلة فريدة يف نوعها .5

 ( واإلناث الذكور) اجلنسني كال وتعاجلة تركز السلسلة .0

  والعناصر املهارة بني التكامل .0

  السليم ةالعربي األجبدية االعتناء بنظام .2

 مبهارة املواد عرض .2

 موضوعات، و حوارات وقصص: النصوص من متنوعة جمموعة يقدم .00

 ... إخل

 تراكيب النحو تقدمي عند الوظيفي اجلانب استخدم .00

  األساسي املستوى يف الشفوية املهارات على الرتكيز .08

  واملهارات اللغة عناصر بني التوازن .01

 متنوعة  وجود تدريبات .01

 املواد عرض يف دةالوح نظام استخدام .05

 كامل سياق يف جديدة كلمات ورود  .00

  كل كتاب فهرس واملصطلحات يف الكلمات سرد يتم .00
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 ممتعة طرق يف الثقافية املفاهيم عرض .02

 األول الكتاب يف سيما وال التوضيحي الصور استخدام .02

 .ويرى الباحث أن الكتاب مفيد جدا

 

 A new)تب باالجنليزيةأما كتاب القواعد املذكور يف إجابة الطالب الذي كُ 

grammar of the written language)  فيحتاج إىل تبسي  والكتاب قدمي جدا أُل ف منذ

تقريبا أربعني سنة ولكن قد يفيد يف مرحلة البكالوريوس ويستخدم مثال يف جامعة جنوب 

(UNISA)أفريقيا 
75. 

 

 هل تشترك في مسابقة عربية؟:  السؤال الثالث

 

 

 % 80 مرة واحدة أو مرتني

 % 01 ال

 

                                                 
75

 See article of Professor Yousuf Dadoo on ‘Arabic from a distance: The case of UNISA’ – The 

teaching of Arabic in South Africa edited by Professor Yasien Mohamed- South Africa,1997 
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إن هذه املسابقات تقام لنفس أهداف النشاط السابق ويرى الباحث أنه بناًء على 

فاملطلوب تشجيع املدرسني الطالب . اإلجابة ليس هناك حث كبري للطالب على املشاركة

وخاصة يف ناحية  على املشاركة يف مثل هذه النشاطات اليت تنمي مهارات الطالب بال شك

 .القواعد

 

 هل توفر لك المكتبة المدرسية كتبا عربية؟: السؤال الرابع

 

 

 %000 نعم

 % 0 ال

 

إن الكتب بال شك مفيدة يف كل حني وعلى املدرسة أيضا شراء كتب أخرى إذا 

سة ختصيص حصص وال بد كذلك من تشجيع الطلبة زيارة املدرسة وعلى املدر . تيسر ذلك

خاصة لزيارة املكتبة واالطالع على الكتب املتوفرة وتوفري مدرس يف اللغة العربية ملساعدهتم 

 .عندما تحتاجون إىل املساعدة
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 هل تجد صعوبا  في كتابة الجمل العربية؟ لماذا؟: السؤال الخامس

 

 

 % 18 نعم، ألنين ال أعرف مفردات كثرية

، ألنين ال أجد الكلمات املناسبة عند نعم

 الكتابة

80 % 

نعم ألنين ال أعرف كيف استخدم الظروف 

 والصفات اخل

1 % 

 % 2 نعم، ألنين أجد مشكالت مع األفعال

نعم، ألنين أفكر يف االجنليزية مث أترمجها إىل 

 العربية

2 % 

 % 2 نعم، أخطئ كثريا يف القواعد

 % 80 ال

 

الطالب جيدون صعوبات يف كتابة اجلمل العربية لألسباب اليت  من%  20إن نسبة 

إن العالج .  ذكروها يف اجلدول والسببان الرئيسان مها مشكلة القواعد ومشكلة املفردات
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هلذه الظاهرة أمر صعب ولكن ليس مبستحيل ولكن تحتاج إىل عمل كبري ليس فق  فيما 

عداد خاص يتكلم عنه الباحث من بني خيتص الطالب بل فيما خيتص املدرسني أيضا من إ

 .االقرتحات يف هناية البحث إن شاء اهلل

 

 هل تحب تعلم قواعد اللغة العربية؟ لماذا؟: السؤال السادس

 

 

 % 2 ال، ألهنا صعبة 

 % 1 ال، ألهنا معقدة

 % 1 ال، ألهنا مملة

 % 21 نعم، لتحسني معرفيت بالعربية

 

دول يشري إىل أن نسبة من تحب تعلم القواعد نسبة عالية ولكن ال يعين هذا إن اجل

تشري هذه الظاهرة إىل أن الطالب يشتاقون إىل . أهنم يفهموهنا ويتقنوهنا بل العكس صحيح

ومع أهنم جيتهدون يف هذا اجملال فالنتيجة ليست على .  معرفة القواعد كي يتابعوا الدروس

 .ك عند التحليلخري ما يرام كما ثبت ذل
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مث إن تعليم اللغة األوىل اآلن ال يشمل تدريس القواعد بصفة رمسية مما جيعل فهم 

ولكن هناك حلول يوردها الباحث من بني . نظام القواعد صعبا عند تعلم اللغة الثانية

 .االقرتاحات والتوصيات يف هناية البحث

 

تكتب مقالة في اللغة ما هي المشكال  التي تواجهها عندما : السؤال السابع

 العربية؟

 

 

 % 81 ال أستطيع أن أطبق القواعد 

 % 50 ال أعرف املفردات الالزمة

 % 00 ال أستطيع أن أعرب عن نفسي

 % 1 ال أستطيع تصريف األفعال 

 

.  جند هنا أيضا أن أصل املشكلة هو عدم إتقان القواعد وكذلك نقص من املفردات

بالطبع سوف يواجه الطالب صعوبات يف تكوين اجلمل بصفة سليمة وحينئذ جندهم و 
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ل ويف األشخاص عند تصريف خيطئون يف املطابقة يف التذكري والتأنيث يف األمساء واألفعا

 .األفعال

تبسي   وقضية اإلعراب والبناء من القضايا املعقدة يف اللغة العربية وتحتاج تعليمه إىل 

 .ة بصفة منتظمةوتدريبات كثري 

 

الترجمة من العربية إلى االاجليزية أوالعكس : أيهما أصعب :  السؤال الثامن

 ولماذا؟

 

 

 % 0 الرتمجة من العربية إىل االجنليزية

الرتمجة من االجنليزية إىل العربية لعدم توفر 

 املفردات

000 % 

 

الرتمجة من االجنليزية إىل العربية مما جيدوهنا إن مجيع الطالب جيدون صعوبة أكثر يف 

يف الرتمجة من العربية إىل االجنليزية، ألهنم لديهم مفرات اجنليزية متوفرة يف حني أن ليست 

.  وهذا ما صر ح به املدرسون أيضا. عندهم مفردات عربية كافية لالستعمال عند الرتمجة
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تتعلق باألمور واألشياء اليت يشاهدوهنا كثريا  تعليم الطالب املفردات العربية اليتهو فاحلل 

اقرتح هذا احلل ممتحنو جامعة كمربج كما هو مذكور يف .  ويستعملون أمساءها كثريا

 76.التقرير

 

 

 الترجمة؟ ما هو الحل لمشكلة: السؤال التاسع

 

 

 % 20 تعلم املفردات وكثرة التدريبات يف الرتمجة

 % 80 اب يف املفردات املستعملة كثرياإعداد كت

 

من الطالب يقرتحون كحل ملشكلة الرتمجة تعلم وحفظ املفردات %  20إن نسبة 

منهم يرون إعداد كتاب خاص يف %  80املختلفة وتدريبات مكثفة يف الرتمجة ونسبة 

 . املفردات العربية املستعملةكثريا
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ووافق املدرسون الطالب يف .  حث مناسبا جداوهلم احلق يف هذا االقرتاح الذي يراه البا

 .هذين االقرتاحني مما يؤكد جدوى االقرتاحني

 

 عامة؟ ماذا في رأيك الحلول للمشكال  التي تواجهها في تعُلم اللغة العربية: السؤال العاشر 

 

 

 % 1 إقامة دروس أو دورات خاصة غري املدرسية

 % 08 لطالب واملدرسنياتصال أكثر بني ا

 % 81 تعلم مفردات متنوعة

 % 1 اجتهاد أكثر يف التعلم 

 % 00 قراءة كتب عربية ودراسة هذه اللغة يوميا

 % 2 حماولة احملادثة بالعربية كثريا

 % 1 (طريقة مباشرة)تعلم العربية بالعربية 

 % 1 إقامة أيام خاصة للعناية باللغة العربية

قواعد وقراءة الكتب العربية تدريبات على ال

 كثريا

80 % 
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 % 1 مشاهدة أفالم عربية

 % 1 تقدمي القواعد بطريقة ميسرة

 % 1 زيادة التدريبات العربية

 % 2 زيادة الرتكيز على القواعد

 % 1 الرتكيز على كتابة املقاالت

االستماع إىل أشرطة عربية وتنظيم 

 املسابقات العربية

1 % 

 % 2 منذ البداية  مراجعة القواعد

 

. إن جمموع النسبة يتجاوز املائة ألن هناك من له رأيان أو ثالثة يف احللول  املقرتحة

وجد الباحث إجابات متنوعة جدا مما يؤكد وجود الصعوبات فعال لدى الطالب يف تعلم 

 .اللغة العربية

ة وهنا وإن كل هذه اإلجابات صاحلة للقضاء على الصعوبات اليت يواجهها الطلب

وكذلك " املقابالت"اقرتاحات أيضا من قبل املدرسني واملدرسات أوردها الباحث حتت عنوان 

.هناك اقرتاحات وتوصيات يذكرها الباحث يف هناية البحث



237 

 

 المدرسا  في القضايا اآلتيةر إلى أجوبة الطلبة حول المدرسين و رسوم بيااية تشي

 

ين يوحي إىل أن املدرسني يستخدمون اللغة العربية كثريا يف الفصل وعندما دق ق إن الرسم البيا

