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ABSTRACT 

At the begning of this work which is as the follow:  the introduction and three chapters:  

the first chapter : is treating of the develpment of arabic teaching in Niger, in the coranic  

Schools and in the government schools. Then , it’s also concerne the balance of the 

characteristic of the fluently development of the language as arabic is concerne and the 

mother tongue of learners. And this balance puts the link between arabic language and the 

mother tongue of the learners, then this balance appears through the level  and  tongue. And 

the meaning  between the two language.The seconde Chapter : is concerne the fluent 

development  of the language and its’ appearence development focus on the meaning  toward 

arabic language learner, those whom are learning it as a foreign language in Niger. The 

objective of this characteristic of the learners arabic language is the influence of this language. 

Through  learners, which help their to increase their capacity of learning arabic language.  So 

that they are able to develop fluently what they have learn.Chapter  three :  we find here the 

solution of the mistakes which appear when the arabic  learners  communicate with  this  

foreing language. We can also find the study of the resolution of the mistake then the 

summary of the study of the characteristic of the mistake through meaning and others. The 

research been finished by presenting the most important results which have been reached 

through the studies which include some of statistic linguistic results. At the end , come the 

general recommendations which the researcher saw its benefits in the correction of written 

errors committed by the students. 
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  مقدمة البحث

علـــم اإلنســـان مـــا مل يعلـــم , مث الصـــالة و الســـالم علـــى احلمـــد هللا العلـــي األكـــرم , الـــذي علـــم بـــالقلم 

املرســل رمحــة للعــاملني,  وإمامــا للمتقــني , وقــدوة للعــاملني , حممــد النــيب األمــي , و الرســول إىل اإلنــس 

  واجلن , وآله و صحبه الذين رفعوا قواعد الدين و نشروا اإلسالم ولغته يف مشارق األرض ومغار�ا .

  أما بعد:

علمــاء احلضــارة اإلنســانية أن قــوام األمــة ودعائمهــا يف تكــوين ثقافتهــا وحضــار�ا,  فممــا أثبتــه   

وهـي أهـم الوسـائل الـيت  أل�ـا الوعـاء اجلـامع بـني أفـراد األمـة, ؛وبناء شخصـيتها الذاتيـة يكمـن يف اللغـة

واللغـــة هـــي ســـلم تقـــدم البشـــرية, وهـــي مبثابـــة قالـــب نقـــل األفكـــار وجســـر   تــربط بـــني اإلنســـان وأخيـــه,

االتصاالت البشرية, بل هي سلم الوصول إىل باقي العلوم, و�ـا تعـرب عـن أغراضـها كمـا قـال ابـن جـين 

بــــل متتــــد تلــــك ومــــع أن اللغــــات ختتلــــف, .  )1(""فإ�ــــا أصــــوات يعــــرب �ــــا كــــل قــــوم عــــن أغراضــــهم :

زيلـه؛ , وهـذا مـن آيـات اهللا سـبحانه الـذي أثبـت يف حمكـم تناالختالفات إىل بني هلجات اللغة الواحدة

 8 7 Mv  u  t  s  r   q  p  ow  |  {  z  y   xL )2( . 

ــــاة الشــــعوب الــــيت تــــتكلم �ــــا, وهــــي مــــرآة لشخصــــيتها  ــــة لكافــــة جوانــــب حي وكــــذلك هــــي صــــورة حي

االجتماعيــة والنفســية, ولــذلك تتصـــدر موقعــا متقــدما مــن مواقـــع األمــم والشــعوب يف إبــراز مهومهـــا أو 

رمــز كيــان األمــة وعنــوان وحــد�ا, وختلــق بيــنهم وحــدة الفكــر و حتقيــق أجمادهــا, وهــي فــوق هــذا وذاك 

  املشاعر و الوجدان يف رحلتهم املشرتكة اليت عاشوها ويعايشو�ا من آالم وآمال ومشاعر وأفكار. 

وض حماولة اخلدفعاين إىل قيمة  يفاألمهية اللغوية املذكورة  ورغبيت الشديدة يف تقدمي شيء ذ   

مـن  دم ما قد ينفعين أوال مث غـريي مـن الدارسـني للغـة العربيـة  لغـة القـرآن الكـرمييف هذا امليدان لعلي أق

   غري الناطقني �ا.

 وبعــد , فهــذا عــرض مبــدئي خلطــة البحــث املقــرتح  مقــدم للحصــول علــى درجــة املاجســتري   

  اللية.دالثروة اللغوية لدى متعلمي اللغة العربية من غري الناطقني �ا يف النيجر دراسة  عنوان:ب

                                                 

 .    87ص1.ج1ط،  ، الخصائصابن جين )1(

 ٢٢اآلية  ،الرومسورة ) 2(
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يعين القدرات اللفظية واألسلوبية والداللية املوجودة عند املتكلم واليت متنحه قـدرة  :مفهوم الثروة اللغوية

تعبريية خاصة, حيث يتفاوت املتكلمون باللغة الواحدة يف مقدار هذه احلصيلة ونوعيتها والقـدرة علـى 

فــرتاض اســتنتاج جوانــب ســهولة تعلــم اللغــة ومبعرفــة مــا لــدى املــتعلم مــن ثــروة لغويــة ميكــن ا اســتعماهلا.

