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حتليل أخطاء الكالم املتضمنة يف املدونة اللغوية ملتعلمي اللغة 
  يف ضوء النظرية التحويلية من الناطقني بغريها العربية

  :المستخلص
 متعلمـو اللغـة     هدفت الدراسة الحالية إلى تحديد أخطاء الكالم التي يقع فيها         

هذه ة التي تقف وراء  القوانين التحويليواستنتاج وصياغة، العربية من الناطقين بغيرها  
 القوانينتحديد  في  تعتمد على النظرية التحويلية      الدراسة منهجية حيث وظفت   خطاء؛  األ

مستوى :  هيمستوياتوشملت منهجية التحليل الحالية ثالثة   ،  نشأت عنها األخطاء  التي  
ومستوى المفردات الـذي يـصف      ،  التحليل الصوتي المتعلق بالخطأ في نطق األصوات      

التركيب الذي يرصد الخطأ في  مستوى التراكيب   و،  استخدام المفردة الصحيحة   الخطأ في 
 تجريـد  تـم و، مـا  االختالف بينه  يحددالتركيب الصواب و  ويصوغ  ،  الذي أنتجه المتعلم  

 الذي   الظاهري  صياغة الرموز المعبرة عن المستوى     في كل مستوى من خالل    األخطاء  
 البـاطني وصياغة رموز المستوى    ن  تحديد الصواب المفترض أن يكو    ثم  ،  يصف الخطأ 
ملفاً صوتياً تضمنتها مدونـة  ) ٥٢( وباستخدام المنهجية السابقة تم تحليل      .المعبر عنه 

) ٢٩٥(تحديد  وتوصلت الدراسة الحالية إلى     ،   من الناطقين بغيرها   متعلمي اللغة العربية  
  وصـياغة  تاجاسـتن وتم  ،   ألخطاء الكالم   الثالثة تحليليةالمستويات  خطَأ موزعة على ال   

كما قامت  ،  خطاءقانوناً تحويلياً يصف العوامل التحويلية التي نشأت عنها هذه األ         ) ٣٧(
 التحويلية التي تم استنتاجها في المعالجة الكلية ألخطاء الكالم          القوانينالدراسة بتطبيق   

توصـيات  ال مـن    اَوقـدمت الدراسـة عـدد     ،  عبارة تضمنت خطأين أو أكثر    ) ٢٢(في  
المنهجية المستخدمة في الدراسة الحالية فـي مـساعدة       من  كيفية اإلفادة   والمقترحات ل 

كيفية توظيفها في بنـاء بحـوث       وكذلك  ،  المتعلمين على اكتشاف أخطائهم وتصحيحها    
تطوير مجالي تعليم  التحويلية التي تنشأ عنها األخطاء في   القوانينجديدة يمكنها تطبيق    

  .لميناللغة العربية والمدونات اللغوية للمتع
   :مقدمة-١

أدى ظهور المدونات اإللكترونية وشهرتها الواسعة بين مستخدميها إلى اهتمام 
والمحاضرين والمعلمين بتوظيف هذه التقنية في المجـال األكـاديمي؛إلجراء           الباحثين
 وتسهيل جمع إنتاجهم الطالبوالتفاعل مع ،  إلكترونياًونشر المقررات الدراسية، البحوث

ومن أنواع المدونات اإللكترونية المدونات اللغوية .  حظاتهم واالحتفاظ بهاوآرائهم ومال
ومدونات المتعلمين والتي كان لظهورها  في العقود الثالثة األخيرة أثر كبير على تطور          

وقد سـاعدت   ،  التطبيقية واللغويات إجراءات ومتغيرات البحوث في مجالي تعليم اللغات      
 إجـراء التكنولوجية الباحثين في جميع أنحاء العالم على ثورة المعلومات والمستحدثات  

فضالً عن تقديم تيسيرات كبيرة فـي       ،  بحوثهم دون تقيد بموقع جغرافي أو وقت زمني       
ظهـرت  وقـد  ، نتائجهاتقليل المعوقات في تحليل وتفسير وتعميم      و،   البحوث  هذه إنجاز
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أجراها بـاحثون   وث  بحكما ظهرت   ،  باحثون بغرض تنفيذ بحوث محددة    مدونات أنشأها   
  .خرينآعلى مدونات سبق تشييدها من قبل باحثين 

وتوصف المدونات اإللكترونية بأنها الثورة الثانية في عالم اإلنترنت بعد البريد 
وأشـدها   ً وأسرعها نمواً وانتشارا  ،  )٥٧٥ص،  ٢٠١٠،  ي وآخرون جالملي(اإللكتروني  
ويرجـع  ، )٩٨ص،  ٢٠٠٩،  منصور( المتعلمين في مؤسسات التعليم العالي       تأثيراً على 

السبب في ذلك إلى أن المدونات اإللكترونية تساند المدرس الجامعي في نشر             الباحثون
، كما أنها تتميز بالمـشاركة والتفاعليـة    ،  طالبهوتتبع التعلم عند    ،  مقرراته اإللكترونية 

لمـستفيدين  وتشكيل التجمعات اإللكترونية بين محرريها وا     ،  واالحتفاظ بإنتاج المتعلمين  
واحتوائها على عناصر الوسائط    ،  وسرعة التحديث ،  منها؛ إضافة إلى سهولة االستخدام    

  Efimova and Fiedler, 2004,P24)(المتعددة
كبقية المـصادر   -كما تشكلّ  المدونات اإللكترونية مصدراً يمكن أن يؤخذ به           

وخاصة عند دراسة   ،  دواالستشها واالقتباس    في االستعانة  -األخرى اإللكترونية   العلمية
  ).Namwar and Rastgoo, 2008,P177(إنتاج المتعلمين 

ظهرت تحديات تتعلق بتيسير توظيف تقنيـات       المدونات  مثل هذه    ومع انتشار 
وبحيث يصبح كل ذلك ونتائجـه      ،  اهاومعالجات حاسوبية متنوعة لتحليل وتقويم محتو     

اإلفادة  قد يساهم في زيادة فرص       األمر الذي ،  متاحاً للمعلمين والباحثين على حد سواء     
وطرائـق  ،  المحتـوى : تطبيقه في ميدان المناهج بمكوناته المختلفة ومن أبرزها       منه و 

  ).Namwar and Rastgoo, 2008,P178(وأساليب التقويم، التدريس
 : اللغـات  وتعلـم    ومن أبرز األمثلة في مجال اإلفادة من المدونات في تعلـيم          

، وتحليل األخطاء،  محتوى برامج تعليم اللغة وإعداد المعاجم      اختيار وبناء المساهمة في   
والتراكيب اللغويـة   مفردات  الإضافة إلى االستخدام المباشر للمدونات اللغوية في تعليم         

بل إن هناك اتجاهاً حديثاً في تعليم اللغات يسمى المنهج المعجمي في تعلـيم         " ،  الشائعة
ومن األمثلة المشهورة في مجال    ،  دونات اللغوية يعتمد إلى درجة كبيرة على الم     ،  اللغات

 في مجموعة المراجع المبنية علـى       Collins)(اللغة اإلنجليزية ما قدمه الناشر كولنز       
 ,Richards and Rogers (. نفـسه  تحـت هـذا المـسمى   (COBUILD)مدونة 

1999,P82.(  
لمـين   متزايدة من مدونات المتع    اَ هناك أعداد  :سماعيل إلى أن  إويشير محمود   

من دارسي اللغات المختلفة من غير أهلها ومن ذوي الخلفيات والمستويات والبيئـات             
واسـتنتاج التطـور    ،   في تحليل اإلنتاج اللغوي     تفيد  مثل هذه المدونات   وأن، و المختلفة

وكذلك التعرف على األخطاء الشائعة لدى الناطقين بلغة ما أو بلغات           ،  اللغوي للدارسين 
، صالح( على أمثال هذه المدونات      يعتمد بشكل أساسي     يل لألخطاء  أي تحل  أنو،  مختلفة
٢٠١٤(.  
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هي واحدة مـن    " من الناطقين بغيرها  المدونة اللغوية لمتعلمي اللغة العربية      "و
الهدف مـن إنـشائها     ،  أشمل وأكبر مدونات متعلمي اللغة العربية من الناطقين بغيرها        

، لمي اللغة العربية من الناطقين بغيرهـا      توفير مدونة لغوية لمواد لغوية من إنتاج متع       
بل تتضمن أيضا مـواداً      المواد المكتوبة    ال تقتصر على  ومن مميزات هذه المدونة أنها      

، وهي تقدم للباحثين تيسيرات متعددة في حصر وتجميع  هذه المادة اللغويـة            ،  منطوقة
 تركـز علـى    وهي بذلك تعد مصدراً جيداً يمكن توظيف محتواه في إنجاز البحوث التي           

  .تحليل األخطاء في إنتاج المتعلمين
وقـد  ،  وتحليل األخطاء مصطلح يستخدمه علم اللغة التطبيقي في تعليم اللغـة          

؛ )التحليل التقابلي (ظهر في البداية كاتجاه مضاد للنظرة المبنية على التقابل اللغوي أو            
تحليل التقابلي فـي    حيث يرى أصحاب هذا االتجاه أنه من الخطأ االعتماد على نتائج ال           

تحديد األخطاء والمشكالت اللغوية التي تواجه دارسي اللغة األجنبية؛ وذلك ألن التحليل            
ومبني على افتراض خاطئ يتعلـق بنظريـة التـداخل اللغـوي            ،  التقابلي تنبئي بطبعه  

)Linguistic Intervention ( ونقل الخبرة)Transfer of Experience ( من لغة
كمـا أن  ، ا أثبتت الخبرة أنه ليس كل ما يتوقع حدوثه نظريا يقع بالفعل  بينم،  إلى أخرى 

ولم يتوقـع حـدوثها عـن    ، هناك مشكالت لغوية تواجه المتعلمين لم تكن في الحسبان   
  ).١٩٨٦، محمود علي الخولي(طريق التحليل التقابلي

وفي حال كانت عملية التحليل تقتصر فقط على تحليل مواد لغوية من إنتـاج              
وال تتوافر لها إمكانية التطرق إلى العوامل األخرى المؤثرة في تعلم اللغـة             ،  تعلمينالم

وطرائق ، وأسلوب تعلم اللغة األجنبية، خلفية المتعلمين وطبيعة لغتهم األم: األجنبية مثل
 أن يميز فـي     للمواد اللغوية   وإذا كان من أبرز أهداف أي تحليل        ،  وغيرها...التدريس

كشف عن حقيقة التركيب    يثم  ،  ليل بين ما هو صحيح وما هو خاطئ       المادة موضع التح  
فإن الباحث يرى أن االستناد فقط إلى قواعد اللغة التقليدية في كـشف هـذه               ،  الصحيح
وأنه باإلضافة إلى   ،  حصر نسب تكرارها هو عمل أساسي  في عملية التحليل          و األخطاء

ومثل هذا االستناد   ،  واضحةلغوية   التحليل إلى نظرية     عمليةستند  ذلك هناك حاجة ألن ت    
 من اتـساق    ا القدر المطلوب  ألنه يعطيه للبحوث التي تتصدى لتحليل األخطاء      ضروري  

كما يعطي فرصـة أكبـر لتوظيـف        ،  المصطلحاتأسلوب البحث ووضوح الهدف ودقة      
فعملية تحليل األخطـاء البـد أن تـشمل         ،  النتائج  في مجاالت متعددة تخدم تعليم اللغة       

ثـم  ، غيـر الـصحيحة  والصحيحة  والمفردات واألصوات   تراكيب  الجمل و ال بين   التمييز
مقـدار التحـول      أو الوحداتوكيف تحولت هذه    ،   الصحيحة الوحداتكشف عن حقيقة    ت

  .ا عند الخطأ في استعمالههاالحادث في
ومن هنا تظهر الحاجة إلى تحليل األخطاء في ضوء النظرية التحويلية بوصفها 

تقف عند حدود رصـد األخطـاء        التقليدية التي    تخطى حدود المنهجية  ت متميزة   منهجية
مقدار التحول الحادث و، لتصل إلى تحديد التحوالت التي نشأ عنها الخطأ، ونسب ورودها

  .عند الخطأ في استعمالها الجوانب اللغوية المختلفة في
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  :مشكلة الدراسة-٢
على الـرغم  ول هو أنه تتلخص مشكلة الدراسة الحالية في جانبين؛ الجانب األ   

 في على البحث المبني على المدونات اللغوية ومدونات المتعلمينثالثين عاماً من مرور   
  للناطقين بغيرها إال أن البحوث المنجزة في مجال تعليم اللغة العربية،مجال تعليم اللغات

 قليلـة   -وبخاصة بحوث تحليل أخطاء الكالم      –والمبنية على اإلفادة من هذه المدونات     
جداً على حد علم الباحث، فعلى الرغم من الجهود الكبيرة المبذولة في مجـال تحليـل                

لم تتعرض تلك الجهود لإلفادة ممـا       ،  أخطاء متعلمي اللغة العربية من الناطقين بغيرها      
تقدمه مدونات متعلمي اللغة العربية من الناطقين بغيرها من تيسيرات ومميزات توسع            