الباحث النظر يف هذا األمر وق ِبل مدير املدرسة عرف  منه أن هناك ُمدر سة واحدة نشأت يف 

بلد عريب وليست من أهل موريشيوس وهي ال تتكلم إال بالعربية يف الفصل مما دعا إىل 

ُدر سة إىل فصل شكوى بعض أولياء األ
مور وكذلك انتقال بعض الطالبات من فصل هذه امل

 .ُمدر سة ُأخرى

 استخدام اللغة العربية في الفصل

 عادة 

   %  

 نادرا

  % 
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ويف رأي الباحث ال ينبغي التكلم بالعربية طول احلصة ولكن على املدرسني أن يسخدموا 

بل يقرتح أن يلجأ إىل . اللغة العربية بإتزان وال يبالغ يف االستعمال خاصة يف هذا املستوى

 .كثرية مما تساعد الطلبة يف الفهم واالستيعابالرتمجة يف مواقف  

 

يتضح من الرسم البياين أن طريقة القواعد ما زالت سائدة إىل وقتنا احلاضر يف كثري من 

 . املؤسسات التعليمية

وهي أقدم الطرائق اليت استخدمت يف تعليم اللغات األجنبية، وما زالت تستخدم يف عدد 

جتعل هذه الطريقة هدفها األول تدريس قواعد اللغة األجنبية، وتدفع الطالب .العامل من بالد 

 استخدام طريقة القواعد والترجمة

 عادة

   %  

 نادرا

  %  
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األم واألجنبية، : إىل حفظها واستظهارها، ويتم تعليم اللغة عن طريق الرتمجة بني اللغتني

 00.وهتتم هذه الطريقة بتنمية مهاريت القراءة والكتابة يف اللغة األجنبية

 

وذلك %  10يتبني أن املعلمني ال يستخدمون الوسائل التعليمية غري السبورة إال نسبة 

 .لألسباب اليت سوف نذكرها يف املقابالت اليت أجراها الباحث مع املدرسني
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 دروس الدورات التدريبية ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هباأنظر   
 

0 10 20 30 40 50 60 

 نادرا

 عادة

 أبدا

 

   %  

   %  

   %  

 استخدام الوسائل التعليمية
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أوضحت الدراسات واألحباث أن الوسائل التعليمية تلعب دوراً جوهرياً يف إثراء التعليم  

 بناء املفاهيم وختطي احلدود اجلغرافية والطبيعية باستخدام وتوسيع خربات املتعلم وتيسري

  7.وسائل اتصال متنوعة تعرض الرسائل التعليمية بأساليب مثرية ومشوقة وجذابة

املعل م الناجح يستخدم الوسائل التعليمية، ويعلم أهنا جزء مكمل للدرس، وليست بدياًل 

واملعل م . عني هبا لتحقيق أهداف الدرسعنه؛ كما يدرك أهنا ليست غاية، وإمنا وسيلة يست

ملاذا يستخدم الوسيلة التعليمية، وكيف خيتارها، وأين موضعها من الدرس، : الناجح يعرف

 .وكيف يستعمل كل نوع من أنواع الوسائل
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 قباسلا ردصلا 

 تصحيح الكراسات

 عادة

6  %  

 نادرا

 4 %  



241 

 

وأما ما يتعلق بتصحيح الكراسات فال يُقص ر املعلمون يف هذا العمل وتصحيح الكراسات 

مطلوبة حىت يتعرف الطلبة على أخطائهم ومن مث ال يكررون األخطاء نفسها يف التدريبات 

 .املستقبلية

.  ومن الضروري بعد تصحيح األخطاء إعطاء تغذية رجعية للطالب واملناقشة حول األخطاء

ولكن على املدرسني أن يصححوا الكراسات .  ومن مث فإن الطالب يتعرف على أخطائه

 .بصفة منتظمة

 إجراء الدرس الشفهي

 عادة

   %  نادرا 

   %  

اأبد  

   %  
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ويف اعتقاد الباحث %  58إن الرسم يشري إىل أن املعلمني يقوم بدروس شفوية عادة بنسبة 

ال يكفي ألن القراءة وحلول التدريبات شفهيا والتعبري الشفوي أمر مطلوب للنهوض مبهارات 

ملعلم إبراز أمهية التعبري لذلك على االشفوي عدم إدراك التالميذ أمهية التعبري اللغة املختلفة ل

يف حصة معينة مرسومة ولكن عليه مراعاة ذلك الشفوي عدم اقتصار التدريب على التعبري و 

اهلدف النهائي لكل لغة وأن املهارات األخرى  هو إن التعبري  .يف كل درس من دروس اللغة

ن التعبري هو اللغة كتابة و قراءة حنواً وصرفاً كلها وسائل لغاية واحدة وهي التعبري لذلك فإ

 .منطوقة أو مسموعة

إن الرحالت العلمية ال حتظى من اجلدول املدرسي إال نسبة معدودة جدا ولكن على كل 

حال فإن اخلروج خارج املدرسة والذهاب إىل مكان من األماكن حيث يشاهد الطلبة ما 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

 أبدا

 نادرا

 

   %  

 

  %  

 الرحالت العلميةإقامة 
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ن أن يربطوا األمساء باملسميات وهو أمر تعلموها من مفردات داخل الفصل ومن مث يستطيعو 

 .مهم جدا إال أنه تحتاج إىل استعداد مبكر وترد كذلك هذا النشاط يف كراسة ختطي  املدرس

 

تعد الرحالت التعليمية من أقوى الوسائل التعليمية تأثريا يف حياة الطالب ، فهي تنقلهم من 

طبيعتها، فتقوي فيهم عملية اإلدراك ، جو األسلوب الرمزي اجملرد إىل مشاهدة احلقائق على 

 . وتبث عناصرها فيهم بشكل يعجز عنه الكالم والشرح 

 

كما أن يف الرحالت تغيريا للجو املدرسي من حيث االنطالق واملرح اللذان يسيطران على 

وإن الرحلة التعليمية جيب أن تبىن   .جوها، ومما يصادفه الطالب من أمور جديدة يف الرحلة

ف تعليمي وحتقق أبعاده املختلفة، وهي بذلك ختتلف عن الرحلة املدرسية اليت على هد

 02.يقصد هبا الرتويح والسمر واللهو الربيء
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ولكن ال يعين %  00نرى من الرسم البياين أن املدرسني يسألون عن املفردات بالنسبة إىل 

 .لك من خالل التحليل وخاصة عند الرتمجةهذا أن الطلبة يعرفون اجلواب يبدو ذ

 

إن من أعظم ما ابتكره اإلنسان حلماية اللغة واحلفاظ عليها حية نامية متطورة تأليف معاجم 

حتفظ مفردات اللغة القومية وتتوىل تفسريها وتوضيحها وتتكفل ببيان صور استعماالهتا ومتييز 

مليت والسائد من النادر فريجع إليها األصيل من الدخيل واحلقيقي من الزائف واحلي من ا

ليتزود مبا تحتاج إليه من ألفاظ يعرب عنها وهبا عما ختطر له من أفكار وتبدو له من  طالبال

معان وخيتار منها ما يتالءم مع مشاعره وأخيلته من صيغ ويتعرف على ما صعب عليه فهمه 

ع الزمن باستخدامه املستمر وينعشها ويبقيها ثابتة حية م ةلغالمن مدلوالت وبذلك تحيي 

 األسئلة عن المفردات

 نادرا

   %  عادة 

   %  

اأبد  

4 %  
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السليم هلا نطقاً وكتابة ومبا يبدعه وينتجه فيها فكره كما أنه يتخطى حاجز الزمن ويعيش مع 

  .األجيال املاضية فيستفيد من خرباهتا وما أبدعته قرائح أهلها وأنتجته عقوهلم 

 

ولكن يف رأي الباحث %  02درس بنسبة يتبني من الرسم أن املدرسني يقومون بتلخيص ال

على املدرسني أن يزيدوا على هذه النسبة ألن التلخيص أمر ضروري بعد كل درس ومهم 

 :جدا لألسباب اآلتية

 التلخيص بعد الدرس

 عادة

   %  

 نادرا

   %  
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 .لتسجيل املالحظات يف الدرس .0

 . الكتاب يف يقرأ الدرس وما إلستيعاب .8

 .لتوفري اجملهود الالزم ملتابعة األعمال املكتوبة .1

 رية يف شخصية الطالب كالقدرة على الرتكيزلتنمية جوانب كث .1

 .لتعميق نظرة القارئ بالرتكيز على أهم النقاط .5

 

أن العمل  يرى الباحث

اجلماعي أوالتعلو التعوين مهم جدا وعلى املدرس زيادة هذا النشاط الذي انتشر هذه األيام 

 20:لنفعه الكثري مثل
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 العمل الجماعي

%    نادرا  

 عادة

   %  
اأبد  

   %  
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 .وجعله أكثر اهتماماً هلم تشويق الطالب ملوضوع الدرس -

 .تبادل اخلربات -

 .خمتلفةب الطالب مهارات اكتسا   -

 .ري املتعلم من اجتاهاته وسلوكياته إجيابياً يغت -

 .قدرة على حل املشكالتالب املتعلم اكتسا  -

 .ملتعلم مناخاً أفضل لتثبيت التعليما ريوفت  -

 .تعلم الطالب من زمالئه اآلخرين يف اجملموعة  -

 ..حتسني مستوى حتصيل الطالب ومعاجلة الضعف بشكل أفضل من التعليم الفردي  -

 

 التكليف بالمشروعات

 نادرا

 4 %  
 أبدا

6  %  
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نالحظ من الرسم البياين أن املشروعات تقل يف هذا الصف واألسباب ترجع إىل عدم توفر 

الوقت لذلك وإىل ضرورة تكليف الطالب بالتدريبات منها كتابة املقاالت وحل أوراق 

نات لألعوام  السابقة اليت هي على من  واحد فالطالب يستفيدون يف هذا النوع من اإلمتحا