اهلدف؛ وجوانب الصعوبات اليت يتوقع أن يواجهها متعلم اللغة اهلدف, مث اختاذ االسـرتاجتيات الالزمـة 

  للحيلولة دون وقوعها أو التخفيف من صدورها .

  إشكالية البحث:

اصــة تعلــيم خبالعصــر, و ن يقــوم بالعمليــة التعليميــة يف هــذا َمــأول مــا يواجــه  ممــا الشــك فيــه أن    

املتعلمني عند التعبري عـن أغراضـهم كثري من هو ضعف  مستويات   من املشاكل اللغة العربية يف النيجر

كتابيـا. وهـذا يف مجيـع مراحـل التعلـيم ال فـرق بـني االبتدائيـة و املتوسـطة   م, سواء أكان التعبـري شـفويا أ

، واضـطراب متثال�ـا الدالليـة، ويـدور اللغوية �مفقر ثرو أو الثانوية وحىت املرحلة اجلامعية؛ مما يدل على 

   هذا البحث يف إطار هذه املشكلة بغية تفسريها وحتديد ظواهرها واقرتاح احللول املمكنة.

  :أهمية البحث

  :مما يلييتضح أمهية البحث 

  الثروة اللغوية يف بناء القدرات التعبريية عند متعلمي اللغة.أمهية  -1

ضـطراب الثــروة اللفظيـة مــن الناحيـة الدالليــة وحبـث أســبا�ا وبيـان أثرهــا السـليب علــى رصـد مظــاهر ا-2

  القدرات التعبريية.

  اقرتاح حلول ملعاجلة أوجه القصور يف الثروة اللغوية.-3

  : حدود البحث

  :ألمور اآلتيةتتحدد بيئة الدراسة با 

 بوصفها لغة ثانية. تعليم اللغة العربية يف النيجر

 .يدة التعليمي منطقة مرادي مجهورية النيجرجممع املف

  .تالميذ الصف الثاين املرحلة الثانوية القسم األديب

   .م 2013 – 2012العام الدراسي 
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  أهداف البحث

  يتضمن هذا البحث األهداف التالية:

  اإلسهام يف خدمة لغة القرآن الكرمي ؛ لغة الدين اإلسالمي .-1

 الطالب عينة الدراسة . لدى الثروة اللغوية خصائص معرفة  -2

ــــة بوصــــفها لغــــة ثانيــــة يف النيجــــر علــــى معاجلــــة  -3 مســــاعدة القــــائمني علــــى أمــــر تعلــــيم اللغــــة العربي

  املشكالت الداللية للثروة اللفظية .

متعلمــي اللغــة  تشــجيع البــاحثني علــى القيــام بالكتابــة يف علــم اللغــة وخاصــة الثــروة اللغويــة لــدى  -4 

    العربية.

  دة مدرس اللغة العربية باسرتاتيجيات حديثة تسهل له عملية التعليم  بطريقة ناجحة مساع -5 

  .زيادة عملية لغوية علمية جديدة على املكتبة اللغوية العربية اإلفريقية  -6

  : الدراسات السابقة

تعلمـي قام الباحث باتصاالت إىل اجلامعات القريبة لالستفسار عن الكتابـات يف الثـروة اللغويـة لـدى م

اللغة العربية يف النيجـر و مل يعثـر الباحـث علـى كتابـة خصـت الثـروة اللغويـة لـدى متعلمـي اللغـة العربيـة 

بدراسة متخصصـة يف الثـروة اللغويـة لـدى متعلمـي اللغـة العربيـة  -حسب ما علمه الباحث -يف النيجر

  من غري الناطقني �ا يف النيجر.

  تابة يف هذا املوضوع .األمر الذي زاد يف نشاط الباحث يف الك

اختيـار العينـة و عـدد األفـراد  –الدراسات السابقة اليت استفاد هذا البحث منها مـن أكثـر مـن جانـب 

  ألدوات املستعملة واألساليب املتبعة .او 

  ) 2009دراسة مثىن علوان اجلشعمي ( 

عربيـــة/ الدراســـة أثـــر الثـــراء اللغـــوي يف األداء التعبـــريي لـــدى طلبـــة الصـــف الثالـــث قســـم اللغـــة ال

  الصباحية كلية الرتبية األصمعي جامعة دياىل.

طبــق الباحــث حبثــه علــى طلبــة الصــف الثالــث قســم اللغــة العربيــة مبجمــوعتني جتريبيــة يقــدم هلــا 

الثراء اللغوي دراسـة وحفظـا و اسـتظهارا وفهمـا و جمموعـة ضـابطة مرتوكـة بـدون تعرضـها للثـراء اللغـوي 
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) وبعــد االنتهــاء  36)و للضــابطة (  35) طالبــة وطالبــا للتجربــة ( 71ع (إذ بلــغ جمموعــة العينــة بواقــ

باسـتعمال االختبـار  2009 – 2008من التجربـة الـيت اسـتمرت الكـرس األول مـن السـنة الدراسـية 

الثاين لعينتني مسـتقلتني ظهـر تفـوق ا�موعـة الـيت تعرضـت للثـراء اللغـوي علـى ا�موعـة الـيت مل تتعـرض 

  لشيء . 