  .من أثر النتائج
لجانب اآلخر هو أن تطوير مدونات متعلمي اللغة العربية من الناطقين بغيرها وا

بما يدعم تيسير سبل اإلفادة منها في تطوير تعليم اللغة العربية يتطلب تحليـل المـادة                
وفق منهجية تتناسب نتائجهـا مـع   - وبخاصة المادة الصوتية     –اللغوية التي تتضمنها  

تلك المدونات؛ من حيث تجريـد نتـائج التحليـل          رؤية القائمين على حوسبة وتطوير      
وبحيث تساعدهم هذه المعادالت شبه الرياضية فـي        ،  بطريقة تشبه المعادالت الرياضية   

  . تطوير أدوات حاسوبية تساعد في إضافة معالجات جديدة لمحتوى كل مدونة
تحقيق الربط  : وتتصدى الدراسة الحالية للتغلب على جانبي المشكلة من خالل        

من الناطقين المدونة اللغوية لمتعلمي اللغة العربية  تحليل أخطاء المتعلمين ومحتوى بين
وأيضا توظف الدراسة منهجية تقوم على النظرية التحويلية في تحليـل هـذه             ،  بغيرها

بما يتيح تجريد نتائج التحليل وتقديمها في صورة قوانين تحويليـة تناسـب             ،  األخطاء
  . العربية من الناطقين بغيرهاتطوير مدونات متعلمي اللغة 

   :أسئلة الدراسة-٣
  : سئلة اآلتيةعن األاإلجابة الدراسة الحالية حاولت 

ما أنواع أخطاء الكالم التي تتضمنها المدونة اللغوية لمتعلمي اللغة العربية من  .١
  الناطقين بغيرها؟

للغويـة  المدونة االمتضمنة في    أخطاء الكالم    القوانين التحويلية التي تفسر   ما   .٢
  لمتعلمي اللغة العربية من الناطقين بغيرها ؟

 القوانين التحويلية المستنبطة في المعالجة الكلية ألخطاء الكالم          مدى كفاية  ما .٣
 المتضمنة في المدونة اللغوية لمتعلمي اللغة العربية من الناطقين بغيرها؟
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  أهداف الدراسة -٤
  :األهداف اآلتية الدراسة الحالية لتحقيق سعت

 المتضمنة في المدونة اللغوية لمتعلمي اللغة العربية من الناطقين   أخطاء الكالم  .١
  .بغيرها

 القوانين التحويلية ونوع التحويالت التي تقف وراء أخطـاء    استنباط وصياغة  .٢
  .الكالم التي يقع فيها متعلمو اللغة العربية من الناطقين

المعالجة الكليـة ألخطـاء      فيالمستنبطة   القوانين التحويلية    تحديد مدى كفاية   .٣
الكالم المتضمنة في  المدونة اللغوية لمتعلمي اللغة العربيـة مـن النـاطقين            

  .بغيرها
  حدود الدراسة-٥

  :اقتصرت الدراسة الحالية على الحدود اآلتية
تحيل األخطاء اللغوية على المستوى الصوتي ومـستوى الكلمـة ومـستوى             .١

 .التركيب 
المتضمنة في المدونة اللغويـة لمتعلمـي اللغـة         فقط الملفات الصوتية تحليل   .٢

 وقام بتـسجيلها  ،  م٢٠١٢تم جمعها فيعام  والتي  ،  من الناطقين بغيرها  العربية  
 .طالب من غير الناطقين باللغة العربية

تحليل األخطاء في ضوء القوانين التحويلية فقط دون التعرض لباقي العوامـل         .٣
 .للغويةاألخرى التي قد تقف وراء حدوث األخطاء ا

  :عينة الدراسة-٦
بلـغ الـزمن    ،  و  ملفـاً  ) ٥٢(بلغ عدد الملفات الصوتية التي تمت معالجتها        

وبلغ . ثالث ساعات ونصف الساعة   ) ٣:٣٠(اإلجمالي للمادة المسجلة على هذه الملفات       
،  وطالبة مـن النـاطقين بغيـر العربيـة         طالباً)  ٢٦  (عدد الطالب المسجلين للملفات   

ى بنجاح برنامج اإلعداد اللغوي المكون من عامين دراسيين في معاهد           قد أنه وجميعهم  
واألميرة نورة  ،  وأم القرى ،  الملك سعود :  تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها بجامعات     

  . المستوى الجامعيفي باللغة العربية المقبولين للدراسة  وأصبح من ، بنت عبد الرحمن
   :منهج الدراسة-٧

ذلك ألنه المنهج المناسب لهذا      المنهج الوصفي التحليلي، و    سةت الدرا استخدم
ثـم تحديـد    ثم توصيفه وتصويبه  التي تقوم بتحديد الخطأ اللغوي،  النوع من الدراسات  

  . التي نشأ عنها الخطأالقوانين التحويليةوصياغة 
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  : مصطلحات الدراسة-٨
  تحليل األخطاء : ١

مـنهج  : حليل األخطاء الذي يرى أنه    لت) كوردر( تعريف   الدراسة الحالية تبنى  ت
علـى ثـالث   ، يتناول دراسة األخطاء الصادرة عن المتعلمين في تعلم المهارات اللغوية     

، ت.د،  كـوردر ( وتجريـده    ثم تفـسيره  ،  مرحلة التعرف على الخطأ ووصفه    :  مراحل
٣٤٥.(  

  الكالم أخطاء -٢
خطـاء المتعلقـة    تلـك األ  : بأنهاإجرائيا  أخطاء الكالم   تعرف الدراسة الحالية    

باستعمال متعلمي اللغة العربية من الناطقين بغيرها اللغة اللفظية استعماالً سليماً مناسباً      
وأخطاء الكالم ــ بخالف أخطاء التحدث ــ تشمل اللغة اللفظية فقـط دون         ،  للسياق

  .اللغة المصاحبة
  من الناطقين بغيرهاالمدونة اللغوية لمتعلمي اللغة -٣

مجموعة  هي منصة إلكترونية تتكون من وية لمتعلمي اللغة العربيةالمدونة اللغ
من المواد المكتوبة والمنطوقة من إنتاج متعلمي اللغة العربية من الناطقين بغيرها في             

وهـي  ،  وقدتم تجميعها ألغراض بحثية وتعليميـة محـددة       ،  المملكة العربية السعودية  
كن الوصول إليها من خـالل الـرابط        يم، و محفوظة بطريقة رقمية على شبكة اإلنترنت     

  .com.arabiclearnercorpus.www://http:التالي
  النظرية التحويلية  -٤

حديثة نسبياً نشأت في الخمسينات من القرن الماضي؛ تقوم         لغوية  نظرية  هي  
تركيباً ظاهرياً وتربط بين التركيبين بنظام على إعطاء كل جملة في اللغة تركيبا باطنياً و        

  .خاص يوضح الفرق بينهما 
  القانون التحويلي  -٥

وصف للعالقة بـين التركيـب      : بأنه القانون التحويلي تعرف الدراسة الحالية    
يتم التعبير عن هذا الوصـف      ، و الباطني والتركيب الظاهري لجملة أو تركيب لغوي ما       

  .الت الرياضيةبرموز ومعادالت تشبه المعاد
  التركيب الباطني  -٦

ذي يعطـي   التركيب الوصفي ال  :  التركيب الباطني بأنه  تعرف الدراسة الحالية    
هذا التركيب هو تركيب مجرد وفرضي يتوقف عليـه معنـى   والمعنى األساسي للجملة،    

  .الجملة وتركيبها
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  التركيب الظاهري -٧
لتركيب الذي يصف الجملـة     ا:  التركيب الظاهري بأنه  تعرف الدراسة الحالية    

قد يتطابق أو يختلف كثيـراً أو قلـيالً عـن            و الحقيقية التي تم إنتاجها كالماً أو كتابة      
  .االختالف في التركيب يكون االختالف في المعنى على قدر، والتركيب الباطني

   اإلطار النظري والدراسات السابقة-٩
  المدونات اإللكترونية ومدونات المتعلمين -١

هي فـي أبـسط    نية بتعدد أنواعها ومحتواها، و     تعريفات المدونة اإللكترو   تتعد
منصة عنكبوتيـة تـشمل تـدوينات       ):  ١٠ص  ،  ٢٠٠٦،  فراج(تعريفاتها وكما يذكر    

)  ٢٠٠٧،  سليم(يعرفها  ، و وهي أحد تطبيقات الجيل الثاني من اإلنترنت      ،  وملفات مرئية 
تتألف مـن   ر على شبكة اإلنترنت، و    د أو أكث  بأنها صحيفة إلكترونية يحررها مدون واح     

  .تحتوى على ملفات لمحتوى معين ، ومنشورات منوعة أو محددة باختصاص معين
 ومـن هـذه     ت اإللكترونية، والحقيقة أن هناك تصنيفات كثيرة ألنواع المدونا      

لها مدونات المتعلمين والتي يتم من خال     ) ٤٣ص،  ٢٠١٠،  المدهوني(األنواع كما تذكر    
، الذي قد يتم وضعه ضمن مدونات كتابية أو مدونات صوتية        و،  المتعلمينتجميع إنتاج     

  .أو مدونات فيديو
وتتركز استخدامات المـدونات  ، وتبعا لتعدد أنواع المدونات تتعدد استخداماتها     

تعد مصدرا تعليميا؛ حيث إنها تقلل من صعوبة : اإللكترونية في العملية التعليمية في أنها
نظرا إلمكانية تحميل إنتاج المتعلمين، ، تقليدية المكتوبة أو المسجلةالتعامل مع النسخ ال  

 المدونات اإللكترونية أيضا كما ت ومن أشهر استخداما،)Ray,2006,p.176(وإتاحته 
استخدامها في إجراء البحوث التربوية؛ فقد أصبحت المدونات أدوات         :  تذكر المدهوني 

يؤكد العديد منهم أن اسـتخدامهم للمـدونات        ، و يستفيد منها الباحثون عبر دول العالم     
  ).٥٨ص ، ٢٠١٠، المدهوني(ساعدهم كثيرا في إنجاز بحوثهم 

 أكثر حيث مر في مجال المدونات اإللكترونية؛    المستمرعلى الرغم من التقدم     و
 مر ثالثون عاماَ  و،  اللغة اإلنجليزية ب على ظهور أول مدونة إلكترونية       خمسة عقود من  

الدراسات الموجهة لخدمة اللغة إال أن ، المدوناتمحتوى ث المبني على البحظهور على 
ومن الدراسات ،  )٢٠١٥ ،إسماعيلمحمود  " ( مازالت محدودة  -في هذا المجال  -العربية  

 دراسـة ،  الطـالب المدونات اإللكترونيـة ودورهـا فـي تعلـيم          األجنبية التي تناولت    
ـ راساتعدة دبعد مراجعة    -التي أكدت   " كبولوتوكيويشي"  المـدونات  ال أجريت في مج

يمكن أن توفر فرصاً أفضل     ،   أن التسهيالت الحديثة التي تقدمها المدونات      -اإللكترونية
ـ      كذلك توفر فرصاً  و،  لتطبيقيةإلجراء البحوث ا   دريس مـن    أفضل لرفع كفاءة عملية الت

 Akbulut and(،  وزيادة مـستوى تحـصيل المتعلمـين   خالل زيادة فرص التفاعل،
Kiyici, 2007,P8 (، عن فعالية استخدام المدونة "هورقن وميري" كما كشفت دراسة
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 )University of Limerick(اإللكترونية في إكساب طالب جامعة ليمريـك بإيرلنـدا   
ل نـشر  وذلك مـن خـال  ، وتنمية مهارات التعبير الكتابي لديهم، مهارات اللغة األجنبية 

 موضوعات عن تعلم اللغـات يتكـون كـل           وهو عبارة عن   اإلنتاج اللغوي  للمتعلمين   
(  ولمدة،  كلمة على أن يقوم كل متعلم بنشر موضوع  كل أسبوع          ) ١٠٠(موضوع من   

مع تقديم مقال نهائي يعكس الخبرة المكتسبة مـن اسـتخدامّ  المدونـة           ،  أسبوعاً) ١٢
  .) Hourigan, and Murray,2010 (وكيفية اإلفادة منها في المستقبل

المدونة اللغويـة   "بإنشاء البريطانية   حثون في إحدى الجامعات   ومؤخرا قام البا  
وكان ،   نموذجاً لمدونات المتعلمين   التي تعد "  من الناطقين بغيرها   لمتعلمي اللغة العربية  

الهدف من إنشائها توفير مدونة لمواد لغوية من إنتاج متعلمـي اللغـة العربيـة مـن        
من المـواد  كبيرة ا تتألف من مجموعة     ومن مميزات هذه المدونة أنه    ،  الناطقين بغيرها 

 التي تعبر عن اإلنتاج اللغوي لمتعلمي اللغة العربية من النـاطقين            المكتوبة والمنطوقة 
  .)٢٠١٥ ، اهللا الفيفي إيريك أتويل وعبد(بغيرها 

أنهـا  ، المدونات اإللكترونية في عمليات  البحث والتدريستوظيف ومما يعزز   
كما تمثل مصدراً فعاالً في توظيف      ،   على حد سواء    والطالب للمعلمينتوفر بيئة تعاونية    