 .املراجعة أكثر مما يستفيدون من املشروعات

ولكن علينا أال هنمل أمهية املشروعات مثل شرح باب من أبواب القواعد يف شكل رسوم 

 بيانية

الب مجيعهم مبثل هذه على أوراق مقواة مث تعليقها على جدار الصف وسوف يستفيد الط

املشروعات ألنه كلما يدخل الطلبة الصف سوف يرون هذه األوراق املثبتة ويقرأوهنا فتثبت 

 .املعلومات يف أذهاهنم

 

تحليل اإلجابا  في المقابال  مع المدرسين بالصف الخامس الثااوي بأكاديمية  

 الدوحة

 

لغة العربية يف الصف اخلامس وما يلي مبقابلة ُمدرس ني وُمدرس ت ني يُدر سون ال قام الباحث

لطلبة بعد مدة مشاهدهتم يف ا على األسئلة ختصهم وختصجابات اإلجدول يشري إىل 

 :القضايا اآلتية
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 جدول يشير إلى إجابا  المدرسين حول قضايا تدريس العربية

 

 
 

    
ماجستري يف 
الدراسات 
 اإلسالمية

وس يف بكالوري
 اللغة العربية

وس يف بكالوري
الدراسات 

اإلسالمية واللغة 
 العربية

عام )دبلوم 
يف ( واحد

 اللغة العربية 

 شهور 00 سنوات 00 سنة 00 سنة 00

اكثر الطلبة ال 
 –جيتهدون 
بعض تدريس 

الكتاب شفهيا 
لكي يُغط ي املنهج 

 حلدود الوقت

ي عترب الطالب 
 –العربية صعبة 

ضعف مستوى 
  –الطلبة 

ال يهتم الطالب 
لعدم املواصلة 
 بعد املدرسة 

الصعوبة يف 
الرتمجة من 
االجنليزية إىل 

– العربية 
املشكلة يف فهم 

يصعب  -النص
فهم املفردات 
 على الطلبة 

مشكلة 
 –القواعد 
االهتمام عدم 
-  
 
 

ضعفاء يف القواعد 
عدم املطابقة  –

يف اجلنس 
 –والشخص 

التداخل اللغوي 

كتاب القواعد 
عدم  –صعبة 

تطبيق ما 
  -تعلموه

التداخل اللغوي 

توجد أخطاء 
لغوية يف كتابة 

 –املقاالت 
أخطاء يف التذكري 

 –والتأنيث 

عدم فهم 
ظاهرة 
 –اإلعراب 
التداخل 

اللغوي من 
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بني االجنليزية 
 والعربية

بني االجنليزية 
والعربية ونقل 

عدم  –اخلربة 
املطابقة يف 

 التذكري والتأنيث
يف الفعل ويف 

 العدد 

اخلل  بني 
املاضي واملضارع 

 -(زمن الفعل)
مشكلة التداخل 

  -اللغوي 

االجنليزية إىل 
 –العربية 

مشكلة يف 
تصريف 
 -األفعال 
تبسي  
– القواعد 

الرتكيز على 
 القواعد أكثر

اإلكثار من 
التدريبات يف 

  -القواعد 

إجياد حصة 
متكاملة يدر سها 
مدرس آخر 
متخصص يف 
القواعد مرة يف 

لزوم  -األسبوع
الفصل بني 

العربية واللغات 
 –األخرى 

برنامج تلفيزيوين 
   -يف القواعد 

التعليم املبكر 
 للقواعد 

ال استخدم إال 
 السبورة

ال استخدم إال 
السبورة لعدم 
توفر الوسائل 

 األخرى

استخدام 
احلاسوب مرة يف 

قصص  -األسبوع
  -قصرية أعدها 

ال استخدم 
 إال السبورة

ال  –ال أقوم هبا 
 أجد وقتا

ال  –ال أقوم هبا 
 أجد وقتا

تعليم تعاوين عند  
 كتابة املقاالت

حيانا أكلف أ
الطالب 
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بالعمل 
 التعاوين

ال يعرفون كتابة 
 –املقاالت 

يكتبون دون 
االنتباه إىل 
عدد  –القواعد 

احلصص ال 
 –يساعد كثريا 
اخلطأ يف 

استخدام املفردات 
 ويف القواعد

تغيري زمن الفعل 
  –أثناء الكتابة 
  –ضعف الطلبة 
ليس عند 
الطالب 
ت كافية مفردا
–  

خيطئون يف 
 القواعد

يفكرون 
باالجنليزية مث 
يرتمجون إىل 

ضعف  –العربية 
شديد جدا جدا 

 –يف املفردات 
التعبري عن الفكرة 

 –ضعيف 
يستخدمون 

الكلمة نفسها 
 عدة مرات  

عدم تكوين 
 –اجلمل 

نقص من 
  -املفردات
القواعد 
ال  –ضعيفة 

تحبون القواعد 
حىت أنا ال 

 أحب القواعد

إعداد مناذج من 
 –املقاالت 

اإلكثار من 
التحدث بالعربية 

 –يف الفصل 
إقامة مسرحيات 

مشاهدة  –
 األفالم العربية

إقامة دورات 
 خاصة 

يف اللغة العربية 
التشجيع من  –

قبل أولياء 
الزيادة  –األمور 

 –من احلصص 
حفظ مفردات 

 –أكثر 
مشاهدة أفالم 
 كرتونية عربية

ابة تكليف بكت
 –التعبري أسبوعيا 
إقامة دروس 
 –خصوصية 

املراجعة يف البيت 
كثرة التمرينات   –
التدريبات منذ  –

الصفوف املبكرة 
زيادة من  –

احلصص متثيلية 
مشاهدة أفالم  –

كثرة القراءة 
 –التمثيلية  –

اإلبداع يف 
 –التدريس 
استخدام 
الوسائل 
التعليمية 
–املختلفة 

عرض األفالم 
 ةالعربي
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 عربية
مستوى الطالب 
ضعيف يف الرتمجة 

خاصة من 
اإلجنليزية إىل 

لدى . العربية
الطالب جمموعة 

حمدودة من 
املفردات وخيطئون 

 يف القواعد

الحظت أن 
الرتمجة من 
العربية إىل 

اإلجنليزية أقل 
صعوبة من 
الرتمجة من 
اإلجنليزية إىل 
العربية وذلك 

ألهنم يستطيعون 
بري باإلجنليزية التع

أكثر من التعبري 
 يف العربية

هناك ضعف  
كبري من 

املفردات لدى 
الطالب 

ويفهمون الفكرة 
العامة من النص 
إذا كان النص 
باللغة العربية مث 
عند الرتمجة ال 
جيدون صعوبة  
كثرية ألهنم 

يعرفون االجنليزية 
وجيدون 

الكلمات بسهولة 
ولكن إذا كان 
النص باإلجنليزية 

دون فال جي
الكلمات الالزمة 

عند الرتمجة 
وهنالك 

مالبسات بني 
 قواعد اللغتني

 

خيطئ 
الطالب كثريا 

عندما 
يرتمجون نصا 
من اإلجنليزية 
إىل العربية 
ألن عدد 
مفرداهتم 
حمدود وال 
جيدون مثل 
هذه املشكلة 

كثريا يف 
الرتمجة من 
العربية إىل 
مث . اإلجنليزية

خيطئون كثريا 
يف القواعد 
 ةعند الرتمج
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إعادة النظر يف 
. اختيار املدرسني
هناك مدرسون 
غري متخصصني 
يف اللغة العربية 
بل خترجوا من  

كليلت الدراسات 
اإلسالمية يف 
.  جامعات عربية

فال بد من اختيار 
من ختصص يف 
 .  اللغة العربية

ال بد من إعداد 
كتاب خاص 
بالتدريبات يف 

 . الرتمجة
 

إعداد كتب 
تص خي
التدريبات يف ب

الرتمجة وال بد 
أن تبدأ 

ريبات منذ دالت
الصف الثالث 
حىت يتعود 

الطالب على 
 .الرتمجة

مث ال بد من 
اإلكثار من 
 .القراءة املكثفة
من املفيد أيضا 
إعداد كتاب 

حول جمموعات 
من املفردات 
ختتص أمورا 

خمتلفة يف احلياة 
ويطلب من 

الطالب حفظ 
 هذه املفردات

ال بد من 
ريبات يف التد

الرتمجة منذ وقت 
ال بد من .  مبكر

زيادة يف عدد 
احلصص 

األسبوعية كي 
نتمكن من 

نشاطات تساعد 
الطالب على 
 مهارة الرتمجة

ال بد من 
تدريبات كثرية 
يف الرتمجة منذ 
الصف األول 
الثانوي وال 
بد من إعداد 
كتاب يشمل 
الكلمات 
العربية مع 

الرتمجة باللغة 
اإلجنليزية 
مدعمة 

لصور ملونة با
 .جلب االنتباه
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 مع مدرسي أكاديمية الدوحة المالحظا  حول المقابال 

 

مما يتعلق  باملؤهالت العلمية فإن املدرس األول قد تعل م الدراسات اإلسالمية باللغة   -0

العربية يف إحدى اجلامعات العربية بعد أن أخد دورة ملدة سنتني يف اللغة العربية ويف رأي 

فإنه ال يليق ألحد ختصص يف الدراسات اإلسالمية أن يدر س اللغة العربية ألن الباحث 

 .العربية لغة وهي لغة ملن يتعل مها بنحوها وصرفها وأدهبا وبالغتها

وكذلك لدى املدرسة الثانية دبلوم ملدة عام فق  يف اللغة العربية ويرى الباحث أن اليت أو 

 .غي أن تحمل درجة البكالوريوسالذي يُدر س الصف اخلامس الثانوي ينب

 

يشتكي بعض املدرسني من عدم كفاية احلصص العربية أسبوعيا وهناك أمر مهم جيب  -8

 .االنتباه إليه

وهو تعليم العربية بواسطة العربية فق  الذي تقوم به إحدى املدرستني كما صر حت بذلك يف 

عدد من الطالب ألهنم ال يفهمون  املقابلة املذكورة أعاله وقد ذكر الباحث أيضا عدم إقبال