  :الدراسة السابقة مع الدراسة احلالية موازنة

أمــا الدراســة . طبقــت الدراســة الســابقة علــى طلبــة الصــف الثالــث كليــة الرتبيــة األصــمعي جامعــة ديــاىل 

 احلالية فقد مت تطبيقها على تالميذ املرحلة الثانوية مبجمع املفيدة التعليمي بالنيجر.

غـوي يف األداء التعبـريي . أمـا الدراسـة احلالـة قصد حبث ( مثىن علوان ) إىل معرفة أثـر الثـراء الل

قــوة وضــعفا و أيضــا معرفــة أثرهــا علــى األداء التعبــريي الكتــايب تقصــد إىل معرفــة مســتوى الثــروة اللغويــة 

   لدى الطالب.

قسـم اللغـة العربيـة  –جمتمع البحث يف دراسة (مثىن علوان ) طبقت على طلبة الصـف الثالـث 

 -يــاىل . أمـــا الدراســة احلاليـــة فطبقــت علـــى تالميــذ الصـــف الثــاين الثانويـــة جامعـــة د –كليــة الرتبيــة   –

 جممع املفيدة التعليمي منطقة مرادي مجهورية النيجر. -القسم األديب

) أمـــا الدراســـة احلاليـــة طبقـــت يف ( العـــام الدراســـي 2009جريـــت دراســـة مثـــىن علـــوان (ســـنة 

 م) رسالة ماجستري. 2013 -2012

  : منهج البحث 

البحث على املنهجني الوصفي واملعياري، ويتمثل املنهج الوصـفي يف ختصـيص موضـوع الدراسـة  يعتمد

باملســـتوى الفصـــيح مـــن اللغـــة العربيـــة املكتوبـــة، وبطـــالب الصـــف الثـــاين املرحلـــة الثانيـــة بالقســـم األديب، 

لعـــام وختصـــيص املكـــان مبجمـــع املفيـــدة التعليمـــي منطقـــة مـــرادي مجهوريـــة النيجـــر، وختصـــيص الزمـــان با

م، كمــا يتمثــل املــنهج الوصــفي يف خصــائص العينــة الطالبيــة املتمثلــة يف ( 2013-2012الدراســي 

  طالبا) والعينات اللغوية اليت سيتم حتليلها واملتمثلة يف كتابات الطالب يف موضوعات مثل: 72

لـق أمهيـة خ -زينـة األمـوال واألوالد يف احليـاة الـدنيا-فضل أصحاب اجلنة على أصـحاب النـار 

  . -فضل العلم وأمهيته -تكرمي املعلم وتقديره -احلياء
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ويتمثل املنهج املعياري يف احلكم على استعماالت الطالب بالصحة أو باخلطأ، كما يسـتعني البحـث  

بــاملنهج التقــابلي يف رصــد أثــر اللغــة األم يف تشــكيل خصــائص الثــروة اللغويــة لللغــة العربيــة بوصــفها لغــة 

  ثانية.

أهم النتائج والتوصيات اليت سيتوصل إليها الباحث إن شاء اهللا، ومن املتوقـع  متةاخلاتتضمن   

أن يكون منها رصد مظاهر اضطراب الثروة اللغوية ملتعلمي اللغة العربيـة مـن غـري النـاطقني �ـا يف دولـة 

حللـــول النيجـــر وصـــلة ذلـــك بأوجـــه التشـــابه واالفـــرتاق بـــني اللغـــة األم للطـــالب واللغـــة اهلـــدف، واقـــرتاح ا

  املنهجية هلا.

هــــذا البحــــث علـــى صــــورة تكــــون  فالكمـــال هللا وحــــده احلــــي القيـــوم , و هــــو املســــتعان ليخـــرج

  من كل ذنب وخطأ .  اهللا عليه توكلت  وإليه أنيب . وأستغفر إال باهللا. وما توفيقي مرضية

  شرح الرموز و املصطلحات املستخدمة يف البحث :

   دالليةغري الناطقني �ا دراسة من العربية الثروة اللغوية لدى متعلمي اللغة  

  الثروة :  

ثراء وثـري , الرجـل إذا كثـر مالـه ثـراه , كـان أكثـر منـه مـاال. ثـرا اهللا  –لغة : كثرة املال أو القوم  ثرا    

  القوم كثرهم.

لتعبري و اصطالحا : رصيد لغوي من املفردات و الرتاكيب واجلمل يتزود �ا املتعلم حىت يتسىن له ا    

  عن األغراض واملعاين و يف التخاطب اليومي .

  اللغة األم : هي اللغة األوىل اليت اكتسبها الفرد وأجادها. 