وتنمي ، وتخلق الدافعية للمشاركة، وتساعد على إدارة المحتوى الرقمي، إنتاج المتعلمين
 الطـالب تعد وسيلة للتعاون والمشاركة بين مجموعة من        ، و الطالبالتفكير الناقد لدى    

 P442 ،(Deng(المعلم وطالبهبين وتسهل عملية اإلرشاد والتوجيه ، حول نشاط معين
and Yuen, 2011 ، المدونات اإللكترونية لما بتطبيقاتمن هنا تأتي ضرورة االهتمام 

وتأتي أيضا أهمية ربط منهجية إجراء      ،  لها من آثار إيجابية في ميادين البحث والتعليم       
  .متطلبات تطويرها والبحوث بالمدونات اإللكترونية

  ية للمتعلمينتحليل األخطاء اللغو -٢
أي صيغة لغوية تصدر من الطالب :   يرى طعيمة والناقة أن الخطأ اللغوي هو    

ص ، ٢٠٠٦، الناقةو، طعيمة(ذلك لمخالفتها قواعد اللغة     ، و بشكل ال يوافق عليه المعلم    
 يـستخدمه البـاحثون   الـذي  اإلجراء بأنه تحليل األخطاء     أحد الباحثين  ويعرف،  )٢٢٨

تصنيفها  وبيان تلك األخطاء وشتمل على جمع العينة و ي ه و عادةومدرسي اللغة العربية    
  ).١٤٢ ص، ١٩٩٥، تارغان (اعتمادا على أسبابه وتقويم األخطاء

وقد ظهر منهج تحليل األخطاء ليعارض أسلوب التحليل التقابلي الذي يفـسر            
،  جاسم(األخذ من اللغة األم إلى اللغة المتعلمة      و التداخل:  سبب حدوث األخطاء بعوامل   

 التداخل مع اللغة األم     ال تعود جميعها إلى   األخطاء   ؛فأسباب   )٣٥٤-٣٥٣ص ص ،  ت.د
ومن هذه األسباب أسباب تطورية     ،   أسباباً أخرى تتعلق باللغة المتعلمة     هناكبل  ،  فحسب

، وطبيعـة اللغـة المتعلمـة     ،  والنمو اللغـوي  ،  والعادات العقلية ،  أساليب التعلم :  مثل
، البـدراوي ( و غيرها ...التحجر اللغوي  ، و واالفتراضات الخاطئة ،  التيسير و والسهولة

  ).٢١ص ، هـ١٤٢٩
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ظهرت نظرية تحليل األخطاء في أوائل السبعينات من القرن الماضي  ومن وقد 
األخطاء التي ركزت عليها هذه النظرية هي األخطاء التي تخرق أي قاعدة من قواعـد               

قد حددت  ، و  لهذه القاعدة  إتقانهبية بسبب عدم    اللغة من غير أن يدرك متعلم اللغة األجن       
. ٢٠٠٧أبو الـرب،    : (الدراسات اللغوية التطبيقية ثالث مراحل لتحليل األخطاء كالتالي       

   278 - 265)ص ص
 متعلمي اللغة خالل مدة محددة أو       إنتاجتحديد وحصر األخطاء الثابتة في        -أ 

 .موضوعات محددة
 .ختلفةتصنيف هذه األخطاء تحت أبواب اللغة الم - ب 
  .تحديد كيفية حدوثهاو،  تفسير تلك األخطاء  -ج 

والتي ) ٢٠١٥، العالم(ومن الدراسات السابقة التي اتبعت هذا المنهج دراسة           
إلى تحليل أخطاء الطلبة المبتدئين بجامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية فـي            ت  هدف

ن في تعلم التالوة بجامعة وتصنيف األخطاء الصادرة عن الطلبة المبتدئي    ، تعلمهم التالوة 
 التـي   ومن أهم النتائج  . وتفسير أسباب أخطاء الطلبة في تعلمهم التالوة      ,القرآن الكريم 

منهج تحليل األخطاء أحد السبل المساعدة في اكتشاف مواطن      أن  :توصلت إليها الدراسة  
بجامعة  ئينالطلبة المبتدكما اتضح أن ، متعلمي القرآندى الصعوبات القرائية الصوتية ل

  .في األداء السليم لبعض المخارج والصفات أثناء تعلمهم التالوةيخطئون القرآن الكريم 
تحليل األخطاء الكتابية علـى مـستوى       ) ٢٠٠٧،  أبو الرب ( وحاولت دراسة   

 اختيـرت   حيثاإلمالء لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها في جامعة آل البيت؛            
مستوى الرابع فيها وأخرى من المتعلمين الذين اجتـازوا         عينة عشوائية من متعلمي ال    

 هـذه   اعتمدتو  اختبار الكفاية اللغوية والتحقوا باألقسام األكاديمية في الجامعة نفسها        
 مـن االتجـاه     وأفادت،  الدراسة على منهج دراسة الخطأ في ضوء علم اللغة التطبيقي         

 تعـرف   :هـي  احل لتحليل الخطأ   ثالث مر  من خالل التكاملي في تحليل األخطاء اللغوية      
وتوصلت الدراسة إلى أن أخطاء المتعلمين الذين اجتـازوا         ،   وتفسيره ،  ووصفه،  الخطأ

في حـين كانـت أخطـاء متعلمـي       اختبار الكفاية اللغوية كانت في أغلبها أخطاء أداء       
  .المستوى الرابع أخطاء كفاية إضافة إلى أخطاء األداء

في أن الدراسة الحاليـة     ) ٢٠١٥،  العالم(سة  واتفقت الدراسة الحالية مع درا    
كما ، تتعرض لألخطاء المتعلقة بالجوانب الصوتية ضمن مستويات تحليل األخطاء الثالثة

في تحليل األخطاء اللغويـة  ) ٢٠٠٧، أبو الرب(اتفقت الدراسة الحالية أيضاً مع دراسة  
 في التركيز على ربط وبصفة عامة فإنها تتميز عن غيرها، في ضوء علم اللغة التطبيقي

منهجية تحليل األخطاء بمحتوى المدونة اإللكترونية  لمتعلمي اللغة العربية من الناطقين 
وبما يخـدم هـدف     ،  وكذلك تحليل األخطاء في ضوء قوانين النظرية التحويلية       ،  بغيرها

ويساعد المتخصـصين علـى تطـوير       ،  الدراسة الحالية في تطوير تعليم اللغة العربية      
  .لجة اآللية للمواد اللغوية المتضمنة في المدونات اإللكترونية للمتعلمينالمعا
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  :المعالجة اللغوية اآللية والنظرية التحويلية -٣
، تكمن قوة أي لغة في قدرتها على تلبية متطلبات العصر الـذي تعـيش فيـه     

من التحديات التي ظهرت بعد االسـتخدام الواسـع للمـدونات           و،  استيعاب مستجداته و
تحـدي المعالجـة اآلليـة      - والمدونات اللغوية بصفة خاصة      -إللكترونية بصفة عامة  ا

دراسة اإلنتاج اللغوي للمتعلمين من وجهة نظـر المعالجـة          يمكن القول إن    و للمحتوى
  يتالءم وصف هذا اإلنتاج اللغوي وفق مستويات تحليلية متنوعة، وبحيث        تتطلب   اآللية

مرحلة تحديد األنظمة التركيبة :  مرحلتين همايمر بو مع البرامج الحاسوبية هذا الوصف
 القواعدومرحلة تدقيق هذه األنظمة التركيبية وتقويمها في ضوء ، التي تمثل هذا اإلنتاج

 قد تناسبهما النظرية التحويلية التي تمتلك من األسس         وهاتان المرحلتان . القياسية للغة 
نتاج اللغوي للمتعلمين في ضـوء       اإل النظرية ما يساعد الباحث على  تنفيذهما وتفسير       

  .قوانينها
يعـد  ، و ات مـن القـرن الماضـي      يوقد نشأت النظرية التحويلية في الخمسين     

،  لعدم قناعته بكفاءة التحليل البنيويأول من اتجه إلى المنهج التحويلي نظراً    "  هاريس"
ين في أن وفرق بين هذين النوع، الجمل المحولة ووهو من عرض لمفاهيم الجمل النواة

وذلـك  ،  الجمل المحولة يتم اشتقاقها من الجمل النواة بواسطة قواعد تحويلية محدودة          
لـذلك  ، و كالتوكيد أو النفي أو االستفهام    ،  بإضافة عنصر تحويل معين يفيد معنى معينا      

، ١٩٨٢،  رمضان عبد التواب  (هو األب الحقيقي لعلم اللغة التحويلي       " هاريس"إن  :  قيل
  ).٨٨ص 

وأضاف مفهومـا   ،  فطور مفهوم التحويلية  " هاريس"تلميذ  " تشومسكي"ثم جاء   
المـستوى  :  دعا إلى دراسة الجملة من جانبين أو مستويين همـا ، و آخر هو التوليدية  

، ١٩٩٣، تشومسكي( المستوى الظاهري أو البنية السطحية ، والتحتي أو البنية العميقة
الذي يقوم على فكرة التـصنيف      ،  ةبدال من التركيز على الشكل الخارجي للغ      ،  )١٧ص  

من هنا انصب اهتمام التحويليين علـى    . والتوزيع التي كانت تتبناها المدرسة البنيوية       
ات التـي تكتنـف تركيـب بعـض الجمـل      لما لذلك من دور في شرح المالبس،  المعنى

  ). ٢٢-٢١ص ص ، ١٩٩٣تشومسكي (
يلية وحـول أيـة   وجرى جدل طويل في كتب اللغة حول تعريف القواعد التحو         

 الباحـث مـع     اتفـق و،  أية قواعد ليست تحويلية   ، و قواعد يمكن وصفها بأنها تحويلية    
ن أية قواعد تعطى لكل جملة في اللغة تركيبـا          إ:  الخولي في تبني وجهة النظر القائلة     

 تربط بين التركيبين بنظام خاص يمكن أن تكون قواعد تحويلية          و تركيبا ظاهريا  و باطنيا
  )٨-٧ صص، ١٩٩٩، الخولي(نفسها بهذا الوصف لو لم تصف و

قواعد االختصار؛ وهي   :  ويذكر عبده الراجحي عدة قواعد تحويلية  من بينها        
، وتجنب التكرار في التراكيب أو العناصر المتطابقة      ،  قواعد تميل إلى االقتصاد في اللغة     

ف؛ كأن يحذف   هناك قاعدة الحذ  ، و وهناك قواعد اإلحالل؛ مثل إحالل الضمير محل االسم       
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وهناك قاعدة الزيادة؛ وهي قاعدة شـائعة فـي     ،  تصبح الجملة مبنية للمجهول    و الفاعل
تحولها إلى معنى آخـر؛  ، حيث تشكل عناصر الزيادة فيها عناصر تحويل     ،  معظم اللغات 
ـَّا"مثل إضافة    الحـروف  :  ويدخل في إطار هذه القاعـدة     ،  للفعل المضارع " قد"أو  " لم

إلى جانب أدوات   ،  وبعض أفعال الشروع والمقاربة والرجاء    ،   الناقصة واألفعال،  الناسخة
كل ذلك يعد عناصر تحويل بالزيادة تنقل الجملة .... النفي واالستفهام والشرط والتوكيد   

، عبـده الراجحـي   (إلى جملة تحويلية تحقق غرضا في المعنـى         ) التوليدية  ( األصل  
  ) ١٤٠ص، ١٩٧٩

ط القواعد التحويلية إلى أربعة أنمـاط مـن         بصفة عامة يصنف الخولي أنما    و
  ): ٩-٨ص ص ، ١٩٩٩، الخولي(القوانين

هي قوانين تجريديـة ذات      و قوانين التركيب األساس أو قوانين التركيب الباطني       .١
  .صبغة شمولية 

هي القوانين التي يتم بواسطتها وصف مفردات اللغـة مـن    و: قوانين مفرداتية  .٢
  .مبناها وحيث معناها

هي القوانين التي تضع الكلمات التي فـي التركيـب          فيمية صوتية و  رقوانين مو  .٣
 الظاهري بصيغتها النهائية من ناحية صوتية

هي القوانين التي يتم بموجبها تحويل التراكيب الباطنية إلى          و : قوانين تحويلية  .٤
 .تراكيب ظاهرية

بية من وقد أجريت العديد من الدراسات التطبيقية حول التحويلية في اللغة العر 
األنماط التحويلية في   "معالجة   إلى   فتدهو) ١٩٩٠،  عبد اللطيف (تلك الدراسات دراسة    

 . سلك التحويالت المختلفة التي تعرض للعربية تركيبـا وإفـرادا       عةمتتب،  "النحو العربي 
التي حاول فيها تقديم وصـف     ) ١٩٩٩،  الخولي(من الدراسات التطبيقية أيضا دراسة    و

قة جديدة من حيث قواعد هذه اللغة في ضوء النظرية التحويلية حيث            للغة العربية بطري  
وقام بوضع التركيب البـاطني لكـل   ، قام بجمع عينة ممثلة للغة من وجهة نظر الباحث   