 .شيئا

 .ويف رأي الباحث فإن الرتمجة إىل حد ما مطلوب يف هذا املستوى
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يشتكي املدرسون من عدم اجتهاد الطلبة ويرجع ذلك إىل أسباب منها أن الطالب  -1

 .يعتقدون أن اللغة العربية صعبة وكذلك لعدم مواصلة الدراسة العربية يف مستقبلهم

 .درسون أن الطالب جيدون صعوبات يف الفهم، ويف الرتمجة، ويف كتابة املقاالتويرى امل

 

ُيصر ح املدرسون بأن الطلبة ضعفاء يف القواعد ويقعون يف اخلطأ يف املطابقة كثريا وذلك  -1

يف األفعال واخلل  يف زمن األفعال ( مجع -مفرد)يف التذكري والتأنيث، ويف الشخص والعدد 

 .لغوي بني االجنليزية والعربيةويف التداخل ال

 

وأما ما يتعلق باحللول للمشكالت السابقة فريى املدرسون الرتكيز على القواعد أكثر  -5

كما يرى بعضهم احلث على مشاهدة الربامج التعليمية .  وختصيص حصة للقواعد أسبوعيا

 .لقنوات يف موريشيوسيف القواعد عرب القنوات العربية الفضائية علما بإمكانية استقبال هذه ا

 

عرف الباحث من خالل املقابلة أن أكثر املدرسني ال يستخدمون وسائل تعليمية غري  -0

 . السبورة لعدم توفر الوقت
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 (collaborative learning)وكذلك ال يلجأ املدرسون إىل تكليف الطلبة بالتعلم التعاُوين كثريا

م يتم فيه تقسيم التالميذ إىل جمموعات والتعلم التعاوين هو أسلوب تعل.  للسبب نفسه

، يرتاوح عدد أفراد كل جمموعة ما بني (تضم مستويات معرفية خمتلفة ) صغرية غري متجانسة 

 20.تالميذ اجملموعة الواحدة يف حتقيق هدف أو أهداف مشرتكة  ، ويتعاون  أفراد 1-0

 

ملقاالت فإن املدرسني يرون أن وأما ما يتعلق بالصعوبات اليت يواجهها الطلبة عند كتابة ا -0

الطلبة خُيطئون يف القواعد ويغريون زمن الفعل أثناء الكتابة ويفكرون باالجنليزية أوال مث 

يرتمجون األفكار إىل العربية وكثريا ما تسبب هذه العملية الذهنية التداخل اللغوي ونقل 

 .اخلربة

 .داتوهناك مشكلة كبرية جدا لدى الطالب أال وهي قلة املفر 

وعندما ُسِئل املدرسون عن احللول اليت يقرتحوهنا فمنهم من قال بضرورة احملادثة بالعربية 

وإعداد مناذج من املقاالت وهناك من ينادي بالزيادة من احلصص كي يتمكنوا من عرض 

 .واستخدام الوسائل التعليمية املختلفة -على سبيل املثال  -أفالم عربية 

 

صعوبة الرتمجة من االجنليزية إىل العربية أكثر من صعوبتها من العربية يرى املعلمون أن  – 2

إىل االجنليزية لألسباب اليت ذكرها املعلمون وهنا سبب رئيسي وهو نقص مهم من املفردات 
                                                 
81

 http://www.khayma.com/s3mt/talimtawny.htm 

http://www.khayma.com/s3mt/talimtawny.htm
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العربية لدى الطلبة واحلل املقرتح هو كثرة التدريبات يف الرتمجة وحفظ املفردات العربية واقرتحوا  

 .خاصة تتناول التدريبات وإيراد املفردات كذلك إعداد كتب

 

الخامس الثااوي في مدارس  تحليل اإلجابا  في المقابال   مع المدرسين  بالصف

 ثااوية أخرى في موريشيوس

ثانوية يف مدارس يُدر سون اللغة العربية يف الصف اخلامس أربعة ُمدرسني مبقابلة  قام الباحث

لطلبة بعد مدة مشاهدهتم ابات  األسئلة حوهلم وحول وما يلي جدول يشري إىل إجاأخرى 

 :يف القضايا اآلتية

 في مدارس ثااوية أخرى جدول يشير إلى إجابا  المدرسين حول قضايا تدريس العربية

 

ماجستري يف 
  اللغة العربية

س يف و كالوريب
 اللغة العربية

وس يف بكالوري
 –اللغة العربية 

شهادة عليا يف 
 الرتبية

بكالوريوس يف 
 اللغة العربية
والدراسات 
 - اإلسالمية

شهادة عليا يف 
 الرتبية
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 سنوات 00 سنوات 00 سنة 80 سنة 88

 هناك من 
من الطلبة 
ولكن  – جيتهد
ك من هنا

يدرس العربية 
رغما عنه ألنه 
مل جيد مادة 

 -أخرى 
غط ي أجتهد ألُ 
س فأدر  املنهج 
األمور 

 األساسية فق 

مستوى الصف 
 اخلامس
  –ف  يضع
الطالب يقرأ ال 

رعاية للقواعد 
احلصص  –

حمدودة ال 
  تكفي

الصعوبة يف 
تركيب اجلمل 

العربية 
–  الصحيحة 
يف املشكلة 
  القواعد

ال يعمل الطالب 
الواجبات املنزلية 
ألهنم مهتمون 
باملواد األخرى 

أكثر من 
إهتمامهم باللغة 

  - العربية
 
 

ضعفاء يف 
ال  –القواعد 

س القواعد در  أُ 
ا بل أقف دمنفر 

اهر و على الظ
اللغوية عند 

شرح النصوص 
عدم املطابقة -

يف اجلنس 
 –والشخص 

املشكلة هي 
أن الطالب مل 
يتدربوا على 
القواعد يف 
الصفوف 
  – املبكرة

جيدون مشكلة 
كبرية يف تطبيق 

ال  –القواعد 
يتعرضون للغة 

ال شك أن 
الطلبة خيطئون 
 كثريا يف القواعد

هناك نقل  –
خاطئ من 
االجنلزية إىل 

 العربية

جيد الطالب 
 مشكلة يف القواعد

وهناك ظاهرة  –
التداخل اللغوي 
من االجنليزية إىل 

خيطئون  –العربية 
كثريا يف تركيب 

 اجلمل
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التداخل 
اللغوي بني 
 االجنليزية
 والعربية

العربية خارج 
 الفصل 

التدريبات على 
 –القواعد كثريا 
تأليف كتاب 
يف القواعد مع 
اختيار أبواب 
خاصة هتم 
 الطالب

اإلكثار من 
التدريبات يف 

القواعد 
 -الوظيفية

إعداد كتاب 
لتبسي  
  القواعد

بد من عرض ال 
القواعد العربية 
على الطالب 
   عرضا بسيطا

منذ  لقواعداتعليم 
الصف الرابع 

  الثانوي

ال استخدم إال 
واللوحة  السبورة

 2 اإللكرتونية

ال استخدم إال 
الكتاب 
املدرسي 

السبورة لعدم و 
توفر الوسائل 

 األخرى

استخدام 
السبورة 

احلاسوب و 
روح الشوكذلك 
أوراق على 

منفردة غري 
  الكتاب املقرر

ال استخدم إال 
والكتاب  السبورة
 املقرر

ألن ال أقوم هبا 
 الوقت حمدود

 –ال أقوم هبا 
 ال أجد وقتا

ال أكلف 
الطالب 

باألنشطة لعدم 
  توفر الوقت

 قليلة جدا

من شديد نقص جيد الطالب جيد الطالب يستطيعون ال 
                                                 

 2
 ليلةهذه اللوحة ال توجد إال يف مدراس ثانوية ق  
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أن يعربوا عن 
نفسهم بصورة أ

واضحة يف  
كتابة املقاالت 

يكتبون دون  –
االنتباه إىل 
 –القواعد  
املفردات 
 حمدودة

صعوبة يف 
  – التعبري 
عند  تليس

الطالب 
مفردات كافية 

خيطئون يف  –
الرتاكيب 

 النحوية كثريا

صعوبة يف  
كتابة املقاالت 
ألن مفرداهتم 

حمدودة وليست 
 عندهم ملكة

 –اإلبداع 
خيطئون يف 
 القواعد

هناك  -املفردات
أخطاء إمالئية  

 كثرية
  –القواعد ضعيفة 

كتاب إعداد  
يف كيفية كتابة 
املقاالت مع 

جيب  – األمثلة
أن يكون لدى 
الطالب دفرت 
يكتبون فيه 
املفردات 

اجلديدة اليت 
يتعلموهنا من 

خالل 
 النصوص

تأليف كتاب 
ملفردات يف ا

وخاصة اليت 
تحتاج إليها 
  –الطالب 

ختصيص دفرت 
حيث يسجل 

الطالب 
املفردات اليت 

 يتعلموهنا

تكليف 
الطالب  

بكتابة اجلمل 
منذ الصف 
األول الثانوي 
مث التدرج شيئا 
فشيئا حىت 
يتمكنوا من  

 كتابة الفقرات 

ألنه كثرة القراءة 
ليس لدى الطالب 

اتصال باللغة 
العربية إال يف 

ال بد  –درسة امل
من تعليم الطالب  

كيفية كتابة 
املقاالت كتابة 

ال بد  –صحيحة 
من مساعدهتم 
على اختيار 

املفردات املناسبة 
للموضوعات 

 املختلفة
خيطئ الطالب  الحظت أن الحظت أن مستوى 
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الطالب 
ضعيف يف 

الرتمجة خاصة 
من اإلجنليزية 
. إىل العربية

لدى الطالب 
جمموعة حمدودة 
من املفردات 

م ال ألهن
يتعرضون كثريا 
 إىل اللغة العربية

الرتمجة من 
العربية إىل 

اإلجنليزية أقل 
صعوبة من 
الرتمجة من 
اإلجنليزية إىل 
العربية وذلك 
لنقص شديد 
من املفردات 