  1اللغة األوىل : هي مدلول اللغة األم , و رمز هلا يف البحث بـ : ل 

  : رمز للغة الثانية .2ل 

  اللغة اهلدف : هي اللغة املنشودة 

  اليت تعلمها الفرد بعد اكتساب اللغة األوىل .اللغة األجنبية : هي اللغة  

  اللغة البينية /املرحلية : هي اللغة اليت ينتجها الدارس قبل إجادته للغة اهلدف أثناء تعلمها . 

  بنية الكلمة : هي طريقة ترتيب احلروف للحصول على الكلمة يف اللغة . 

  .فيم مث الكلمة هرمية اللغة : عناصر تكوينها من الصوت إىل املقطع فاملر  

   .نظم اجلملة : هو طريقة ترتيب الكلمات حسب القواعد اللغوية للحصول على العبارة أواجلملة 
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الثنائيات الصغرى : هي الكلمتان احتدتا يف عـدد مـن احلـروف وترتيبهـا و حركا�ـا واختلفتـا يف حـرف  

  واحد فقط , حنو صوم و ثوم , سيف وصيف , حرب و حرف .

  وى : كلمات املعاين مثل األفعال و األمساء .كلمات احملت  

  الكلمات الوظيفية : هي األدوات العاملة كأدوات اجلر أو اجلزم أو النصب .  
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  الباب األول

  

  يحتوي هذا الباب على : فصلين  تمهيديين.

  .الفصل األول: نبذة مختصرة عن تطور التعليم العربي في النيجر

ئص الثروة اللغوية في اللغة العربية واللغة األم للمتعلمين الفصل الثاني : موازنة بين خصا

  . ا) سَ وْ هَ (الْ 
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  الفصل األول

  

  نبذة مختصرة عن تطور التعليم العربي في النيجر تحت هذا الفصل ثالثة مباحث :

  المبحث األول : واقع التعليم العربي في النيجر .

  المبحث الثاني : واقعه في المدارس القرآنية .

  ث الثالث : واقعه في المدارس النظامية.المبح
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  المبحث األول : واقع التعليم العربي في النيجر

M  K 7 8 القراءة والتعلم كقوله تبارك وتعايل: ىالذكر احلكيم  ما حيث عل فمنذ نزل من آيات 

c  b   a  `  _  ^  ]      \  [  Z  Y  X   W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  L )1( 
 دراسة و دراسة القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة وأشبعوا اللغة  العربية  ىنكب املسلمون علا

فكان هلم ما أثبته التاريخ من ازدهار معرفة  فحصا والقوا يف سبيل ذلك األهوال  واملشقة فصمدوا،

وغرفت من معارفهم  واقتبست عنهم شعوب وقبائل, قادوا �ا البشرية ردحا من الزمن، وإثراء حضارة،

  وغري ذلك  من أنواع الفكر اإلنساين. يف الطبيعة والطب  والفلك,
اسـتيعاب العلـوم ى وإن مما جيايف احلق أن يظن بعض الناس اليوم أن اللغة العربية غري قادرة عل 

7 8  ...:وما وجد فيه من تكنولوجيـا وتقنيـات  يف الصـناعة  واإلنتـاج واملعارف  ومواكبة العصر,

M -   ,  +  *         ).    3  2  1  0  /L )2(  

فـال الـذئب  فاللغة العربية مفرتى عليها وهي, بريئة من ذلك بـراءة الـذئب مـن دم ابـن يعقـوب,

 أكله وال إخوته صدقوا أباهم يف العزمية والقول.

ارف كلهـا اسـتيعاب العلـوم واملعـ ىدرة علـاإن اللغة العربية يف احلقيقة كـأي لغـات العـامل احليـة قـ

ومــن هنــا فــإن العــامل اإلســالمي اليــوم حيــاول أن يتخــذ  والتقــدم احلضــاري ومالحقــة تطــور احلضــارات,

فـزاد اهتمامـه  وعي األمة اإلسالمية بذا�ا, اللغة العربية بأبعادها الثقافية والتارخيية واحلضارية وسيلة إىل

 با للغة العربية والرتبية اإلسالمية يف ربوع وطنها.

تطـــور تعلـــيم اللغـــة العربيـــة وثقافتهـــا  جاهـــدة إىل ىمـــن الـــدول اإلســـالمية الـــيت تســـعجـــر و الني

  .يف نظام التعليم العام يف البالداإلسالمية وحتسني واقع التعليم 

رمسيــا باســم جبمهوريــة النيجــر، أطلــق عليهــا اســم النيجــر نســبة إىل �ــر النيجــر  النيجــر تعــرف 

ة اإلفريقيـة، حيــدها مشـاال اجلزائـر وليبيــا، وشـرقا تشـاد، و جنوبــا ولـيس هلـا منفــذ حبـري، تقـع غــرب القـار ،

، وعـدد سـكا�ا حسـب مرت مربـع1.270.000وبنني، وغربا بركينا فاسو ومايل، ومساحتها   نيجرييا