وبناء القوانين التحويلية الالزمة لتحويل التراكيب الباطنية إلى تراكيب  ،  جملة في العينة  
  .ظاهرية

 ةً وجهة تركيبية خالصة محاول    )١٩٨٧،  وعرمازن ال (في حين اتجهت دراسة     
تحديد أنماط التراكيب األساسية في العربية في جمع فريد بين معطيات النحـو القـديم               

  .ومعطيات النماذج التوليدية
تقديم من خالل   ،  وبصفة عامة فقد سارت محاوالت الباحثين على النهج نفسه        

في حين لم يعثـر الباحـث علـى       ،المقترحات التحويلية وتطبيقها على التراث النحوي     
، دراسة واحدة تتعلق بتوظيف النظرية التحويلية في تحليل اإلنتاج اللغـوي للمتعلمـين     

  .تفسير األخطاء الواردة في هذا اإلنتاجو
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  :  بناء أدوات الدراسة وضبطها -١٠
بطاقة مالحظة أخطاء الكالم لدى متعلمي اللغة العربية مـن النـاطقين             - ١

 بغيرها
أخطاء الكالم لدى متعلمي اللغة العربية من النـاطقين        البطاقة إلى رصد   هدفت

مراجعـة عـدد مـن     بغيرها، وقد اعتمد الباحث على في إعداد بطاقة المالحظة علـى          
وتمـت صـياغة عناصـر    ، الدراسات السابقة في مجال األخطاء اللغوية وأخطاء الكالم  

  :البطاقة مروراً بالخطوات اآلتية
وقد تم ذلك من . ئات األخطاء التي يهدف البحث إلى رصدها لدى الدارسين تحديد أهم ف-

  .خالل تحديد الخطأ الفونولوجي وأخطاء الكلمة وأخطاء التركيب
  .خانات لكتابة نص الكالم الذي ورد فيه الخطأ اللغوي مع وصف هذا الخطأ  وضع-
النوع يوجه االهتمام   وفى هذا   ،   تم تصميم بطاقة المالحظة وفق نظام المالحظة الحرة        -

وتبدأ عملية رصدها من خـالل      ،  هذه األخطاء أنواع  وبحيث تحدد   ،  إلى األخطاء اللغوية  
 بالصيغة التي ترد بهـا    النوعالخطأ وتسجيل األخطاء التي تندرج تحت هذه        نوع  تحديد  

  . في إحدى خانات بطاقة المالحظة
  :إجراءات المالحظة

 مع كتابة   ،  يندرج تحته الخطأ اللغوي    أسفل النوع الذي  ) (تم وضع عالمة    
على أنيـتم اسـتخدام بطاقـة واحـدة         ،  نص الكالم الذي تضمن هذا الخطأ في كل مرة        

وهكذا يتم تجميـع األخطـاء التـي        ،  لمالحظة كل ملف صوتي من بدايته وحتى نهايته       
كتابة نص الكالم الذي تـضمن هـذا         و يتضمنها كل ملف مع مراعاة اختيار نوع الخطأ       

يتم تكرار كتابة نـص     ،  وفي حال اشتمال الكالم  أكثر من نوع من أنواع الخطأ          ،  الخطأ
  .الكالم تحت كل نوع من األنواع التي ورد فيها الخطأ

  :الصورة المبدئية لبطاقة المالحظة
 صوتم تخصي، تم تصميم الصورة المبدئية لبطاقة المالحظة بشكل صفحة أفقية

يانات األولية المتاحة عن المتعلم الذي قام بتسجيل الجزء العلوي من الصفحة لتسجيل الب
ثـم تكونـت    ،  )٥٢ إلى   ١من  (وتم إعطاء كل ملف صوتي رقم محدد        ،  الملف الصوتي 

 العمود األول لرصد األخطاء الصوتية وكتابة نـص  صالبطاقة من ستة أعمدة تم تخصي 
العمود الثالث  صوتخصي، والثاني لوصف األخطاء الصوتية،  الكالم الذي ورد فيه الخطأ    

والرابع لوصف أخطـاء    ،  لرصد أخطاء الكلمات وكتابة نص الكالم الذي ورد فيه الخطأ         
، ثم الخامس لرصد أخطاء التراكيب وكتابة نص الكالم الذي ورد فيـه الخطـأ             ،  الكلمة

 خانة لحصر مجموع    صوفي ذيل البطاقة تم تخصي    ،  والسادس لوصف أخطاء التراكيب   
  .مجموع الكلي لألخطاء التي تم تسجيلها في البطاقةال، واألخطاء في كل نوع
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  :ضبط بطاقة المالحظة 
بعد أن تم التوصل إلى الصورة األولية لبطاقة المالحظة كان البد من التأكد من   

بهدف التأكـد   (*) وقد تم استطالع رأى مجموعة من المحكمين المتخصصين       ،  سالمتها
إبداء الرأي حول   : قد طلب من المحكمين   و،  من سالمتها العلمية وسالمة أسلوب بنائها     

كما طلب من المحكمين إبداء المالحظات حـول       ،  مدى مناسبة بنود البطاقة للهدف منها     
وقد ، وكذلك إبداء المقترحات حول تصميم البطاقة، سالمة الصياغة اللغوية ودقة التعبير

م حـول   والرد علـى استفـساراته    ،  حرص الباحث على مقابلة بعض السادة المحكمين      
أخذ الباحث منها مـا  التي  وأسفرت هذه الخطوة عن بعض اآلراء والمقترحات        ،  البطاقة

  .يناسب الغرض من البطاقة
 والتي اتفقت مع -التعديالت التي اقترحها السادة المحكمون بعض وبعد إجراء 

 باستخدام بطاقة المالحظة في(*) قام الباحث باالشتراك مع أحد الزمالء -هدف الدراسة 
مالحظة عشرة ملفات صوتية لخمسة متعلمين من الملفات الصوتية المتـضمنة علـى             

وتم ، بواقع ملفين لكل متعلم، المدونة اللغوية لمتعلمي اللغة العربية من الناطقين بغيرها
  .تضمنها كل ملف من الملفات الصوتية من قبل الباحث والزميل رصد األخطاء التي

حالية بطريقة اتفاق المالحظين في مالحظة العينة وقد تم حساب ثبات البطاقة ال
وللتعـرف  ، وتم تفريغ وحساب األخطاء التي سجلها كل من  المالحظـين   ،  االستطالعية

، بين نتائج المالحظـين   ) ر(تم حساب معامل االرتباط     ،  على مدى ثبات بطاقة المالحظة    
  .طاقة لالستخداموهذا يدل على ارتفاع مستوى الثبات وصالحية الب) ٠,٨١(وقد بلغ 

التركيب الباطني ألخطاء الكالم لدى      و  استمارة تقدير  التركيب الظاهري     -٢
 .متعلمي اللغة العربية من الناطقين بغيرها

  : الهدف من االستمارة
هدفت االستمارة إلى تقدير التركيب الباطني والتركيب الظاهري ألخطاء الكالم          

وقد اعتمد الباحـث فـي إعـداد هـذه     ، بغيرهالدى متعلمي اللغة العربية من الناطقين     
حيث تم تحديد فئات التحليـل  ) Priori Coding(االستمارة على نظام الترميز المسبق 

التركيب الظاهري ألخطاء الكالم لدى متعلمي اللغة العربيـة مـن النـاطقين بغيرهـا               (
ء مراجعة  وذلك في ضو  ،  )والتركيب الباطني الصحيح الذي يقابل هذا التركيب الظاهري       

السابقة التي رجعـت    والدراسات  ،   عنها بطاقة مالحظة أخطاء الكالم     أسفرتنتائج التي   
  .في النظرية التحويليةإليها الدراسة الحالية 

                                                        
  .قائمة بأسماء السادة المحكمين ألدوات البحث) ١(ملحق (*) 

  .   .نايل محمد سليمان ، أستاذ مشارك بكلية التربية واآلداب.د(*) 



  
 م ٢٠١٦أكتوبر لسنة ) الثالث الجزء ١٧٠: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد

 

 
 

- ٤٣٢ -

 إلى تحديد أنماط التركيـب      نتائج بطاقة المالحظة  توصلت الدراسة من خالل     و
لمرتبة في قائمة تمهيداً     بعد ذلك تم وضع األنماط ا      لغوية المتنوعة، الظاهري لألخطاء ال  

  .لتصميم استمارة التحليل 
  "وصف استمارة التحليل

وتـم  ، نمطاً من أنماط التركيب الظاهري لألخطاء) ٣٧(احتوت االستمارة على  
عمـود  ال: أعمدة رأسية بيانها مرتبة من جهة اليمين كالتالي تقسيم االستمارة  إلى ستة   
العمـود الثالـث    ،  ص لنوع الخطأ اللغوي   العمود الثاني؛ خص  األول؛ خصص للتسلسل،    

الرابـع؛   العمود،  خصص لكتابة أمثلة على نوع الخطأ كما وردت في الملفات الصوتية          
الخامس؛ خصص لكتابة التركيب  العمود، خصص لكتابة التركيب الظاهري ألخطاء الكالم

ه عـن   السادس؛  خصص لكتابة رقم القانون التحويلي لتمييز        العمود،  الباطني الصحيح 
  .غيره

  :  التحليل تحديد وحدات وفئات
يمثل كل نوع من أنواع أخطاء الكالم بالشكل الذي تم وصفه وتسجيل أمثلـة              

وبذلك يكون  ،  عليه في العمودين الثاني والثالث من االستمارة وحدة من وحدات التحليل          
الظاهري أما فئات التحليل فهي التركيب      ،  إجمالي وحدات التحليل اثنتين وعشرين وحدة     

  .لكل خطأ كما تم وصفه في العمود الرابع
  :النتائج تطبيق أدوات الدراسة واستخالص وتفسير-١١

 أنـواع ما  : اإلجابة عن التساؤل األول من تساؤالت الدراسة والذي نصه        -١
أخطاء الكالم التي تتضمنها المدونة اللغوية لمتعلمي اللغـة العربيـة مـن             

  الناطقين بغيرها؟
بطاقة مالحظة أخطاء الكالم لـدى      ذا السؤال قام الباحث بتطبيق      لإلجابة عن ه  

حيث تم ،  على الملفات الصوتية عينة الدراسةمتعلمي اللغة العربية من الناطقين بغيرها    
م الباحث بتفريـغ البطاقـات      ثم قا ،   نسخة  واحدة من البطاقة لكل ملف صوتي        صتلخي

  :ج كالتاليقد جاءت النتائو، تجميع أنواع األخطاء وحصرهاو
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  أخطاء على المستوى الصوتي-١
تكرار ونسبة أخطاء متعلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها على  ويبين أنواع) ١(جدول 

  المستوى الصوتي

  أمثلة على الخطأ  نوع الخطأ  م
إجمالي 

  نوعتكرار
  الخطأ

  النسبة

ــوت    ١ ــدال ص إب
حـرف بــصوت  

  حرف آخر

 أي   "هـج ي" نطق الحاء هاء كما في كلمـة        
   أي تحتاج"تهتاج"  وكلمةيحج
 أي يعبد   "يأبد"كما في كلمة    العين همزة   نطق  

  أي العلم"اإللم"وكلمة
أي " الكـسة "  كما في كلمـة    القاف كافاً نطق  

  . أي ينطقون "ينطكون"وكلمة القصة 

  
١١٨  

  
٩١,٥%  

ــوت    ٢ ــادة ص زي
حرف ليس مـن    

  أصوات الكلمة

  
 " قتعلتا" وسط الكلمة كما في كلمة   تاءيادة  ز

  أي اقلعت
  وكما في كلمة أتعلم ألهلي يقصد أعلم أهلي

  
٦  

٤,٦%  
  

ــق    ٣ ــال نط إهم
أصوات بعـض   

  الحروف

 كتُ"  كما في كلمة   الحرف األخير  نطق   إهمال
  أي كتب"

أي  "الخرين"  المد باأللف كما في كلمة      إهمال
  اآلخرين

 نطق التضعيف فيما يستحق التضعيف      إهمال
  ي مجاناً أ "مجننا" كما في كلمة 

  
٤  

٣,١%  

  %٠,٨  ١  وأصلها رأينا" أرينا"تقديم الهمزة في  كلمة   القلب المكاني   ٤

  %١٠٠  ١٢٩  المجموع

تكرار ونسبة أخطاء متعلمي اللغة العربية للناطقين        و أنواع) ١(يتضمن جدول   
وقد تم رصد أربع فئات رئيسة ألنواع األخطاء الصوتية  ،  بغيرها على المستوى الصوتي   

وزيادة صوت حرف ليس مـن أصـوات        ،  ستبدال صوت حرف بصوت حرف أخر     هي ا 
وبلـغ إجمـالي تكـرار      ،  القلب المكاني ، و  نطق أصوات بعض الحروف    وإهمال،  الكلمة
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تكاد تكون فئة استبدال صوت حرف بأخر ، وخطأ) ١١٢(األخطاء الصوتية لجميع الفئات 
، %)٩١,٥(تمية لتلك الفئـة   حيث بلغت نسبة تكرار األخطاء المن، هي فئة الخطأ األعم   