ويف  –العربية 
كثري من 

األحيان يرتجم 
الطالب ترمجة 
حرفية دون 
 الرتمجة املعنوية

من الرتمجة 
يزية صعبة االجنل

لدى الطالب  
-  

الحظت كذلك 
أهنم يرتمجون 

ترمجة حرفية وال 
يصيبون املعىن 
وهناك مشكلة 
 املفردات العلربية

كثريا عندما 
يرتمجون نصا من 
اإلجنليزية إىل 

العربية ألن عدد 
  - مفرداهتم حمدود

ال يطبقون القواعد 
 يف تركيب اجلمل

ال بد من 
دريبات يف لتا

 .الرتمجة
وحل أوراق 
االمتحانان 
السابقة يف 

  الرتمجة
 

إعداد كتب 
تص خي

بالتدريبات يف 
 –الرتمجة 

الزيادة من 
التدريبات أيضا 
يف الرتاكيب 

 النحوية

ال بد من 
 القراءة الكثرية

إعداد كتاب  –
يف املفردات 

اليت يستعملها 
الطالب كثريا 
وعليهم حبفظ 
 هذه املفردات

قراءة  ال بد من
نصوص كثرية 
للحصول على 
قدر كبري من 
وال  –املفردات 

بأس من إعداد  
كتاب خاص 
يتناول املفردات 

 املختلفة
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أكاديمية  مع مدرسي المدارس الثااوية األخرى غير المالحظا  حول المقابال 

 الدوحة

 

ب يشتكي بعض املدرسني من عدم كفاية احلصص العربية أسبوعيا وهناك أمر مهم جي -0

 .االنتباه إليه

 

يشتكي املدرسون من عدم اجتهاد الطلبة ويرجع ذلك إىل أسباب منها أن الطالب  -8

 .اختاروا مادة اللغة العربية رغما عنهم ألهنم مل جيدوا مادة أخرى

 .ويرى املدرسون أن الطالب جيدون صعوبات يف الفهم، ويف الرتمجة، ويف كتابة املقاالت

 

قعون يف اخلطأ يف تركيب اجلمل أن الطلبة ضعفاء يف القواعد ويى يتفق املدرسون عل -1

 .التداخل اللغوي بني االجنليزية والعربيةإىل  -إىل حد كبري-ويرجع ذلك 

 

د أكثر وأما ما يتعلق باحللول للمشكالت السابقة فريى املدرسون الرتكيز على القواع -1

ك املمارسة الكثري على التدريبات يف تبسي  القواعد يف شكل كتاب جديد هلذا الغرض وكذل

 .القواعد وحاصة منذ الصفوف األوىل
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 . أخرى غري السبورة لتمكنهم من ذلكتعليمية يستخدم بعض املدرسني وسائل  -5

 .وال يلجأ املدرسون إىل نشاطات تعليمية أخرى لعدم توفر الوقت

 

املقاالت فإن املدرسني يرون أن وأما ما يتعلق بالصعوبات اليت يواجهها الطلبة عند كتابة  -0

عن  واليس عندهم من املفردات ما يستطيعون هبا أن يعرب الطلبة خُيطئون يف القواعد و 

 .مهأنفس

أو دليل يف  إعداد كتاب فمنهم من قال بضرورة املدرسون ها وأما بالنسبة للحلول اليت يقرتح

ليف كتاب يف املفردات اليت ضرورة تأكما يرون أيضا .  كيفية كتابة املقاالت خطوة خبطوة

 .  يستخدمها الطلبة استخداما كثريا

 

يرى املعلمون أن صعوبة الرتمجة من االجنليزية إىل العربية أكثر من صعوبتها من العربية  – 0

ن ذلك يرجع إىل الكمية احملدودة مسبب و .  إىل االجنليزية لألسباب اليت ذكرها املعلمون

 .ةاملفردات العربية لدى الطلب

 

وقراءة النصوص العربية  كثرة التدريبات يف الرتمجة وحفظ املفردات العربية   ة هياملقرتح ولواحلل

 .كثريا
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يرى الباحث من خالل املقابالت مع مدرسي اللغة العربية للصف اخلامس يف أكادميية 

الدوحة ومقابالته مع مدرسي اللغة العربية للصف اخلامس يف مدارس ثانوية أخرى، أن 

صعوبات اليت يواجهها الطالب متشاهبة مما يدعو إىل القول بأن الصعوبات يف تعلم اللغة ال

يف الصف اخلامس تكاد تكون مشرتكة بني الطالب يف املدارس الثانوية يف  العربية

 .موريشيوس
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266 

 

 اتائج البحث

     

لبحث الذي خيتص بالصعوبات واملشكالت اليت هذا ابعد ما تناول الباحث 

يواجهها طالب اللغة العربية بالصف اخلامس الثانوي يف مجهورية موريشيوس فيما يتعلق 

بالقواعد والرتمجة من العربية إىل االجنليزية والعكس باعتبار أكادميية الدوحة يف 

 أمور تتعلقحث منها البا النتائج اليت توصل إليها فيما يلييسجل موريشيوس كنموذج، 

 مورأومنها  متعلقة باملنهاج مورأومنها  وجهة نظر علم اللغة التطبيقي وحتليل األخطاءب

  :والوسائل التعليمية واألنشطة  متعلقة بطرائق التدريس

 

  وجهة اظر علم اللغة التطبيقي وتحليل األخطاءب أمور تتعلق: أوال

  

 .االجنليزية على العربية يرجع أكثر األخطاء إىل سبب تأثري اللغة .0

 

ترجع أخطاء أخرى إىل خاصية نظام القواعد يف اللغة العربية وهذه األخطاء متثل  .8

 (intralingual)تداخل اللغة نفسها 
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وهو من االسرتاتيجيات اليت :  (Negative Transfer)من أسباب األخطاء النقل السليب  .1

 . ليزية واللغة العربيةيتبعها الطالب حني تتشابه القاعدة يف لغة االجن

 

وهو تأثري سليب على :  (Interference)من أسباب األخطاء التداخل اللغوي السليب  .1

الطالب من لغة االجنليزية على عملية تعلمه اللغة العربية ، وذلك حني ختتلف القاعدة 

 .يف اللغة االجنليزية عندها يف اللغة العربية

 

من االسرتاتيجيات اليت : (Generalization) من أسباب األخطاء التعميم السليب  .5

يتبعها الطالب حيث يعممون قاعدة يف اللغة االجنليزية أو يف اللغة العربية يف املواطن 

 . اليت ال تعمل القاعدة فيكون سلبياً 

 

حيث أن الطالب يريد   (hypercorrection)من أسباب األخطاء املبالغة يف التصويب  .0

 .لظاهرة اليت يدركها ويتفادى الوقوع فيها فيقع فيهاأن يتفادى أخطاء هذه ا
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طالب أثناء اكتساب لل (developmental) من أسباب األخطاء هو التطور اللغوي .0

اللغة فاملرحلة على الرغم من أهنا ينبغي أن تكون مرحلة استقرار لغوي إال أهنا ما زالت 

 .مرحلة انتقال وأن الدارس ما زال يعدل فيها سلوكه

 

 .م الطلبة بالرتمجة احلرفية من االجنليزية إىل العربيةيقو  .2

 

حول  3 يتفق ما توصل إليه الباحث من مالحظات مع تقرير وتوصيات جامعة كمربج .2

 .أداء الطالب الذين ي درسون اللغة العربية بالصف اخلامس الثانوي يف االمتحان

 

ف على االختالفات تؤدي الدراسات التقابلية بني العربية واالجنليزية إىل الوقو  .00

املوجودة يف األنظمة بني اللغتني ومن مث  تساعد هذه على تقدمي مادة لغوية مناسبة 

 ".العربية"لتعلم اللغة الثانية 

 

                                                 
 1 - 0ص  انظر 3 
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على التخلص لطالب األخطاء متكنه من مساعدة ا ن معرفة املعلم ألسبابإ .00

 يشتمل على خطة لعالج األخطاء أوالً  همنها من خالل استخدام أسلوب موج  

  .فيها ووضع األساليب املناسبة للوقاية من الوقوع ،بأول

 

 متعلقة بالمنهاج مورأ: ثاايا

 

تسود يف أذهان طلبة اللغة العربية فكرة أن اللغة العربية صعبة، متعد دة وكثرية القواعد  .0

 .مع اختالف اآلراء فيها

 

 .تهمنهج النحو يرهق املتلقي بكثرة أبوابه، وتفريعاته وأبنيته، وصيغ .8

 

إن طبيعة .  من املعروف أن مهارات اللغة أربع وهي القراءة والكتابة واالستماع واحلوار .1

املقرر يف الصف اخلامس ال تشمل احلوار ألنه ليس هناك امتحان شفوي ولذلك ال 

 .يركز املدرسون على احلوار

 

 .ضرورة تبسي  القواعد .1
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 .ساعات االتصال بني املدرس وطالبة غري كافية .5

 

الطلبة أكثر الصعوبات يف ترمجة نص من االجنليزية إىل العربية خبالف الرتمجة من جيد  .0

الطالقة والثقة يف شديد من املفردات العربية وكذلك لعدم اللنقص لالعربية إىل االجنليزية 

 .العربية والتدقيق النحوي رتاكيباستخدام ال

 

 واألاشطة والوسائل التعليمية متعلقة بطرائق التدريس مورأ: ثالثا

 

  .والسبورة قلة توفر وسائل تعليمية غري الكتاب املدرسي .0

 

 .ضعف الذخرية اللغوية طالبمن املعو قات املرتبطة بال .8

 

، املدرسة ويف البيتة املتوفرة يف يلالستفادة من التقنيات التعليم طالبعدم سعي ال .1

 .ةم عن املشاركة يف املسابقات اللغوية الكتابيعن إحجامه فضال

 

جيد الطلبة أكثر الصعوبات يف ترمجة نص من االجنليزية إىل العربية خبالف الرتمجة من  .1

 .العربية إىل االجنليزية لنقص شديد من املفردات العربية
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 .ال يتدرب الطلبة كثريا على الرتمجة .5

 