                                                 

 . 5ـ  1  ،سورة العلق من اآلية  )1(

  .،5سورة الكهف،اآلية  )2(
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نســمة تقريبــا، والديانــة  20.715.000حــوايل  2016 /يوليــو/ 1إحصــائية لعــدد الســكان بتــاريخ 

اللغـة و  ،)%1ك الديانات األخرى املسيحية و البهائية و الوثنية يف () ، وتشرت %99الرمسية اإلسالم (

تِيَّةامَ الرمسية الفرنسية مث اهلَْوَسا مث الزَّرْ    و الطَّارِِقيَّة مث العربية و هناك لغات لبعض األقليات.  ،واْلُفالَّ

لعــريب م تغـري واقــع التعلــيم ا1960اســتقالهلا السياســي عــام  ىبعـد حصــول مجهوريــة النيجــر علـ

فقــد شــهد تطـورا كبــريا بعــد فــرتة ركـود وختلــف عاشــها حتـت ضــغط اإلدارة االســتعمارية ,الــيت  يف الـبالد,

شــرع املســئولون  ’ومنــذ تــويل الشــعب زمــام األمــور يف الــبالد تعتــربه أكــرب عقبــة أمامهــا لتحقيــق أهــدافها.

عب مـن التعلـيم املـوروث موقـف وكان موقف غالبيـة الشـ اجلدد يف التفكري بتغيري نظام التعليم املوروث,

املـدارس الـيت كـان التعلـيم فيهـا باللغـة الفرنسـية واسـتمر يف  إىل هئـبنااء ورفض وبالتايل رفض إرسـال أعد

قــام املســئولون بإعــادة النظــر يف  واســتجابة هلــذه الرغبــة امللحــة, املــدارس القرآنيــة التقليديــة, إرســاهلم إىل

ماعيـــا بـــدوره يف تنميـــة الـــبالد سياســـيا واجت هميســـ ريا متطــورا,التعلــيم العـــريب بقصـــد جعلـــه تعليمـــا عصـــ

  بعض اجلهود اليت بذلتها الدولة لتحسني واقع التعليم:ض ستعر أ...اخل وفيما يلي 

  إدخال مادة العربية والرتبية اإلسالمية يف التعليم الرمسي.

 كانـت املدرسـة األوىل  إذ للمدارس العربية النظامية يف النيجر, النواة األوىل)ساي (تعد مدرسة 

وذلـــك يف عـــام  مســـتوي اجلمهوريـــة وقتئـــذ وقـــد أنشـــأ�ا اإلدارة الفرنســـة قبيـــل مغادر�ـــا , ىالوحيـــدة علـــ

1957.  

وهــي  كـان إصــالح التعلـيم العــريب يف الـبالد يف إصــالح نظامـه يف هــذه املدرسـة الفتيــة املوروثـة,     

وظلـت يف هـذه احلالـة حـىت أحلقـت  رتبيـة الوطنيـة,شكل مدرسة أهليـة حتـت املراقبـة التامـة لـوزارة ال ىعل

 65-53م تنفيـذا ملرسـم رئاسـي رقـم:1966\1\15"بوزارة الرتبية الوطنية بصفة رمسيـة بقـرار وزاري 

  .)1("م يقضي بضم املدارس العربية إىل وزارة الرتبية الوطنية30/4/1965بتاريخ 

قامــت احلكومــة بافتتــاح  عــدة مــدارس عربيــة   ,وبعــد إحلــاق املــدارس العربيــة بــوزارة الرتبيــة رمسيــا     

وذلـــك اســـتجابة لرغبـــة الشـــعب, وكانـــت الدولـــة وال تـــزال تســـعى  منـــوال مدرســـة ســـاي, ىابتدائيـــة علـــ

ويف الصــفحة التاليــة إحصــاء لعــدد  جاهــدة إلنشــاء مزيــد مــن املــدارس العربيــة يف مجيــع املــدن والقــرى,

-1994قــــارير املفتشـــني لنهايــــة العـــام الدراســــي املؤسســـات العربيـــة وعــــدد املنســـوبني إليهــــا حســـب ت

 م:1995

                                                 

 م15/5/1965بدولة النيجر بتاريخ الجريدة الرسمية   )1(
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عشـرة ، مسـتوي التعلـيم اإلعـدادي والثـانوي ى)مؤسسـة تعليميـة علـ16ويوجد يف النيجر سـت عشـرة (

  منها حكومية وست أهلية.

) تلميـذا يف التعلـيم 4074أربعـة آالف وأربعـة وسـبعني ( ويصل عدد التالميذ يف هذه املؤسسات إىل 

  )تلميذا يف التعليم الثانوي.580سمائة ومثانني (اإلعدادي ومخ

وثالثــة ، ) مدرســة133أمــا بالنســبة للمــدارس االبتدائيــة فقــد بلــغ عــددها مائــة وثالثــا وثالثــني(     

  منها أهلية.