من حيث ) ٢٠١٥، العالم( و) ٢٠١١، عيمن(وقد اتفقت النتائج الحالية مع دراسة كل من 
وقد يرجع ذلك الختالف ، أنواع األخطاء الصوتية ولكنها اختلفت معهما في نسب التكرار     

لغوي وقد الحظ الباحث من خالل رصد األخطاء الصوتية تقدم المستوى ال          ،  طبيعة العينة 
للمتعلمين فجميعهم سبق له أن درس اللغة العربية في بلده قبل الحصول على القبـول               

ويمكن تفسير الخطأ األعم في هـذه الفئـة وهـو         ،  للدراسة بالمملكة العربية السعودية   
استبدال صوت حرف بأخر نتيجة تداخل لغة األم التي قد ال تتـضمن بعـض مخـارج                 

  .الضاد ووالحاءمثل صوت العين ، الحروف العربية
  خطاء على مستوى الكلمةاأل-٢

نسبة أخطاء متعلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها على         و تكرار و يبين أنواع ) ٢(جدول  
  مستوى الكلمة

  مثال على الخطأ  نوع الخطأ  م
إجمالي 

 نوع تكرار
  الخطأ

  النسبة

استخدام حرف جر     ١
  غير مناسب

  . أداء العمرة إلىانتهيت -
  .أهدافي منأتحدث -
  (*)١ كليةإلىأواصل دراسة -

٣٣,٤  ٤١%  

 استخدام كلمـة ال     ٢
يتناسب معناهـا   
مع الـسياق وال    
تعبر عن المعنى   

  المقصود

 هـذه   أسـفل لكن ما كنت أدخل إلـى       -
  (*)اللغة

  .(*)المريحةأحكي لكم هذه القصة -
  (*)الشك فيهقال الطبيب -

٣٦,٦  ٤٥%  

استعمال كلمـات     ٣
عامية أو كلمات   

  أجنبية

  اسمهشو-
  (*)جميلهمره-
  في المطارضيعت-

٩  ١١%  

  %١٣  ١٦  )يقصد هذه أمنية (تمنيهذا -خطأ في صـياغة       ٤

                                                        
يعني أن المثال به خطأ أو (*)  كما أن وجود العالمة تم وضع خط أسفل الكلمة التي تدل على الخطأ ،1

  . أخطاء لغوية أخرى
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  مثال على الخطأ  نوع الخطأ  م
إجمالي 

 نوع تكرار
  الخطأ

  النسبة

  ).يقصد للتجول( للتجويللالستعداد -  المشتقات
يقـصد  (*) أطمـئن  و أنا وجدت إيمان  -

  .وطمأنينة
خطأ في صـياغة      ٥

  الجمع
  )يقصد أقربائي ( أقربانيأزور 

د يقـص (*) ( أخـرى  جميآتتختلف من   
  )جامعات

  )يقصد الصغار(*) (الظغارينأحنو على 

٢,٤  ٣%  

اهمال تنوين مـا      ٦
  يستحق التوين 

  فرحان كثيركنت 
  (*)رحله مستمتعكان 

٣,٢  ٤%  

  )يقصد أقلعت( الطائرة اقتعلت  زيادة مبنى الفعل   ٧
يقـصد  (*) ( للناس اللغة العربيـة    اتعلم
  )أعلم
  )يقصد أخدم(*) (  ألهلي وبلدياتخدم

٢,٤  ٣%  

  %١٠٠  ١٢٣  المجموع
نسبة أخطاء متعلمي اللغة العربية للناطقين       و تكرار و أنواع) ٢(تضمن جدول   ي

:  بغيرها على مستوى الكلمة وقد تم رصد سبع فئات رئيسة ألنواع أخطاء الكلمة هـي              
استخدام كلمة ال يتناسب معناها مع السياق وال تعبـر          ،  استخدام حرف جر غير مناسب    

خطـأ فـي صـياغة       ،  جنبيـة استعمال كلمات عامية أو كلمات أ     ،  عن المعنى المقصود  
زيادة مبنى الفعل،   ،  ق التوين  تنوين ما يستح   إهمال،   خطأ في صياغة الجمع    المشتقات،

قـد جـاءت األخطـاء      ، و خطأ) ١٢٣( بلغ إجمالي تكرار أخطاء الكلمة لجميع الفئات        و
 وال تعبر عن المعنى المقصود      المتعلقة بفئة استخدام كلمة ال يتناسب معناها مع السياق        

حيث بلغت نسبة تكرار األخطاء المنتميـة لتلـك الفئـة            ،  هي فئة الخطأ األكثر شيوعاً    
تلتها فئة استخدام حرف جـر غيـر مناسـب بنـسبة تكـرار أخطـاء              ،  %%)٣٦,٦(
ثـم  ،  %)١٣(وفي المركز الثالث فئة خطأ في صياغة  المشتقات بنـسبة            ،  %)٣٣,٤(

، مقارنة بالفئات الثالث األولى، منخفضة نسبياًنسب تكرار متقاربة واقي الفئات بجاءت ب
، )٢٠١٢، نعجةو، أبو مغنم(وتتفق هذه النتائج من حيث أنواع أخطاء الكلمة مع دراسة 

يفسر الباحث حصول فئة استخدام كلمة ال يتناسب معناها         و ،)٢٠١٥،  هنداوي(ودراسة  
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نظرا لما يحوله الدارسون مـن توظيـف     ،  مع السياق كأثر  فئات أخطاء الكلمة شيوعا       
هو ما يوقعهم في ، ولكلمات ومفردات تراثية تعرضوا لها خالل دراستهم للمواد الشرعية

  .أخطاء تنتمي لهذه الفئة
  :كيبا أخطاء التر-٣

نسبة أخطاء متعلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها على         و تكرار و يبين أنواع ) ٣(جدول  
  كيبامستوى التر

  مثال على الخطأ  ع الخطأنو  م
إجمالي 

 نوع تكرار
  الخطأ

  النسبة

تعريف المضاف إلـى      ١
  المعرفة

  (*) الحجالواجباتأتينا -
 المملكة العربيـة     الدولة وصلت إلى -

  (*)السعودية
  الرياضيات التخصصأدرس في -

  
٥  

١١,٦%  

  تنكير المضاف إليه  ٢

يقـصد قـسم    (  إسـالميه  ثكافهكسم  -
  )الثقافة اإلسالمية

  (*)عربي لغهنهج م-
  (*)طب أدرس مجال-

  
٧  

١٦,٤%  

إضافة حرف جر قبل      ٣
  المفعول

   الشريعةعلىأحصل -
  (*)هليألأتخدم -
  (*)خوانيألكنت أزور -

١١,٦  ٥%  

  إضافة الالم قبل كل  ٤

 واحد منا قد شكر اهللا سبحانه       لكلثم  -
 (*)وتعالى

 واحد منا قـد رجعـوا رجوعـا         لكل-
 (*)سعيدا

 تعجب من مخلوقـات      واحد منا  ولكل-
  (*)اهللا سبحانه وتعالى

  
  

٩,٣  ٤%  
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  مثال على الخطأ  ع الخطأنو  م
إجمالي 

 نوع تكرار
  الخطأ

  النسبة

٥  
التعــويض باســـم  
اإلشـارة بــدالً مــن  

  الضمير

  هذا من اهللا علي برحمه قد حرم من      -
  كثير

 هـذا كنت رأيت    هذا الطائر ترى ما   -
  (*)قط
 شـريعة أريد أن أتخصص في كليـه   -

   (*)الشريعة هذهألن زمالئي شجعني ل
  

٧  ٣%  

إضافة ضـمير إلـى       ٦
  ضاف إلى معرفةالم

  (*)العمرةا رحلته-
  ا كلماتهابناءه-
   حسناتهاميزانهايجعله في -

٧  ٣%  

٧  
ــي  ــرار االســم ف تك
الجملة الواحدة وعدم   

  التعويض بالضمير

ال يتركوننا في مساجدهم يصلون في      -
  (*)مساجدهم

األربيه فـي البلـد     اللغة  كنت أتمنى   -
  (*)األربيهباللغة الذي ينطك ويتكلم 

 مع أستاذه يتكلم    ة العربية اللغأدرس  -
  (*)اللغة العربية

٩,٣  ٤%  

٨  
عدم توافق الفعل مع    
الفاعـل مـن حيـث    

  التذكير والتأنيث

  (*)السيارة تأطل-
 بطريقـه   العربيـة  لغتنـا    يتطورلم  -

  (*)جيداً
  (*) الوقت للسفرجاءت حتى-
  

١٨,٦  ٨%  

١٠  

ــوع  عــدم توافــق ن
الضمير الملحـق ب    

  مع الفاعل" نفس"
  
  

لـم   أرغب فـي طلـب اإل      بنفسهأنا  -
  (*)الشرعي

  
٢,٣  ١%  
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  مثال على الخطأ  ع الخطأنو  م
إجمالي 

 نوع تكرار
  الخطأ

  النسبة

تعريف االسم المجرور   ١١
  %٢,٣  ١  بالتركيزبحثنا ونظرنا في األرض -  في الحال شبه الجملة

١٢  
وضع ضمير قبل الفعل 
قياسا علـى وضـع     
ضمير قبل االبتـداء    

  .بنكرة

  رجع إلى وعد أبيههو -
ــا - ــأن ــى مملك ــت إل ــةجئ  ة عربي

  (*)السعودية
٤,٦  ٢%  

  %١٠٠  ٤٣  المجموع
تكرار ونسبة أخطاء متعلمي اللغة العربيـة        و يبين أنواع  ) ٣(يتضمن جدول   

قد تم رصد اثنتا عشرة فئة رئيسة ألنواع أخطاء  وللناطقين بغيرها على مستوى التركيب
، إضافة الالم قبل كل   ،  تنكير المضاف إليه  ،  تعريف المضاف إلى المعرفة   :  التركيب هي 

وإضـافة  ،  والتعويض باسم اإلشارة بدالً من الـضمير      ،  ولوإضافة حرف جر قبل المفع    
 وتكرار االسم في الجملة الواحـدة وعـدم التعـويض    ، ضمير إلى المضاف إلى معرفة  

وعدم توافق نـوع    ،  وعدم توافق الفعل مع الفاعل من حيث التذكير والتأنيث        ،  بالضمير
، حال شـبه الجملـة  تعريف االسم المجرور في ال، مع الفاعل " نفس"الضمير الملحق ب    

بلغ إجمالي تكرار و، .ووضع ضمير قبل الفعل قياساً على وضع ضمير قبل االبتداء بنكرة
وجاءت األخطاء المتعلقة بفئة عـدم توافـق        ،  خطأ) ٤٣(أخطاء التركيب لجميع الفئات     

حيـث بلغـت    ،  الفعل مع الفاعل من حيث التذكير والتأنيث هي فئة الخطأ األكثر شيوعاً           
تلتها فئة تنكير المـضاف إليـه       ،  %)١٨,٦(ر األخطاء المنتمية لتلك الفئة        نسبة تكرا 

ت فئتا تعريف المضاف إلـى      وفي المركز الثالث تساو   ،  %)١٦,٤(بنسبة تكرار أخطاء    
ثم جاءت بـاقي  ، لكل منهما %) ١١,٦(وإضافة حرف جر قبل المفعول بنسبة       ،  المعرفة

وتـشترك  ،  مقارنة بالفئات الثالث األولى   ،  منخفضة نسبياً  و الفئات بنسب تكرار متقاربة   
لكنهـا  ) ٢٠١١الناصـر،  (الدراسة الحالية في بعض أنواع أخطاء التراكيب مع دراسة        

تختلف معها في العينة التي أجريت عليها عملية التحليل حيث أجريت دراسة الناصـر              
، ءأبـو الهيجـا  (كما تشترك في بعض أنواع األخطاء مع دراسـة        ،  على أخطاء الكتابة  

  .ونسب تكرار األخطاء، تختلف معها أيضا في عينة الدراسةو) ٢٠٠٦
بالنتائج السابقة تكون الدراسة قد أجابت عـن الـسؤال األول مـن أسـئلة               و

 .الدراسة
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ما تفـسير   :  الثاني من تساؤالت الدراسة والذي نصه      السؤالاإلجابة عن   -٢
غـة العربيـة مـن      أخطاء الكالم التي تتضمنها المدونة اللغوية لمتعلمي الل       

  الناطقين بغيرها في ضوء القوانين التحويلية للغة العربية؟
 استخدم الباحث استمارة تحليل المحتوى فـي تحليـل        سؤاللإلجابة عن هذا ال   

وللتعبيرعن القوانين التحويلية قام الباحث بتحديد الرموز التي تعبر عن      ،  أنواع األخطاء 
 Charlesق الفرضية التي أنشأها شارلز فلمور  وذلك وفالقوانين التحويلية المستنبطة

Fillmore,1964) (         لشرح العالقـات التحويليـة بـين تراكيـب اللغـة اإلنجليزيـة ، 
وفيما يلي الجدول اآلتي يبين     ،  )١٩٩٩،  الخولي(و) (Lees,1964واستخدمها كل من    

  .الرموز التحويلية المستخدمة في البحث الحالي
  ية المستخدمة في البحث الحالييبين الرموز التحويل) ٤(جدول