تكاد تكون الصعوبات اليت يواجهها الطلبة يف أكادميية الدوحة متشاهبة للصعوبات اليت  .0

 .طالب املدارس األخرى يف موريشيوس جيدها

 

 االقتراحا   والتوصيا 

 : وصى الباحث مبا يليمن نتائج يسبق  يف ضوء ما

 

 (تتعلق بالصعوبا  في تعلم العربية)االقتراحا  والتوصيا  الخاصة :أوال 

 

رى الباحث ضرورة اهتمام مطوري املناهج بإعداد مناهج اللغة العربية هلذه املرحلة ي  -1

  .خاصة يتم فيها مراعاة النتائج بصفة عامة وما يناسب هذه املراحل بصفة حبيث

ومن مث  يرى الباحث ضرورة إعداد كتاب يتناول التقابل بني العربية واالجنليزية يف 

  .ضوء أهم النتائج حيث حتتوي على األمثلة يف كلتا االجنليزية والعربية
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وأساليب تدريسية حديثة  تخدام طرقعلى اس القواعد النحوية الرتكيز يف تدريس  -2

فروق فردية، والبعد  نبينهم متثري دافعية التالميذ ونشاطهم حنو التعلم وتراعى ما 

واالستظهار دون  بقدر اإلمكان عن األساليب التقليدية اليت تركز على احلفظ

 .االهتمام باملشاركة الفعالة من قبل التالميذ والطالب 

 

س املعروفة كطريقة القواعد والرتمجة والطريقة املباشرة والطريقة التنويع من طرق التدري  -3

السمعية والشفهية حسب مستويات ومتطلبات الطالب وهذا التنويع هو ما يسمى 

 4 .بالطريقة االنتقائية

واجلدير بالذكر أن طريقة القواعد الرتمجة ال بد منه ألن الطالب ال يستغنون يف هذا 

 .زء من املقررالصف عنها لكون الرتمجة ج

 

 .إقامة الدروس العالجية ملشكالت الطلبة يف قواعد اللغة العربية والرتمجة  -4

 

مسايرا للمنهج يف اجتاهه وروحه وأال يتخذ منه جيب أن يكون كتاب القواعد   -5

 5 .املؤلفون معرضا إلظهار علمهم وإحاطتهم

                                                 
 دروس الدورات التدريبية ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هباأنظر   4 
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مل توجد فعلى  استخدام الكتب اليت تركز على التدريبات يف اللغة العربية وإن  -6

 .املدريسني إعداد التدريبات

 

 . متابعة املدرسني عقب تكليف الطلبة هبذه التدريبات والعناية بالتصحيح أوال بأول  -7

 

اللغة العربية على بذل جهودهم من أجل تنمية اجتاهات  حث وتشجيع معلمي  - 

ويكون ذلك  العربية املختلفة اليت جيدون صعوبة يف فهمها، تالميذهم حنو فروع اللغة

الطرق واألساليب التدريسية اليت تعمل على إثارة اهتمام  استخدام :من خالل 

هؤالء التالميذ واليت تركز على األنشطة اجلماعية اليت يقومون فيها بتحصيل 

والتعاون مع زمالئهم األمر الذي تحقق معه  واكتشاف املعلومات من خالل املشاركة

 .واستيعاهبا ويزيد اهتمامهم هبا ومبعلمها دة الدراسيةذواهتم فيقبلون على تعلم املا

 

ضرورة اختيار أنشطة وتدريبات ونصوص قرائية، هتدف إىل تنمية مهارات القراءة   - 

البناء النحوي والرتكييب : )والكتابة وقياسها على سبيل املثال حبيث يتوافر فيها

                                                                                                                                            
25

 الطبعة الثالثة عشرة –دار املعارف  –عبد العليم إبراهيم  –املوجه الفين ملدر سي اللغة العربية   
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للمتعلم حتديد معامل وطول اجلملة والرتاكيب مبا يسمح , للجملة ووضوح العبارات

 (.النص املقروء وإدراك اهلدف منه

 

التعليم بصفة خاصة واملراحل من رحلة هذه املإعداد أدلة ملعلمي اللغة العربية يف   - 1

 . ةاألخرى بصفة عام

 

بناء على االقرتاح السابق فإن الباحث يرى تبسي  القواعد وشرحها بلغة سهلة مع  -11

ياسني حممد واألستاذ هارون عندما الحظا أن كتاب تدريبات كافية كما فعله األستاذ 

 & A new Arabic Grammar of the written language (Haywoodالقواعد 

Nahmad)  يتناسبان مع   7 فأل فا كتابني. 6 كتاب معقد ال يليب حاجات الطالب

 .  مستويات الطالب

 

عامل شهريا يف تكليف الطالب بكتابة مقاالت حول بعض األحداث اهلامة يف ال -12

 . شكل نشرات يتم طباعتها وتوزيعها على الطالب بعد قيام  املدرسني مبراجعتها

                                                 
86

 See the article “Early Islamic Education and Approaches to Teaching Arabic in South Africa” - The 

teaching of Arabic in South Africa edited by Professor Yasien Mohamed- South Africa,1997 

 
87

 First steps in Arabic Grammar & Second steps in Arabic Grammar by Yasien Mohamed and 

Muhammed Haron, USA 
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فدرس االستفهام ميكن أن  ،مسايرة املادة اللغوية املختارة لطبيعة القاعدة النحوية -13

وأخواهتا ميكن أن يأيت يف أسلوب  "كان"ودرس ، صورة أسلوب احلوار يأيت يف

 .وهكذا.. يأيت يف هنج قصصي  "املاضيالفعل "ودرس  ،التقرير

 

رب  املادة اللغوية اليت ُتدرس من خالهلا الظواهر النحوية حباجات الطالب   -14

وميوهلم واجتاهاهتم جلذهبم وإثارة دافعيتهم حنو تعل م املادة بداًل من العبارات املبتورة 

 .واألمثلة املتناثرة

 

ات اليت يكثر استعماهلا يف لغة وهي املوضوع ،البدء باملوضوعات األكثر أمهية -15

 .الطالب

 

تشجيع معلمي اللغة العربية على استخدام وسائل تكنولوجيا التعليم يف تدريس  -16

 .اللغة العربية

استخدام االنرتنت وخاصة الفيديو ونوافذ الدردشة لتطوير مهارات االستماع  -17

 مع الناطقني هبا  والتحدث باللغة االجنليزية
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ملفردات العربية تصنف حسب املوضوعات مع الرتمجة إعداد كتاب خاص يف ا - 1

 .باللغة االجنليزية

 .إعداد كتاب خاص يف التدريبات للرتمجة من العربية إىل االجنليزية والعكس - 1

 .إعداد كتاب لتدريس الرتمجة يتناول نصوصا متعددة تتعلق باحلياة اليومية  - 2

فهم النص يف لغته  إىلأن يعمد املرتجم حث الطالب على الرتمجة املعنوية وهي  -21

لية عموهى طريقة سليمة يف . اللغة املستقبلةإىل املقصود منه  ىناألصلية فينقل املع

جم أن يفرط فيها فيؤلف نصا جديدا من عنده غري للمرت الرتمجة، إال أنه ال جيوز 

ن على املرتجم أن يوازن لكملصدر، ويزيد وينقض كيفما شاء، و امعترب ألصل النص 

تهما، فال يطغى أحدمها على اآلخر، بل يكون كل أمهيويوافق بني  ىنعملوا اللفظ

   .على قدر صاحبهمنهما 

 

 

 

 

                                                 

 
  

 .م8000، 8/ماليزيا، ، ط –، اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزياكواالملبور علم اللغة التطبيقي مقدمة يفعبد السالم،  ،أمحد شيخ  
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 (تتعلق باإلدارة والتخطيط الخ)االقتراحا   والتوصيا  العامة :ثاايا 

 

طريقة التدريس املعتادة من خالل التخطي  الدقيق لتتابع وتدرج  االهتمام بتحسني .0

ومات السابقة األساسية واملرتبطة باملفاهيم اجلديدة املعل احملتوى، والتعرف على

  .وحماولة عالج نواحي الضعف فيها الباملطلوب تدريسها للط

 

إعداد معلمي األكادميية يف الرتبية كون ذلك من األمور األساسية قبل الشروع يف  .8

التعليم وقد أولت وزارة التعليم يف موريشيوس هذا األمر أمهية خاصة وأشرتطت 

صول على دبلوم يف الرتبية قبل االلتحاق بوظيفة التعليم ويطبَّق هذا القانون احل

 .  انطالقا من العام املقبل

 

 استقطاب مدرسني متخصصني يف تدريس اللغة العربية للعمل يف األكادميية .1

 

اخلدمة بأمهية تنويع أساليب ومناذج واسرتاتيجيات  وأثناءتوعية املعلمني قبل اخلدمة  .1

  .الظروف واملتغريات اليت حتكم كل موقف تعليمي ا يتناسب معالتعلم مب
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بذلك تدريب املعلم على أساليب التطوير  التدريب التطويري أثناء اخلدمة ونقصد .5

 .الذايت

 

ودورات تدريبية ملعلمي اللغة العربية لتعريفهم بالنظريات احلديثة يف  تتنظيم ندوا  .0

 تطيعوا استخدام بعض االسرتاتيجياتالتدريس وأهداف التعلم املعريف حىت يس

 .التدريسية القائمة عليها يف جمال تدريس اللغة العربية

 

حتديث التعليم بتطوير مناهجه لتواكب عصر احلداثة مع احملافظة على أصالتنا يف  .0

 .الدين واللغة والرتاث

 

 -النحوية وخصوصًا كتب القواعـدالتدرج والتسلسل يف املادة التعليمية   مراعاة .2

العامة إىل  تنظيم املفاهيم النحوية الواردة فيها تنظيمًا هرميًا يبدأ من املفاهيمو 

عمومية بصورة منظمة ومتدرجة ومرتابطة وهبذا تسهل عمليـة  املفاهيم األقل

 .وجتعل التعلم ذا معىن  االستيعاب على التالميذ
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ثري من اخلربات إقامة املسرح املدرسي ألنه ميد الطالب باملعلومات ويزودهم بك .2