) تلميـــذة و يقـــوم 7952) مـــن بيـــنهم (22940( وعـــدد التالميـــذ يف هـــذه املرحلـــة وصـــل إىل     

ويف التعلـيم  ) أسـاتذة,110إلسالمية يف التعليم اإلعـدادي    والثـانوي (بتدريس اللغة العربية والرتبية ا

   .(1) م1995-1994وذلك حسب تقارير املفتشني لنهاية العام الدراسي ( )معلما,260االبتدائي(

و�ـذا نســتطيع أن نقـول بــأن التعلــيم العـريب يف مجهوريــة النيجـر  قــد شــهد تطـورا ملحوظــا  بعــد      

  اجلامعة. اكتملت حلقات  التعليم به من االبتدائي إىلحبيث ، االستقالل

ـــيت بـــذلت لتطـــوير       إنشـــاء مديريـــة التعلـــيم العـــريب داخـــل وزارة  الرتبيـــة الوطنيـــة مـــن ا�هـــدات ال

وحتسني واقع تعليم  اللغة العربية والرتبية اإلسالمية يف البالد إنشاء املديرية العامة للتعلـيم العـريب داخـل 

م)وهذه اإلدارة هي املسـئولة عـن كـل مـا يتعلـق بـالتعليم العـريب 1979ة الوطنية وذلك سنة (وزارة الرتبي

 مأ س بالعربيــــةيســــواء كــــان التــــدر  ،أو مــــا يطلــــق عليــــه التعلــــيم العــــريب الفرنســــي، واإلســــالمي يف الــــبالد

  بالفرنسية .

وكان التعليم ، عربية يف املدارس ال وندرسي اجمموعة من املدرسني كانو وهذه املديرية تتكون من      

  العريب  قبل إنشاء هذه املديرية  حتت هيمنة مديرية التعليم االبتدائي.

وكـــانوا دائمـــا  يهـــددون بـــإغالق ، واملســـئولون عـــن هـــذه املديريـــة األخـــرية كلهـــم مـــن املتفرنســـني     

  .(2)  مدارس اللغة العربية يف البالد

 ىمسـتو  ىحـدة علـووا، االبتـدائي  ىمسـتو  ىث منهـا علـثـال، املديرية أربع مفتشيات يف الـبالدوهلذه   

  املدارس العربية احلكومية منها واألهلية. ىوتشرف هذه املكاتب عل، اإلعدادي والثانوي

                                                 

م لكل من مفتش التعليم اإلبتدائي بزندر السيد إبراهيم زكريا, واملفتش ثاين صديق 1995-1994ير �اية العام الدراسي تقر   (1)

  مبرادي واملفتش جربيل مسيال بنيامي و مفتش التعليم الثانوي زكريا مومين بنيامي

 –مفتش التعليم الثانوي يف مركز تكوين املفتشني حبث تربوي لنيل دبلوم 66أنظر وضعية التعليم العريب يف مدارس النيجر ص  (2)

  م ,إعداد زكريا مومن1992الرباط ببقاملغرب,عام
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  .واقع التعليم العربي في المدارس القرآنية المبحث الثاني:

س القرآنية يلزم الرجوع إىل ما واقع التعليم يف املدارس القرآنية أو(مكرنتا):الكتابة عن التعليم يف املدار 

قبل االستعمار ألنه كان النظام التعليمي املعتمد لدى الشعب النيجري من ذلك الوقت حىت مع 

جميء االستعمار وهذا النوع من التعليم مازال غالبية الشعب يعتمد عليه ألنه الوسيلة لتعليم األبناء 

مل جيدوا فرصة لاللتحاق باملدارس العربية الفرنسية أمور دينهم وتربيتهم تربية إسالمية وخاصة الذين 

.غري أن هيمنة املدارس القرآنية بدأت تضعف لكثرة املدارس النظامية يف الدولة, حيث يفضل الكثري 

من األولياء تسجيل أبنائهم يف املدارس العربية الفرنسية مباشرة حيث يتعلمون الدين و العربية و 

  .الفرنسية و العلوم العصرية

دراسة واقع التعليم العـريب يف املـدارس القرآنيـة واملـدارس  ىواهتمامنا يف هذا املبحث ينصب عل

نتشرة يف البالد منـذ عهـد بعيـد غـري أن الباحـث حيـاول أن خيتصـر املوضـوع املالقرآنية واحللقات العلمية 

  فيبدأ بالواقع التعليمي مع بداية عهد عثمان دن فوديو يف صكتو.

الفــة الشـيخ عثمـان بــن فوديـو يف املنطقــة يف القـرن التاسـع عشــر املـيالدي، أولــت وملـا قامـت خ

اللغـــة العربيـــة وآدا�ـــا والعلـــوم الشـــرعية أميـــا اهتمـــام، وازدهـــرت فيهـــا كـــل االزدهـــار، أل�ـــا دولـــة أسســـها 

العلمــاء قبــل كــل شــيء وكــان هــدفهم إصــالح العــادات والتقاليــد املخالفــة لإلســالم يف منطقــة إمــارات 

وسا، فلذلك اهتم علماؤها جبانب التأليف أكثـر مـن غـريه، واهتمـوا باللغـة العربيـة فتعلموهـا وأتقنوهـا اهل

باإلضـافة إىل اهتمـامهم باجلانـب  )1( غاية اإلتقان حـىت ظهـر مـنهم مـن إذا خطـب حسـبته عربيـا قحـا،

  التأليفي اهتموا جبانب الشعر، وقرضوا الشعر يف أغراض عدة.