  المعنى  الرمز التحويلي

  
السهم المزدوج ذي المربع  يعني أن ما على يمين السهم يتحـول             

  إلى ما على يسار السهم
بينهما فراغ تعنيان أن بينهما صوت لحرف ما      و الشرطتان المائلتان   /   /

في حال تم وضـع     ، و قبل السهم يتحول إلى صوت آخر بعد السهم       
  .الحرف يكون الحديث هنا عن هذا صوت بعينه

تعني وجود وحدة لغوية إلى جوار أخرى في حال جاءت بين وحدات   +
في حال جاءت أمام صفة تعريفية لكلمة فإنها تعني وجود          ، و لغوية

  ).-(على العكس عالمة ، وهذه الصفة
  تعني أن هناك وحدة لغوية محذوفة  
  هذه العالمة بها أكثر من خطا لغويتعني أن الجملة التي سبقت  (*)

  تعني أن الكالم به أخطاء لغوية  الكتابة بخط مائل
وضع خط تحـت    

  كلمة أو جملة 
تعني أن الخطأ في هذه الكلمة أو الجملة هو المقصود فـي المثـال    

  .الحالي 
ليس لها دور فـي   ورموز لتغطية أية عناصر من المحتمل وجودها    ص، س

  .المعادلة التحويلية
تعني في القواعد التحويلية فـي   وكلمة مأخوذة من اللغة اإلنجليزية   مساعد

الكلمة التي تساعد فعال آخر في الصياغة أو تـؤثر          :  اللغة العربية 
  .على معنى الفعل
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  المعنى  الرمز التحويلي
  .اصطالح يدل على الكلمة التي هي محور التركيز في الجملة  محور
  أداة ربط  رابط
  تشير إلى الفاعل النحوي  فاعل

القلـم  ) مثل كتب بالقلم    ( تشير إلى األداة التي يتم بها حدوث الفعل         ةأدا
  .هنا أداة

  توابعه وهي العبارة التي تتكون من اسم  عبارة اسمية
  تشير إلى الجملة الفعلية بمعناها النحوي   فعلية

  تشير إلى الجملة االسمية بمعناها النحوي  اسمية
  تعني ظرف مكان   مكان

ديد الرمز التحويلية شرع الباحـث فـي صـياغة التراكيـب         تح و وبعد اختيار 
الظاهرية المعبرة عن الخطأ في كالم المتعلمين ثم صياغة التراكيب الباطنية المعبرة عن 

، التعويض عن كل تركيب بالرموز التحويلية المناسـبة        و الصواب الذي ينبغي أن يكون    
  :ما في الجدول التالييمكن توضيح ذلك ك، وومن ثم استنتاج القانون التحويلي

  تفسير األخطاء الصوتية  
يبين أنواع أخطاء متعلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها على المستوى ) ٥( جدول 

  الصوتي والقوانين التحويلية المعبرة عن هذه األخطاء

القانون التحويلي  القانون التحويلي لألمثلة  مثال على الخطأ  نوع الخطأ  م
  نرقم القانو  العام

إبدال صوت    ١
حـــرف 
بـــصوت 
  حرف آخر

نطق الحاء هاء كما    
 أي   "يهج" في كلمة   

 "تهتاج"  وكلمة يحج
  أي تحتاج

كما العين همزة   نطق  
أي  "يأبـد "في كلمة   

أي "اإللم" وكلمة يعبد  
  العلم
 كما  القاف كافاً نطق  

أي " الكسة" في كلمة 
وكلمــة القــصة 

ــون"  أي  "ينطكــ

  /  هـ   // ح/   

  /أ    /  / ع /  

  /ك   /    / ق/ 

  

 /   //  /     
  القانون األول
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 - ٤٤٩ -

القانون التحويلي  القانون التحويلي لألمثلة  مثال على الخطأ  نوع الخطأ  م
  نرقم القانو  العام

  .ينطقون
 وســط تــاءيــادة ز

الكلمة كما في كلمة    
  أي اقلعت " اقتعلت"
  

/ +//    و       //+/

 + + //  

  
/+/  / +//   ف/

//+//+  

  

   //+ / /+//

 + + 

//  
  
/+/  / +//   ف/

//+//+  

  القانون الثاني
  
  
  

ــانون  القــ
  الثالث

ــادة   ٢ زيــ
ــوت  صـ
حرف ليس  
مـــــن 
أصــوات 

  الكلمة

وكما في كلمة أتعلـم     
ألهلي يقصد أعلـم    

  أهلي
  

/ +//   أ       //+/ 

 + + //  

  

/ +//   أ     //+/ 

 + + 

//  
  

  
ــانون  القــ

  الرابع
  

إهمال نطق    ٣
أصــوات 
بعـــض 

  الحروف

الحـرف   نطق   إهمال
 كما في كلمة    األخير

  أي كتب "كتُ" 
 المد بـاأللف    إهمال

" كمــا فــي كلمــة 
  أي اآلخرين "الخرين

/    /        /    /       
  

ــانون  القــ
 الخامس

ــب   ٤ القلــ
  المكاني 

تقديم الهمـزة فـي      
وأصلها " أرينا"كلمة  
  رأينا

  /   / ر  / +  /  أ  / 

  /أ  / +  /   ر

      /  + /       /

 /  + /     /  

/     /  

ــانون  القــ
  السادس
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 - ٤٥٠ -

  تفسير أخطاء الكلمة -٢
يبين أنواع أخطاء متعلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها على مستوى الكلمة           ) ٦(جدول  

  لمعبرة عن هذه األخطاءوالقوانين التحويلية ا

معنى وداللة الكلمات   مثال على الخطأ  نوع الخطأ  م
  في التركيب الظاهري

معنى وداللة 
الكلمات في 
التركيب 
  الباطني

  رقم القانون

استخدام كلمة    ١
يتناســـب  ال

معناها مـع   
ــسياق وال  ال
ــن  ــر ع تعب
ــى  المعنــ

  المقصود

لكن ما كنت أدخـل     -
ــى  ــفلإل ــذه أس  ه

  (*)اللغة
ــذه أحكــي لكــ- م ه

  .(*)المريحةالقصة 
الشـك  قال الطبيب   -

  (*)فيه

االنحطـاط  +أسفل تفيد  
  واالنخفاض+

  النزول
الجزء المنخفض مـن    

  الشيء
  المريحة
  هادئ 
  هانئ
  القبائح) -(+)(

  الشك فيه
  

  عمق تفيد
  أقصى الشيء
  دواخل الشيء

مــا بعــد عــن 
  األطراف
  الجميلة
  الحسنة

تدل على ثبوت    
  الجمال

  القبائح)-(
  
   عليهبأس ال

  القانون السابع

ــتعمال   ٣ اســ
كلمات عامية  
ــات  أو كلمـ

  أجنبية

  اسمه شو-
  (*)ةجميل مره-
  في المطارضيعت-

  شو
  مره 

  ضيعت

  ما
  جدا
  تهت

  القانون الثامن

ــي    ٣ ــأ ف خط
ــياغة   صــ

  المشتقات

يقـصد   ( تمنيهذا  -
  )هذه أمنية

( للتجويللالستعداد  -
  ).يقصد للتجول

  (*)رحله مستمتعكان 

  )مصدر( تمني 
ــي  ــأ ف ــل خط التجوي

  صياغة المصدر
  

اسم الفاعل من الفعـل     
  استمتع

  

أمنية الخلط بين   
  المصدر واالسم

  التجول
اسم الفاعل من   

  الفعل أمتع

  القانون التاسع
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 - ٤٥١ -

معنى وداللة الكلمات   مثال على الخطأ  نوع الخطأ  م
  في التركيب الظاهري

معنى وداللة 
الكلمات في 
التركيب 
  الباطني

  رقم القانون

ــي    ٤ ــأ ف خط
ــياغة  صــ

  الجمع

ــى  ــو علــ أحنــ
يقصد (*) ( الظغارين
  )الصغار

  

  القانون العاشر  الصغار  الظغارين

 تنـوين   إهمال  ٥
ما يـستحق   

   التوين

القــــانون   إهمال التنوين  فرحان كثيرا  ن كثيرفرحاكنت 
  الحادي عشر

إضــافة لكــل   
قبل الجملـة   

  االسمية
  

 واحد منا قد    لكلثم  -
شــكر اهللا ســبحانه 

 (*)وتعالى
 واحد منـا قـد      لكل-

ــا   ــوا رجوع رجع
 (*)سعيدا

 واحــد منــا ولكــل-
تعجب من مخلوقـات    
ــبحانه  اهللا ســــ

  (*)وتعالى

القانون الثاني    المعنى نفسه  المعنى نفسه
  عشر

زيادة تاء بعد     
  فاء الفعل

  

يقصد ( الطائرة   اقتعلت
  )أقلعت
 للنـاس اللغـة     اتعلم

يقـصد  (*) ( العربية
  )أعلم

ــدم ــي اتخـ  ألهلـ
يقـصد  (*) ( وبلدي
  )أخدم

  

القانون الثالث    المعنى نفسه  المعنى نفسه
  عشر
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 - ٤٥٢ -

  تفسير أخطاء التركيب-٣
للغة العربية للناطقين بغيرهـا علـى مـستوى         يبين أنواع أخطاء متعلمي ا    ) ٧( جدول  

  التركيب والقوانين التحويلية المعبرة عن هذه األخطاء
  رقم القانون  التركيب الباطني  التركيب الظاهري  األمثلة عليه  نوع الخطأ   م
تعريف المضاف    ١

  إلى المعرفة
  
  

 الواجبـات أتينا  
  (*)الحج

 وصلت إلـى  -
 المملكة  الدولة

ــة  العربيـــ
  )(*السعودية

ــي - أدرس فـ
الجامعـــــة   

  اإلمام

فعليـــــــــة  
  معرفة+اسم+ال+
  

حـرف جـر    + فعلية  
  معرفة+اسم+ال+
  

حـرف جـر    + فعلية  
  معرفة+اسم+ال+
  

ــة  + فعليـــــ
+معرفة+اسم  

  
حرف جـر   + فعلية  

++ معرفة+اسم  
  

حرف جـر   + فعلية  
  معرفة+اسم+ال+

الرابع  القانون
  عشر

  
ــانون  القــ
ــامس  الخـ

  عشر
  
  

ــانون  القــ
ــسادس  الـ

  عشر
ر المـضاف   تنكي  ٢

  إلى نكرة
  

ــسم  ــهك  ثكاف
يقصد ( إسالميه

قــسم الثقافــة 
  )اإلسالمية

ــنهج - ــة م لغ
  (*)عربي

ــال-  أدرس مج
  (*)طب

  نكرة+ نكرة+نكرة
  

  نكرة+ نكرة+نكرة
  

  نكرة+ نكرة + فعلية 
  

+ معرفــة + نكــرة 
  معرفة

  
ــرة ــة+نك + معرف
  معرفة

  
ــة  ــرة + فعلي + نك
  معرفة

ــانون  القــ
  السابع عشر

  
الثامن  القانون
  عشر

  
ــانون  القــ
  التاسع عشر

  
إضـافة حــرف    ٣

جر قبل مفعول   
  الفعل المتعدي

  

ــصل  ــىأح  عل
  الشريعة

ــدم - أتخـــ
  (*)هليأل
ــت أزور - كنـ
  (*)خوانيأل

  
+ جـار  + س ، فعـل 

  ص، مفعول
  

+ جـار  + س ، فعـل 
  ص، مفعول

  
 + + س، فعـــل
  ص، مفعول

  
 + + س، فعـــل
  ص، مفعول

  
ــانون  القــ

  العشرون
  

ــانون  القــ
ــادي  الحــ
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 - ٤٥٣ -

  رقم القانون  التركيب الباطني  التركيب الظاهري  األمثلة عليه  نوع الخطأ   م
، فعل + ١س،  مساعد  

ــار  + ٢س + جــ
  ص، مفعول

+ س،  فعل+ مساعد
 + ص، مفعول  

  والعشرون
القانون الثاني  

  والعشرون
تقــديم الفاعــل   ٤

شــبه الجملــة 
  .على الفعل 

 
 
  

ثم لكل واحـد    -
منا قد شكر اهللا    
ــبحانه  ســـ

  (*)وتعالى
  
لكل واحد منا   -

ــوا   ــد رجع ق
ــا  رجوعـــ

  (*)سعيدا
  

  
، فاعــــــل، ١س
، مفعـول +فعل+٢س
  ص
 + فعـل +س  ،  فاعل
  ص

 واحــد منــا ولكــل-
تعجب من مخلوقـات    
ــبحانه  اهللا ســــ

  (*)وتعالى
، ، فاعــــــل١س
، مفعـول +فعل+٢س
  ص

  
  

  
ثم شكر كل واحد منا     

  اهللا سبحانه وتعالى
، فاعـل +فعل،  ١س
  ص، مفعول+٢س

  
رجع كل واحد منـا     

  سعيداً
+ س  ،  فاعـل +فعل  
  ص

  
وتعجب كل واحد منا    
من مخلوقـات اهللا    

  تعالى وسبحانه
  

، فاعـل +فعل،  ١س
  ص، مفعول+٢س

  
القانون الثالث  

  والعشرون
  
  
  