ُعرب  والنطق الواضح، كما يعودهم على اإللقاء 
واملهارات، فيدرهبم على األداء امل

   .اجليد وتنويع الصوت ورعاية ما يقتضيه املقام من ألوان السلوك

 

مسامهة أخصائي تكنولوجيا التعليم يف إنتاج برامج حاسوبية، هتدف إىل تنمية  .00

 .مهارات اللغة العربية

 مراحل الحقة البحث في استكمال في اقتراحا 

 

هذه الدراسة تفتح أبواب البحوث العلمية أو الدراسات مستقبلية للعوامل املؤثرة يف تعلم 

نظرا ألن الباحث كتب يف موضوع الصعوبات اليت يواجهه طالب اللغة . اللغة العربية

احث باالستكمال العربية يف الصف اخلامس يف املرحلة الثانوية يف موريشيوس يوصي الب

 :البحث يف املراحل الالحقة حول املوضوعات التالية

 حبث يف الصعوبات اليت يواجهها طالب الثانوية يف موريشيوس يف قضية الصيغة .0

 حبث يف الصعوبات اليت يواجهها طالب الثانوية يف موريشيوس يف قضية املعجم .8

                                                 
 الطبعة الثالثة عشرة –دار املعارف  –عبد العليم إبراهيم  –املوجه الفين ملدر سي اللغة العربية    
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س يف قضية حبث يف الصعوبات اليت يواجهها طالب الثانوية يف موريشيو  .1

 األصوات

 حبث يف الصعوبات اليت يواجهها طالب الثانوية يف موريشيوس يف قضية الداللة .1

حبث يف الصعوبات اليت يواجهها طالب الثانوية يف موريشيوس يف قضية  .5

 .األسلوب

تتعلق بقضايا استخدام اإلنرتنت لتنمية مهارات اليت إعداد البحوث والدراسات   .0

 .صف اخلامس الثانويطالب الاللغة العربية ل

حبوث يف الدراسات التقابلية بني العربية واالجنليزية يف مجيع مستويات اللغة كي  .0

يتمكن مدر سو اللغة العربية من الوقوف على أوجه التشابه واالختالف بني 

اللغتني ومن مث إفادة الطلبة بذلك كي ال يقعوا يف أخطاء تداخل اللغة ونقل 

 اخلربة اخل

 

 

 

 

 

 

 



281 

 

 

الطبعة  –دار املعارف – املوجه الفين ملدرسي اللغة العربية .إبراهيم ، عبد احلليم  -

 (بدون تاريخ)الثالثة عشرة

سلسلة :  القواعد العربية امليسرة –حممد الرفاعي الشيخ  ،إبراهيم يوسف السيد -

 جامعة امللك سعود  -للغة العربيةمعهد ا -رب لعريب لغري العيف تعليم النحو ا

 م0220،

دار املعرفة  –بتحقيق حممد حامد الفقي اقتضاء الصراط املستقيمابن تيمية،  -

 (بدون تاريخ)للطباعة والنشر، بريوت، لبنان 

 ، اللغويات العامة، مدخل إسالمي وموضوعات خمتارة. عبد السالم ،أمحد شيخ  -

 م8000، 8/ماليزيا، ، ط –سالمية العاملية مباليزياكواالملبور اجلامعة اإل

اجلامعة اإلسالمية  ،مقدمة يف علم اللغة التطبيقي .عبد السالم ،أمحد شيخ -

 م8000،  الطبعة الثانية ماليزيا، –يزياكواالملبور العاملية مبال

 م8005، ، دار املعارف اجلامعية  طرق تدريس اللغة العربية .إمساعيل، زكريا -
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دراسة حتليلية عطاشي، عبد الرضا. البوغبيش، عواطف. البوغبيش، عبد الکرمي  -

 (بدون تاريخ)، لألخطاء اللغوي ة لدي متعل ِمي اللغة العربي ة يف إيران

، اهليئة املصرية للكتاب، القاهرة، الرتمجة ومشكالهتا. خورشيد، إبراهيم زكي -

 م0225

ومبادئ ترمجة النثر من اللغة اإلجنليزية  صعوباتالواسع طه حممد  عبد ،السقاف -

  إىل اللغة العربية باإلشارة إىل رواية مزرعة احليوان

 (بدون تاريخ)خمطوطة  – املزهر يف علوم اللغة وأنواعها. السيوطي، جالل الدين -

، عمادة شؤون التقابل اللغوي وحتليل األخطاء –صيين، حممود امساعيل  -

 م 0228الرياض،  املكتبات، جامعة امللك سعود،

. املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى. طعيمة، رشدي أمحد -

 (بدون تاريخ. )معهد اللغة العربية. مكة املكرمة. جامعة أم القرى

: ، إضاءات نقدية  اللغة العربية، مكانتها وقضاياها اللغوية .محزة أمحد ،عثمان -
 8000العدد الثاين  –السنة األوىل 

، اهليئة املصرية حركة الرتمجة يف مصر يف القرن العشرينصام الدين، أمحد، ع -
 م0220العامة للكتاب، القاهرة، 

أساسيات تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات . العصيلي، عبد العزيز بن ابراهيم -

 هـ0188. معهد اللغة العربية. مكة املكرمة. جامعة أم القرى. أخرى
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 م0222.دار املعارف، القاهرة . جمتمعاتأشتات  .العقاد، عباس حممود -

دار كنوز اشبيليا  –نظرات لغوية يف القرآن الكرمي –لعيد، صاحل بن حسني ا   -

 م8001الطبعة الثالثة،  –اململكة العربية السعودية  –الرياض  –للنشر والتوزيع 

 يف األخطاء اللغوية الكتابية لدى الطالب املاليويني  .حانيزم حممد ،غزاىل -

حبث غري ) –اجلامعة اإلسالمية العاملية  – "دراسة حتليلية"استخدام املصدر 

 م 8001( منشور

 م0201 . املكتبة العصرية: بريوت. جامع الدروس العربية. الغالييين، مصطفى -

دروس الدورات التدريبية ملعلمي اللغة العربية  -عبد الرمحن بن إبراهيم  ،الفوزان -

 هـ0185 – الرياض -مؤس سة الوقف اإلسالمي  - لغري الناطقني هبا

: اجلنس اللغوي  -جليل، مرصوفة  – مجسوري، مشس الدين - مهدي، مسعود -

 (اريختون دب) – دراسة يف األخطاء اللغوية العربية لدى املتعلمني املاليزيني

جامعة أم .  تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى. الناقة، حممود كامل -

 م0225/ هـ0105. معهد اللغة العربية. مكة املكرمة. القرى

اإلمام، –يوسف، حسن  –رواش، فؤاد  -سليمان، حممد حامد –يونس، علي  -

األخطاء اللغوية التحريرية لطالب املستوى املتقدم يف معهد اللغة العربية . هاشم

 . معهد اللغة العربية. مكة املكرمة. جامعة أم القرى .جبامعة أم القرى
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 (أسئلة ذات اإلجابات املفتوحة)االستبيان للطالب : 0ملحق رقم  -

 (أسئلة ذات اإلجابات املغلقة)االستبيان للطالب : 8ملحق رقم  -

 أسئلة مقابلة املدرسني:  1ملحق رقم  -

 رسالة إىل مدير أكادميية الدوحة يف موريشيوس: 1ملحق رقم  -

 رسالة إىل الطالب بأكادميية الدوحة:  5لحق رقم م -

 رسالة إىل املدرسني بأكادميية الدوحة:  0ملحق رقم  -

 استمارة موافقة للطالب :  0ملحق رقم  -

 من االجنليزية إىل العربيةاألوىل للرتمجة النص الكامل :  2ملحق رقم  -

 لعربية اإىل االجنليزية من الثانية النص الكامل للرتمجة  :2ملحق رقم  -

 االجنليزيةإىل العربية النص الكامل للرتمجة األوىل من  :00ملحق رقم  -

 االجنليزيةإىل العربية النص الكامل للرتمجة الثانية من  :00ملحق رقم  -

يف حتليلها حبثا يف  Bakir & Lazimالنص املختار للكاتبني : 08 ملحق رقم  -

 ب يف الرتمجة من العربية واإلجنليزية موضوع املشاكل األسلوبية اليت تواجه الطالب العر 
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1- Do you read Arabic books? Why? 

2- What are the books that you use in School? 

3- How often do you participate in an Arabic competition? 

4- Does the school library provide you with enough Arabic books? 

5- Do you have any difficulties when writing Arabic sentences? If yes, 

why? 

6- Do you like learning grammar? If not why?  

7- What are the difficulties that you face when writing composition? 

8- Which of the two translations are most difficult: from Arabic to 

English or vice versa? 

9- What do you think are the solutions to translation problems? 

10 – What are the solutions you suggest to the difficulties you encounter 

in learning Arabic in  general? 
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1.  Does your teacher speak Arabic in class? 

2.  Does your teacher use the Grammar-translation method? 

3.  Does your teacher use teaching aids? 

4.  Does your teacher correct your copybooks? 

5.  Does your teacher do oral classes? 

6.  Does you go to educational outings? 

7.  Does your teacher ask you about vocabulary? 

8. Does your teacher summarise the lessons? 

9.  Do you do group work? 

10.  Do you do project work? 
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 من فضلك تكلم عنك وعن دراستك؟ -0

 منذ كم سنة تُعل م هذه اللغة؟ -8

فما هي هذه   هل تواجه مشكالت عند تدريس اللغة العربية هلذا الصف؟ -1

 الصعوبات؟

 هل تعتقد أن الطلبة جيدون مشكالت يف تعلم النحو والصرف؟ – 1

 ب هلذه املشكلة؟ماذا  يف رأيك احلل املناس – 5

 ما هي الوسائل التعليمية اليت تستخدم عادة يف الفصل؟ -0

 هل تقوم باألنشطة التعليمية يف الفصل؟ -0

 ما هي الصعوبات اليت تالحظها يف التالميذ عند كتابة املقاالت أو اإلنشاء؟ -2

 ماذا يف رأيك احلل املناسب هلذه املشكلة؟ -2

 حظها يف التالميذ عند الرتمجة؟ما هي الصعوبات اليت تال - -00

 ماذا يف رأيك احلل املناسب هلذه املشكلة؟ - 00
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To the Manager, 

Mr Sadek Polin 

Doha Academy 

Giquel Street 

Eau coulee, Curepipe 

Dear Sir, 

Assalamou Alaykum 

As a Doctoral student, I am conducting a survey in form of a 

questionnaire for the students of Arabic in Form V as part of a Doctoral 

research project at the UNISA on the difficulties in the learning of Arabic 

language at the School Certificate Level in the Republic of Mauritius.  