ن أن يستشهد به املرء من أشعارهم اجلميلة جيمية الشيخ عبد اهللا بـن ولعل من أحسن ما ميك

فوديو يف مدح شيخه جربيل بن عمر األغدسي مؤسس احلركـة اإلصـالحية يف املنطقـة وهـو ممـن يلقـب 

بشيخ اإلسالم يف السودان الغريب وهو أستاذ للشيخ عثمان بـن فوديـو وأخيـه عبـد اهللا. وقـد سـافرا إليـه 

منطقـة تـاوا بعـدما أخرجـه الطـوارق مـن أغـاديس ألفكـاره يف  وقـد تـويف .ودرسا عليـهيس إىل مدينة أغاد

   -رمحه اهللا تعاىل–اإلصالحية 

  وقد استهل الشيخ عبد اهللا قصيدته بقوله:

                                                 

 .44,صد،ج. ط,د.و الشيخ عثمان بن فوديو, , اإلسالم في نيجيرياآدم إلوري    )1(
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                          )1(جِ بَ عْ الزِّ  اءَ مَ  اجِ شَ نْ اْألَ  نَ مِ  بْ رَ اشْ وَ              جِ مَ  نْ مَ  ةِ بَّ حِ اْألَ ِج ا وَ ضْ أَ  وَ حنَ  جْ عُ 

  )2(جِ مَّ الدٌّ  ومِ مُ اهلُ  نَ مِ  انَ نَ اجلَ  فِ اشْ وَ                  ام �َِ هلِ ازِ نَ ى مَ لَ عَ  وعَ مُ الدُّ  ُثجِّ 

  إىل أن قال يف مدح شيخه جربيل:

  )3(  ــجِ هَ نْـ مَ الْ  يمَ قِ تَ سْـ ـا مُ يفً نِ ـا حَ ينً دِ        انَ لَ  هِ بِ  هُ لَ اإلِ  رَ بَـ جَ  َمنْ  يلَ ربِ جِ 

رى أن قصــيدته علــى منــط القصــائد اجلاهليــة الــيت تســتهل ببكــاء علــى األطــالل والتصــريع مث ونــ

االنتقــال إىل املمــدوح أو غــريه مــن األغــراض ولــه مؤلفــات أخــرى يف الصــرف والنحــو والبالغــة والتفســري 

وغريهــا مــن املــدن الــيت تعتــرب )ZINDER(وزنــدر  )KANO(العاصــمة وكــانو )SOKOTO(وكانــت صــكتو 

  علم يقصدها طالب العلم من أرجاء املنطقة.مراكز 

  :فترة االستعمار

لقــد بــدأ االســتعمار الفرنســي لــبالد النيجــر يف �ايــة القــرن التاســع عشــر املــيالدي، وكانــت بدايــة ذلــك 

البعثــات االستكشــافية األوربيــة للمنطقــة بذريعــة استكشــاف منبــع �ــر النيجــر ومصــبه، مثــل بعثــة منغــو 

  وبارث. بارك، وبعثة كالبرتون

وقد أدت نتائج هذه البعثات االستكشافية إىل إثارة مطامع احلكومات األوربية للمنطقـة، وقـد 

نظمت محالت عسكرية الحتالل البالد، ومتكنت بعـد معـارك عـدة وإراقـة دمـاء كثـرية بـني اجلـانبني أن 

  م.1919تسيطر على البالد كامال عام 

ة التعامل والثقافـة ممـا جعـل السـلطات االسـتعمارية وقد وجد االستعمار أن اللغة العربية هي لغ

تضــــطر إىل اســــتعماهلا يف بدايــــة ســــيطر�ا علــــى الــــبالد، وذلــــك يف املراســــالت وعقــــد االتفاقيــــات بــــني 

كانت بعض املدن متثل مراكز تعلـيم الـدين اإلسـالمي واللغـة   )4( السلطات احمللية وسلطات االستعمار

، وزنــدر،، وأغــاديس، ومنطقــة أزواغ وآيــر، وِســْنَدْر يف عهــد الشــيخ العربيــة يف الــبالد مثــل مدينــة ســاي

  يوسف خليل. وقد برز علماء يف جمال التعليم، مثل الشيخ حسن سليمان يف زندر وباي 

  الكنيت يف أزواغ. 