 القانون الرابع 
  العشرونو
  
  
  
  
  

ــانون  القــ
ــامس  الخـ

  والعشرون

التعويض باسم    ٥
اإلشـارة بــدالً  

  .من الضمير

من اهللا علـي    -
برحمه قد حرم   

   كثير هذامن
هــذا الطــائر -

كنـت   ترى ما 
ــت  ــذارأي  ه

  (*)قط
ــة أدرس - اللغ

ــة ــع العربي  م
أستاذ ه يـتكلم    

  )(*بهذا 

  
ــه  ــور + فعلي + مح
+ حرف جر   + فعلية  
 يعود على   إشارةاسم  

  ص+ المحور 
+ مــساند + محــور 
اسم إشـارة   + فعليه  

يعود علـى المحـور    
  ص+
  
  

من اهللا علي برحمة    
  قد حرم منها كثير

+ محـور   + فعليه  
حرف جـر   + فعلية  

 ضمير يعود علـى   
  ص+ المحور 

  
  

هذه الطائرة ما كنت    
  رأيتها قط

  
  
  

ــانون  القــ
ــسادس  الـ

  والعشرون
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 - ٤٥٤ -

  رقم القانون  التركيب الباطني  التركيب الظاهري  األمثلة عليه  نوع الخطأ   م
محـــور + فعليـــة 

+  اسـمية   + رابط+
اسم إشارة يعود   ،  س

  على المحور
  

  
+ مـساند   + محور  
ضمير يعود  +فعليه  

  ص+ على المحور 
  

أدرس اللغة العربية   
  مع أستاذة تتكلم بها

ــة  ــور + فعلي مح
+ اسـمية   + رابط+

ــارة ، س ــم إش اس
  يعود على المحور

  
  
  

ــانون  القــ
ــسابع  الــ

  العشرونو
  
  
  
  
  

ن الثامن  القانو
  والعشرون

  
إضافة ضـمير     ٦

إلى المـضاف   
  .إلى معرفة

ـ - ا رحلتهـــ
  (*)العمرة

  ا كلماتهابناءه-
  
ــي - ــه ف يجعل

ــا  ميزانهـــ
  حسناتها

ضـــمير + نكـــرة 
  معرف بال+ متصل

ضمير  متصل   + نكرة
 معرف باإلضـافة  + 

+ نكـرة + س،  فعلية
ــصل  ــمير  مت + ض

  معرف باإلضافة

  رحلة العمرة
معـرف  +   +نكرة  

  بال
  لماتهابناء ك

ــرة  ــرف + نك مع
  باإلضافة

معــرف +  + نكـرة 
  باإلضافة

  
يجعله فـي ميـزان     

  حسناتها
+  نكرة+ س  ،  فعلية
  .معرف باإلضافة+ 
  
  

  
  
  
  

ــانون  القــ
ــع  التاســ

  العشرونو
  

ــانون  القــ
  الثالثون
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 - ٤٥٥ -

  رقم القانون  التركيب الباطني  التركيب الظاهري  األمثلة عليه  نوع الخطأ   م
ــق   ٧ ــدم تواف ع

ــع   ــل م الفع
ــن  ــل م الفاع
حيث التذكير أو   
، التأنيـــــث

ــراد أو  واإلفـ
ــة أو  التثنيــ

  .الجمع 

 تأطــــــل-
  (*)رةالسيا

 لغتنا  يتطورلم  -
 بطريقه  العربية

  (*)جيداً
 جـاءت  حتى-

الوقـــــت 
  (*)للسفر

 ذهـب  أنا وأبي 
  إلى الحشائش

  

  
  اسم+فعلية 
  ص+ اسم +فعلية 

  
  ص+اسم +فعلية ، س
  

  ص+ فعلية + فاعل 
  

  تعطلت السيارة
  اسم+ م ) فعليةَ (

ــا  ــم تتطــور لغتن ل
  العربية بشكل جيد

+ اسم  + م  ) فعلية َ (
  ص

  
الوقـت  حتى جـاء    

  للسفر
ــةَ (، س + م) فعليـ

  ص+ اسم 
أنا وأبي ذهبنا إلـى     

  الحشائش
+ م) فعلية َ +(فاعل  

 ص

  
ــانون  القــ
ــادي  الحــ

  والثالثون
  
  

القانون الثاني  
  والثالثون

عدم توافق نوع     ٨
الضمير الملحق  

مـع  " نفس"ب  
  ما يسبقها

ــا - ــسهأن  بنف
أرغب في طلب   

  العلم الشرعي
  

ضمير + نفس  + اسم  
  ص+فعلية + متصل

  

أنا بنفسي أرغـب    -
ــم  فــي طلــب العل

  الشرعي
ــم  ــس + (اس + نف

+ م)ضمير متـصل َ   
  ص+فعلية 

  
القانون الثالث  

  والثالثون

تعريف االسـم     ٩
المجرور فـي   
ــبه  ــال ش الح

  الجملة 

بحثنا ونظرنا  -
ــي األرض  فـ

  بالتركيز

  
حـرف  {+ س  ،  فعليه
  }اسم معرف، جر

بحثنا ونظرنـا فـي     
  األرض بتركيز

  
 ،فعليه+ س  ،  فعليه
، حرف جـر  {+ س  

  }اسم نكرة

  
 القانون الرابع 

  الثالثونو

ــتخدام   ١٠ اســـ
المصدر المؤول  
ــة  ــي الجمل ف
ــة  الفعليـــ
ــسبوقة  المــ

ــو أراد أن  هـ
ــد  ــع عن يرج

  (*)شيخه

  
فعلية + ضمير منفصل 

  ص+ فعل + أن + 

هو أراد الرجوع عند    
  (*)شيخه

ــصل ــمير منف + ض
ــة  ــصدر +فعلي م

  
ــانون  القــ
ــامس  الخـ

  الثالثونو
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  رقم القانون  التركيب الباطني  التركيب الظاهري  األمثلة عليه  نوع الخطأ   م
، بجملة فعليـة  

ويدل الفاعالن  
على شـخص   

  واحد

  ص+ معرف  

وضع ضمير قبل    ١١
الفعــل قياســا 
ــع  ــى وض عل
ــل  ــمير قب ض

  .االبتداء بنكرة

هو رجع إلـى    
  وعد أبيه

  
ــو أراد أن  هـ
ــد  ــع عن يرج

  (*)شيخه
  

أنا جئـت إلـى     
مملكه عربيـه   

  (*)السعودية

  
فعلية + ضمير منفصل 

  ص+ 
  

فعلية + ضمير منفصل 
  ص+ فعل + أن + 
  

لية فع+ منفصل ضمير
  ص+ 

  رجع إلى وعد أبيه
 +  ص+ فعلية  

ــى  أراد الرجــوع إل
  شيخه
 +  ــة + فعليــ

+ مــصدر معــرف 
  ص

أنا جئت إلى مملكـه     
  (*)السعوديةعربيه 

 +  ص+ فعلية  
  

  
ــانون  القــ
ــسادس  الـ

  والثالثون

ــل   ١٢ عطــف الفع
  على االسم

 أنا وجدت إيمان  
  (*)أطمئنو

حرف عطف  +  اسم    
  فعل+ 

حرف عطف  +  اسم  
  اسم+ 

  
ــانون  القــ
ــسابع  الــ

  الثالثونو

أن إجمالي عدد القـوانين التحويليـة   )  ٧ و٦ و٥(يالحظ من خالل الجداول     و
: قد جاء توزيعها كالتـالي ، وقانونا) ٣٧(التي تم استنتاجها في الدارسة الحالية قد بلغ        

قوانين تعبر عن األخطـاء  ) ٧(، وقوانين تعبر عن األخطاء على المستوى الصوتي  ) ٦(
قد الحـظ  ، وعن األخطاء على مستوى التراكيب    قانونا تعبر ) ٢٣(،  توى الكلمة على مس 

عـدد أنـواع     و ة التي تم استنتاجها   يالباحث أن هناك اختالفا بين عدد القوانين التحويل       
األخطاء التي تم رصدها عند اإلجابة عن السؤال األول خاصة عند التحليل على مستوى            

على مستوى الكلمة    و الخطأ على المستوى الصوتي   يرجع ذلك إلى أن نوع      ، و التراكيب
حتى وإن تعددت األمثلة التي تـدل  ، قد أمكن التعبير عنه بقانون تحويلي واحد لكل نوع   

في وجد الباحث صعوبة في تعميم هذه القاعدة عند تحليل          ،  على هذا النوع من األخطاء    
لتحويلية التي تعبر عن    واضطر إلى أن يعدد القوانين ا     ، األخطاء على مستوى التراكيب     

 تبعا لتعدد األمثلة الدالة على حـدوث هـذا      -نوع الخطأ الواحد على مستوى التراكيب       
وذلك ألن القانون التحويلي على مستوى التراكيب تمت صياغته بحيث يتم تمثيل    ،  الخطأ
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ألن عناصر كل تركيب قـد تختلـف بـاختالف          ، و جميع عناصر التركيب داخل القانون    
  .األمثلة

ـ            اول دوتتفق منهجية استنتاج القوانين التحويلية التي اتبعها الباحث فـي الج
 )١٩٩٠،  حماسـة عبـد اللطيـف     (دراسـة   السابقة مع بعض الدراسات السابقة مثل ل      

 على حد علم    –لكن ال توجد    ،  )١٩٨٧،  مازن الوعر (دراسة  و ١٩٩٩،  الخولي(دراسةو
 .التي تنشأ عنها األخطـاء اللغويـة      الباحث دراسات سابقة تناولت القوانين التحويلية       

  .بتقديم النتائج السابقة تتم اإلجابة عن السؤال الثاني من أسئلة الدراسةو
مـدى  ما  : اإلجابة عن التساؤل الثالث من تساؤالت الدراسة والذي نصه        -٣

 القوانين التحويلية في المعالجة الكلية ألخطاء الكالم التـي تتـضمنها       كفاية
  متعلمي اللغة العربية من الناطقين بغيرها؟المدونة اللغوية ل
 القوانين التحويلية التي توصلت إليها الدراسة في المعالجـة          كفايةللتأكد من   

تـم  ؛  اللغوية الكلية ألخطاء الكالم المتضمنة في المدونة اللغوية لمتعلمي اللغة العربية          
تها كليا أثناء اسـتنباط  التي لم تتم معالج وجمع العبارات اللغوية التي بها أكثر من خطأ    

 ثم حاولت الدراسة الحالية  معالجتهـا        ،عبارة) ٢٢(قد بلغ عددها     و القوانين التحويلية 
  .من خالل قائمة القوانين التحويلية ألخطاء الكالم

  :وكانت النتائج كالتالي
يبين العبارات اللغوية التي بها أكثر من خطأ وأرقام القوانين التحويلية ) ٧(جدول 

  زمة لعالج هذه األخطاءالال

  أنواع األخطاء المتضمنة بها  الجملة  م

أرقام 
القوانين 
التحويلية 
الالزمة 
لعالج 
  األخطاء

العدد 
اإلجمالي 
للقوانين 

المستخدمة 
لتصويب 
  األخطاء

 إلىدراسة  أواصل  -  ١
  كليه

تحويل صوت حرف التاء المربوطـة      
  إلى الهاء

  تنكير ما يستحق التعريف
  غير مناسباستخدام حرف جر 

  
١٧، ١ ،

١٨  

٣  

لكن ما كنت أدخـل       ٢
  اللغة هذه أسفلإلى 

تحويل صوت حرف التاء المربوطـة      
  إلى الهاء

٢  ٧، ١  
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  أنواع األخطاء المتضمنة بها  الجملة  م

أرقام 
القوانين 
التحويلية 
الالزمة 
لعالج 
  األخطاء

العدد 
اإلجمالي 
للقوانين 

المستخدمة 
لتصويب 
  األخطاء

  تنكير ما يستحق التعريف
  استخدام كلمة غير مناسبة

أحكــي لكــم هــذه   ٣
  المريحةالقصة 

تحويل صوت حرف التاء المربوطـة      
  إلى الهاء

  استخدام كلمة غير مناسبة

٧، ١    

تحويل صوت حرف التاء المربوطـة        جميله مره-  ٤
  إلى الهاء

  استخدام كلمة عامية غير مناسبة

٢  ٧، ١  

أنا وجـدت إيمـان       ٥
  وأطمئن

  خطأ في صياغة المشتقات 
  عطف الفعل على االسم

  
٣٧، ٩  

٢  

 جميـآت تختلف من    ٦
  أخرى

  قلب صوت العين همزة 
  استخدام حرف جر غير مناسب

  خطأ في صياغة الجمع

٣  ١٠ ،٧، ١  

  قلب صوت الصاد ظاء   الظغارينأحنو على   ٧
  خطأ في صيغة الجمع

٢  ١٠، ١  

  عدم توافق الفعل مع الفاعل  رحله مستمتعكان   ٨
 قلب صوت التاء المربوطة هاء  

  خطأ في صياغة المشتقات

  
٩، ١، ٣١  

٣  

اللغـة   للناس   اتعلم  ٩
  العربية

 زيادة تاء بعد فاء الفعل  
        إضافة حـرف جـر قبـل

   الفعل المتعدي مفعول
   ــاء ــوت الت ــل ص تحوي

٢٠، ١٣ ،
١  

٣  
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  أنواع األخطاء المتضمنة بها  الجملة  م