I am conducting an interview as well with the Arabic teachers of this 

form. 

Participation is voluntary.  Data collected will be stored electronically and 

will be kept strictly confidential. The interview instrument and the 

questionnaire that will be administered has been approved by the 

University of South Africa (UNISA) and thus, meets all ethical 

requirements imposed by the university. 

So I hereby seek your consent for this exercise and I await for a positive 

reply Insha Allah. 

May Allah bless you and the Academy as well. 

 

Sincerely, 

Abdool Sammad Nazeer 

Doctoral Student (Researcher)  
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Dear Student, Assalamou Alaykum 

As a Doctoral student in the field of Arabic language, I am conducting a survey 

in the form of a questionnaire as part of a Doctoral research project at the 

University of South Africa about an investigation into the difficulties faced by 

students of Arabic language at the School Certificate Level in the Republic of 

Mauritius – Doha Academy as model.  

Your participation in this research project will be greatly appreciated. Your 

input will allow me to identify and understand difficulties faced by you in 

learning the Arabic language and come up with potential solutions to solve 

these problems.  You will also allow me to complete my Doctoral degree 

successfully Insha Allah.  

Data collected will be stored electronically and will be kept strictly 

confidential. Participation will be anonymous as no sensitive personal details 

such as name and address will be collected. However, if you wish to receive a 

copy of the final results of the research, you are welcome to give me your email 

address and the final result will be sent to you.  

The instrument that will be administered has been approved by the University 

of South Africa (UNISA) and thus, meets all ethical requirements imposed by 

the university. 

If you have any further queries, please feel free to contact the researcher using 

the contact details provided below. Thank you for your precious time and 

cooperation. 

 

Abdool Sammad Nazeer 

Doctoral Student (Researcher)  

Email address: asamadnazeer@yahoo.com  

Mobile No: (+230) 7280933 
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To the teachers of Arabic 

Doha Academy -Secondary department 

Giquel Street 

Eau coulee, Curepipe 

 

 

Dear Teachers,  

 

Assalamou Alaykum 

 

As a Doctoral student in the field of Arabic language, I am conducting a 

survey in the form of an interview as part of a Doctoral research project at 

the University of South Africa about an investigation into the difficulties 

faced by students of Arabic language at the School Certificate Level in 

the Republic of Mauritius – Doha Academy as a model.  

 

Your participation in this research project will be greatly appreciated. 

Your input will allow me to identify and understand difficulties in 

learning/teaching process of the Arabic language and come up with 

potential solutions to solve these problems.  You will also allow me to 

complete my Doctoral degree successfully Insha Allah.  

 

Data collected will be stored electronically and will be kept strictly 

confidential. Participation will be anonymous as no sensitive personal 
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details such as name and address will be collected. However, if you wish 

to receive a copy of the final results of the research, you are welcome to 

give me your email address and the final result will be sent to you.  

 

The instrument that will be administered has been approved by the 

University of South Africa (UNISA) and thus, meets all ethical 

requirements imposed by the university. 

 

So I hereby seek your approval through the manager and hope to receive 

a positive response on your side. 

 

 

 

Abdool Sammad Nazeer 

Doctoral Student (Researcher)  

Email address: asamadnazeer@yahoo.com  

Mobile No: (+230) 7280933 
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PARTICIPANT CONSENT FORM 

 

Date:………………….. 

 

I agree to take part in the ‘investigation into the difficulties faced by 

students of Arabic language at the School Certificate level in the Republic 

of Mauritius’, a study conducted by Abdool Sammad Nazeer, under the 

supervision of  Professor Yousuf Dadoo and Professor Yasien Mohamed, 

submitted to the University of South Africa (UNISA) as a requirement for 

the award of Doctoral degree in Arabic language.  Any information that I 

provide in this study shall not be used for any other purpose other than 

the one stated.  

 

Do you wish to remain anonymous?  Yes □    No □  (please tick)    

If you answer No to the above question, please provide the following 

details: 

 

Name: ……………………………. 

Gender: Male  □  Female  □    (please tick) 

Age: ……………………………… 

Email Address: ……………………………… 

Signature of participant ………….....   

Signature of researcher …………………. 
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It was eight o’clock in the morning and the station was crowded with 

passengers. 

A train was about to leave for Karachi.  The third class compartments 

were all full and a poor traveller was trying to find a seat. At last, he 

thought he had succeeded in finding a corner, when a fat man said to him: 

“Pardon Sir, that seat is taken”. I am keeping it for a friend, here is his 

bag,” and pointed to a leather bag nearby. 

The other travellers laughed behind their newspapers because they knew 

that the fat man had told a lie.  
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When I joined the secondary school two years ago, my French master was 

Mr. Ali .  He was a kind teacher. He regularly gave us homework, but 

instead of collecting the copybooks, he would simply ask us by a show of 

hands whether we had done the work. Those who did not put up their 

hands were scolded. For the first few days I did my homework regularly. 

However, I soon learnt that Mr. Ali's work could be ignored. The best 

thing to do was not to let him know that the homework had not been 

done. 

 

Every time I was the first to put up my hand. This worked well for nearly 

five weeks. Then, one day the unexpected happened. Mr. Ali shouted as 

soon as he entered the classroom, "put your homework copybooks on my 

table!" 
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ًٍ ُتس مَّى . كانت لُبىن بنًتا صغريًة، ت عيُش يف قرية تـُُوفـ ي ْت والدهُتا وتـ ز وَّج  والُدها بِامرأِة

ومل تُرِْدها أن تعيش   وج ع ل ْتها تـ ْعم ُل بِق ْسو ةٍ . عاش ْت لُبىن معهما ومل حتُِْبها ليلى. ليلى

 .م ع ُهما

 

نا ح فلةر وأريُد بعض  الزهورِ : "ذات  يوٍم قال ْت ليل ى لِلُْبىن فقال ت . " س ت كوُن عند 

ولكن ليلى . "حنُن يف الشتاء، واجلوُّ باردر جًدا، وال تُوج د زهورر يف هذا الف صل: "لُبىن

ه يب إىل الغابِة واحب ثي عن بعٍض أريُد بعض  الزُّهور، ِاذ: "ضِحكْت على لبىن وقالت

دي شيئا. منها سوف تـ ْبِقني  . سُأغلُق باب  البيت. وال ترِجعي إىل البيت إن مل جتِ 

 ."يف الغابة،وستأكلِك الِذئابُ 
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 . فندق فاخر جدا، يف وس  املدينةوسكنا يف.  قضينا عطلتنا الصيفية يف القاهرة

ففي اليوم األول كنا متعبني .  ويف األسبوعني اللذين قضينا هناك، كان اجلو لطيفا جدا

ويف الصباح التايل ذهبنا إىل املسجد .  حلد أننا مل نستطع أن نذهب إىل أي مكان

 .املشهور الذي يقع يف مدينة القاهرة

 

ومبجرد أن دخلنا ساحة املسجد، اقرتب منا كثري . ناكجرة لنذهب إىل هركبنا سيارة أُ   

.  وكان األمر واضحا بالنسبة هلم، أننا أتينا من اخلارج.  من املرشدين يتحدثون باإلجنليزية

 .ربنا أنه سيساعدنا يف زيارة املسجد كل هأخ  رفضنا خدماهتم ألن السائق قد
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 المشاكل في تحليلهما بحثا في موضوع Bakir & Lazimالنص المختار للكاتبين 

  واإلاجليزية الترجمة من العربية في العرب الطالب تواجه األسلوبية التي

 

 مدينة البصرة

 

تقع مدينة البصرة ثاين كربيات مدن العراق يف منطقة اتسمت منذ القدم وإىل يومنا هذا 

البصرة يلتقي هنرا دجلة والفرات ليكونا  وإىل الشمال من مدينة. بأمهيتها الثقافية واإلقتصادية

حتيطه غابات . ش  العرب الذي ينساب جنوبا : واحدا من أمجل اجملاري املائية يف العامل

النخيل الباسقة مارا مبدينة البصرة معانقا أسواقها املكتظة وأرصفتها املزدمحة وبيوهتا القدمية 

 . ليصب أخريا يف اخلليج العريبواحلديثة وحقول نفطها املتدفقة باخلري والعطاء 

 

منذ مخسة االف عام خلقت إرادة األنسان العظيمة يف هذه املنطقة من جنوب العراق 

وهي احدى  -(اور)واليوم جتتذب . احدى اوىل احلضارات اليت اقامها األنسان على األرض

ار والسائحني من  وما تحي  هبا من أهوار الزو  -األثار الشاهدة على احلضارة السومرية العريقة

 .  كل أرجاء العامل
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م لكي تكون  012هـ  00عام ( رض)لقد إختار موقع البصرة اخلليفة عمر بن اخلطاب 

موقعا حربيا لكنها ما لبثت أن منت وأصبحت يف أقل من مخسني عاما مدينة حبرية جتارية  

سيا وفكريا ألف نسمة، واستطاعت أن تكون مركزا سيا 100كبرية يربو عدد سكاهنا على 

عظيما لبالد ما بني النهرين وفيها غدت اللغة العربية، اليت مل تكن قد استخدمت من قبل 

 .سالمينيلالغراض العلمية، لغة احلضارة والفكر اإل

 

 

 

 