أرقام 
القوانين 
التحويلية 
الالزمة 
لعالج 
  األخطاء

العدد 
اإلجمالي 
للقوانين 

المستخدمة 
لتصويب 
  األخطاء

  المربوطة إلى هاء
  زيادة تاء بعد فاء الفعل    ألهلي وبلدياتخدم  ١٠

        إضافة حـرف جـر قبـل
  مفعول الفعل المتعدي 

  

٢  ٢٠، ١٣  

استخدام كلمة غير دقيقـة فـي أداء           الحجالواجباتأتينا   ١١
  المعنى

  تعريف المضاف إلى المعرفة

٢  ١٤، ٧  

  تنكير المضاف إلى نكرة   عربيلغة هج من  ١٢
  تحويل صوت التاء المربوطة إلى هاء 

١، ١٨    
٢  

 واحد منا قد    لكلثم    ١٣
شكر اهللا سـبحانه    

  وتعالى

   االسميةقبل الجملة " لكل"إضافة 
  تقديم الفاعل شبه الجملة على الفعل

٢٣، ١٢    
٢  

 واحد منـا قـد      لكل  ١٤
ــا  ــوا رجوع رجع

  سعيدا

   االسميةالجملة قبل " لكل"إضافة 
  تقديم الفاعل شبه الجملة على الفعل

٢  ٢٣، ١٢  

 واحـد منـا     ولكل  ١٥
تعجب من مخلوقات 
  اهللا سبحانه وتعالى

   االسميةقبل الجملة " لكل"إضافة 
  تقديم الفاعل شبه الجملة على الفعل

٢  ٢٣، ١٢  

 هذا الطائر ترى ما     ١٦
  . قطهذاكنت رأيت 

  استخدام كلمة غير مناسبة 
يض باسم اإلشـارة بـدالً مـن        التعو

  الضمير
  

٢  ٢٦، ٧  
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  أنواع األخطاء المتضمنة بها  الجملة  م

أرقام 
القوانين 
التحويلية 
الالزمة 
لعالج 
  األخطاء

العدد 
اإلجمالي 
للقوانين 

المستخدمة 
لتصويب 
  األخطاء

أريد أن أتخـصص      ١٧
 شـريعة في كليـه    

ــي  ألن زمالئـــ
ــجعني ل ــذهش  ه

  الشريعة

  قلب التاء المربوطة هاء 
  عدم توافق الفعل مع الفاعل 

  استخدام كلمة غير مناسبة

  
٧، ٣١، ١  

  
٣  

  إضافة ضمير إلى المضاف إلى معرفة  العمرةا رحلته  ١٨
  وطة هاء قلب التاء المرب

٢  ١، ٢٣  
  

اللغـة  كنت أتمنـى      ١٩
األربيه فـي البلـد     
الذي ينطك ويتكلم   

  األربيهباللغة 

  قلب صوت العين إلى همزة 
  قلب صوت القاف كافا

قلب صوت التاء المربوطة هاء  

  
١  

  
١  
  
  

العربيه اللغه  أدرس    ٢٠
مع أستاذه يـتكلم    

  العربيه اللغه

  تحويل التاء المربوطة هاء
  فعل مع الفاعلعدم توافق ال

  
٣٠، ١  

  
٢  

  تحويل التاء المربوطة هاء  السياره تأطل  ٢١
  عدم توافق الفعل مع الفاعل

  
٣٠، ١  

  
٢  

جئــت إلــى أنــا -  ٢٢
ــه   ــه عربي مملك

  السعوديه

  
  تحويل التاء المربوطة هاء

  تنكير المضاف إلى نكرة

٢  ١٧، ١  

لتـي  يمكن من خالل الجدول الـسابق مالحظـة أن القـوانين التحويليـة ا         و
في المعالجة الكليـة للعبـارات   %) ١٠٠(استنتجتها الدراسة الحالية كانت كافية بنسبة    

 علـى المـستويات   -التي بها أكثر من خطأ لغويو التي تضمنتها عينة الدراسة الحالية       
 – بطبيعة الحـال  –لكن سوف تختلف نسبة الكفاية ، الثالثة التي شملتها حدود الدراسة   

وانين على عبارات من إنتاج متعلمين آخرين مـن خـارج عينـة     إذا تم تطبيق هذه الق    
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وفي هذه الحالة سوف تكون هناك فرصة إلضافة المزيد من القوانين           ،  الدراسة الحالية 
والباحـث  ،  التحويلية التي تعبر عن أخطاء متعلمي اللغة العربية من الناطقين بغيرهـا           

مرار العمل الستكمال قوائم القوانين يدرك أن النتائج الحالية هي مجرد بداية تحتاج الست     
  .التحويلية ألخطاء المتعلمين على مستوى المعالجات اللغوية المختلفة

  :المقترحاتالتوصيات و-١٢
  :التوصيات-١
 حاسـوبياَ  ألخطاء الكالم في اللغة العربية؛ يمكن التعامل معهـا           قوائم تحويلية بناء  - ١

م اللغة العربية باستخدام المستحدثات وبحيث يسهل توظيفها في تطوير عمليات تعلي     
 ABC (Arabic By(مثل مشروع تعليم اللغة العربية بـالكمبيوتر  ، التكنولوجية

Computer.  
 الناطقين  أهلها ومنتطوير جداول وصف أخطاء الكالم لدى متعلمي اللغة العربية من    -٢

 تطوير مـدقق  وأيضا، بما يدعم تطوير برامج التدريب على التخاطب اآللي  ،  بغيرها
وذلك على غرار برامج مماثلة ومشهورة في مجـال تعلـيم           ،   الكالم  باللغة العربية    لغوي ألخطاء 
 . على رأسها اللغة اإلنجليزية والعديد من اللغات

المـدونات   مـن    ةاإلفادة من قوائم القوانين التحويلية للغة العربية المستنبط       -٣:١:١٢
 في إعداد  الناطقين بغيرها أهلها ومنمن  العربيةاللغوية وبخاصة مدونات متعلمي اللغة

 .برامج تعليم اللغة العربية
  المقترحات- ٢
إجراء دراسة لتحليل أخطاء الكتابة لدى متعلمي اللغة العربية من الناطقين بغيرها في -١

 .ضوء النظرية التحويلية
 المعالجة األليـة    إجراء دراسة لقياس فاعلية القوانين التحويلية لألخطاء اللغوية في        -٢

 .لإلنتاج اللغوي في مدونات متعلمي اللغة العربية 
إجراء دراسة الستكمال قائمة القوانين التحويلية ألخطاء متعلمي اللغة العربية مـن            -٣

  .الناطقين بغيرها
إجراء دراسة لمقارنة القوانين التحويلية ألخطاء متعلمي اللغة العربية من أهلها ومن -٤

  .هاالناطقين بغير
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  المراجع
  :المراجع العربية

تحليل األخطاء الكتابية على مـستوى اإلمـالء لـدى          ). ٢٠٠٧ (محمد،  بو الرب أ .١
- واالجتماعية   اإلنسانية العلوم   -دراسات   .متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها    

 14 – 1، ٢ع  ، ٣٤مج ، األردن
ثين فـي اسـتخدام     أنماط من تخطئة المحـد    ). ٢٠٠٦(ياسين محمد   ،  أبو الهيجاء  .٢

ع ،  )اإلمـارات ( والعربية   اإلسالميةمجلة كلية الدراسات     .بحث نصي : حروف الجر 
٣١ ،191 -  

تحليل األخطاء الـصرفية لـدى       .(٢٠١٢. (أ. ف. س،  نعجة، و .ع. ج،  أبو مغنم  .٣
). رسالة ماجستير غير منشورة) الناطقين بغير العربية في ضوء علم اللغة التطبيقي

  عمان، ةاألردنيالجامعة 
 تحليـل  (التقـابلى  المجـال  التطبيقي في    اللغة علم. ـه ١٤٢٩. زهران البدراوى .٤

 .العربية اآلفاق دار: القاهرة. األولى الطبعة ).األخطاء
 : ترجمة، االمعرفة اللغويةطبيعتها وأصولها واستخدامه، )١٩٩٣(نعوم ، تشومسكي .٥

 م١٩٩٣/هـ1413الطبعة األولى دار الفكر العربي محمد فتيح
، الطبعة الثانية ،  في طرق تعليم اللغة العربية لألجانب     ،  )٢٠٠١ (جاسم علي ،  جاسم .٦

 .م٢٠٠١. نوردين. إيس. إيه: كوااللمبور
  .األردن، صويلة، قواعد تحويلية للغة العربية) ١٩٩٩(محمد علي ، الخولي .٧
، المدخل إلى علم اللغة  ومناهج البحـث اللغـوي         ) ١٩٩٧ (رمضان عبد التواب     .٨

 .الطبعة الثالثة، لخانجيمكتبة ا
 مقدمـة للقـارئ   – لسانيات المدونات اللغوية : )٢٠١٤ (إسماعيلمحمود  ،  صالح .٩

 :متاح من خالل الرابط، بحث منشور على الشبكة العنكبوتية، العربي
http://dr-mahmoud-ismail-saleh.blogspot.com/2014/04/blog-post_5.html 

التقابل اللغـوي وتحليـل     )١٩٨٢( محمد إسحاق محمود إسماعيل واألمين  ،  صيني .١٠
 .السعودية: الرياض، جامعة الملك سعود، عمادة شؤون المكتبات، األخطاء

تعليم اللغة اتصاليا بين المنـاهج      ،  )٢٠٠٦(محمود كامل   ،  الناقة، و رشدي،  طعيمة .١١
،  إيسيسكو –منشورات المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة        واالستراتيجيات

 م٢٠٠٦/هـ1427
  

  
٠  
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دراسة تطبيقية علـى    " منهج تحليل األخطاء    ). ٢٠١٥ (عثمان محمد حامد  ،  لعالما .١٢
مجلـة   ." العلوم اإلسالمية وأخطاء التالوة للطلبة المبتدئين بجامعة القرآن الكريم

 كلية الدراسات العليا والبحث العلمي   -جامعة البطانة للعلوم اإلنسانية واالجتماعية      
  292 - 259، ١ع، ٣مج، لسودان ا-بجامعة البطانة 

 

. من األنماط التحويلية فـي النحـو العربـي        ):١٩٩٠(محمد حماسة ،  اللطيف عبد .١٣
 . مكتبة الخانجي:القاهرة

دار النهـضة  : بيـروت ،  النحو العربي والدرس الحديث   : )م١٩٧٩(عبده الراجحي    .١٤
 .للطباعة والنشر

: لمتعلمي اللغة العربيـة   المدونة اللغوية   ) ٢٠١٢(إيريك  ،  وأتويل،  اهللا عبد،  فيفي .١٥
المؤتمر الدولي الثـامن لعلـوم وهندسـة    . للغوية ا نظام لتصنيف وترميز األخطاء   

  .جامعة القاهرة، مصر .(ICCA 2012) الحاسب باللغة العربية
: مدخل إلـى اللغويـات التطبيقيـة   ). ١٩٧٨ (جمال،  صبري، و .ييتب. س،  كوردر .١٦

 .207 - 197، ١ع ، ١٦مج ،  المغرب- العربياللسان  .الفصل الثاني وظائف اللغة
، المراغي، و عبادة،  الخولي،  منى زهران ،  الحكيم عبد،  رفعت محمد حسن  ،  المليجي .١٧

إحـدى مـستحدثات تكنولوجيـا      : المدونات اإللكترونيـة  ). ٢٠١٠ (السيد شحاته 
 583 – 574، ١ع، ٢٦مج، مصر-مجلة كلية التربية بأسيوط  .التعليم

، عمادة شؤون المكتبات  ،  علم اللغة النفسي  )١٩٨٢(دعبد المجيد سيد أحم   ،  منصور .١٨
 .ضالريا، جامعة الملك سعود

دراسات  .مصدر جديد للمعلومات  : المدونات اإللكترونية ). ٢٠٠٩ (عصام،  منصور .١٩
 .116 - 93، ٥ع ، المعلومات

دور اللغـة    و  تحليـل األخطـاء فـي الكتابـة        ) ).٢٠١١ (نرجس سعيد ،  الناصر .٢٠
ــات  .األم ــوم -دراس ــسانيةاإل العل ــة ن ــج ، األردن- واالجتماعي           ،٢ع ، ٣٨م

715 - 726. 
 التي يرتكبها الطلبة الجامعيون في اليمن في        األخطاء تحليل   )٢٠١١(عباس  ،  نعيم .٢١

- اإلنـسانية مجلة جامعة دمشق لآلداب والعلـوم        .نظام األحرف الصوتية اللغوي   
 .٤، ٣ع ، ٢٧مج ، سوريا

فـي  يثة لتحليل التراكيب األساسـية      نحو نظرية لسانية حد   ) ١٩٨٧ (مازن،  الوعر .٢٢
  .دمشق، دار طالس، اللغة العربية
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