                                                 
لھ جیم اسم واد نزمج بفتح المیم وكسر البمعنى تحرك. الضوج بمعنى منعطف الوادي ، ومنحناه .،عج  )1(

 األبیض.والنشج مجرى الماء وجمعھ أنشاج والزعبج الغیم . الشیخ جبریل 
القلب الستتاره في الصدر والجمع أجنان. و دمج في الشيء دخل فیھ الجنان ثج الدموع ، إسالتھا . )2(

 .واستحكم

 .9ص, ، د، ج.ط د ،  ,بين التاريخ و األدب تزيين الورقات ،عبد اهللا بن فوديو  )3(

 .79ص ،  د ،ط ، د ،ج اللغة العربية وآدابها في النيجر في عهد االستعمار ،يعقوب  علي )4(
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وملــا هــيمن االســتعمار علــى الــبالد ورأى مــا للعربيــة مــن الشــيوع يف ا�تمــع منــذ رســوخ قــدم اإلســالم يف 

واعتـــرب العربيـــة مـــن أســباب العرقلـــة حلكـــام املنـــاطق مـــن الفرنســيني وقـــد أشـــار إىل هـــذه العراقيـــل الــبالد، 

وليــام بــونيت يف مرســومه الــذي أصــدره يــوم  -1911-1908حــاكم عــام لفرنســا بإفريقيــا الغربيــة مــن 

 وهو موجه إىل حكـام املسـتعمرات التابعـة لـه مثـل النيجـر والسـنغال: "لقـد أثـار انتبـاهي 8/5/1911

يف حتريـــر  -منـــتظم-مـــا حيـــدث مـــن عراقيـــل بســـبب اســـتعمال اللغـــة العربيـــة الـــذي ميكـــن أن يقـــال إنـــه 

ظـــروف  األحكـــام الصـــادرة عـــن القضـــاء األهلـــي ويف املراســـالت الرمسيـــة مـــع الرؤســـاء واألعيـــان ويف كـــل

  احلياة اإلدارية تقريبا .

ة كشـــــف الســـــلطات ، وانطالقـــــا مـــــن هـــــذه الفكـــــر  )1( "وهـــــي اللغـــــة املقدســـــة يف نظـــــر الســـــود

ــــة يف النيجــــر وغريهــــا مــــن املســــتعمرات الفرنســــية ذات  االســــتعمارية جهودهــــا يف مكافحــــة اللغــــة العربي

  األغلبية اإلسالمية يف غرب إفريقية واستخدمت لذلك وسائل عدة منها:

فرض قيود صارمة على استرياد الكتب العربية مـن البلـدان اإلسـالمية، وحـىت احلجـاج قـد منعـوا 

  الكتب الدينية والعربية معهم عند رجوعهم من احلج.من محل 

منــع افتتــاح املــدارس العربيــة إال بعــد حصــول علــى إذن مــن الســلطات، مــع التشــديد يف شــروط 

  احلصول عليه.

إحصــاء كتــب العلمــاء بغــرض حصــرها وفــرض الرقابـــة عليهــا مثــل مــا فعلــوا مــع الشــيخ حســـن 

     .)2(سليمان، وأمحد كيار يف مدينة زندر

كــن ذلــك مل يفــرت مــن عــزائم علمــاء العربيــة وطالبــه يف النيجــر وغريهــا بــل زادهــم إصــرارا يف احملافظــة ول

  على اإلسالم ولغته.

  :مقررات الحلقات العلمية في العلوم اإلسالمية والعربية

هـا وجيدر بنا أن نذكر بعض الكتب املقررة يف احللقات العلمية يف النيجر يف تلك الفرتة وهي املقررة قبل

  وإىل اليوم يف احللقات.

  مقررات العلوم الشرعية

                                                 

 79,ص  د، ج., 1, طالفرنكفونية والسياسة اللغوية والتعليمية الفرنسية بالمغرب عبد العلي الود غريي ,  )1(

 .353ص د ،ج . د.ط . .اإلسالم و القبائل  في مستعمرة النیجربول ماريت ,   )2(
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يف العلـــوم الشـــرعية كـــانوا يبـــدؤون مبتـــون الفقـــه املـــالكي ألنـــه املـــذهب الســـائد يف املنطقـــة فيبـــدؤون مبـــنت 

األخضري، مث العشماوي مث العزيـة مث الرسـالة مث العسـكر فرسـالة مث خمتصـر خليـل. هـذا يف جمـال النثـر. 

يبـدؤون مبنظومـة القـرطيب مث ابـن عاشـر مث ابـن رشـد مث مصـباح السـالك مث حتفـة  ويف املنظومات الفقهيـة

  األحكام ، ويدرسون إىل جانب كتب الفقه كتب احلديث الشريف وتفسري اجلاللني.

  .مقررات علوم اللغة العربية

ية تـويل ويف العلوم اللغوية فنجد املقـررات ختتلـف بـاختالف منـاطق الـبالد، فمـثال جنـد املنـاطق الصـحراو 

النحــو والصـــرف اهتمامـــا أكثـــر مــن غريهـــا، فيبـــدؤون يف النحـــو والصــرف مبلحـــة اإلعـــراب واآلجروميـــة، 

ففـي املنـاطق الصـحراوية يضـيفون إليهــا ألفيـة ابـن مالـك والكافيـة الشـافية البـن احلاجــب  وقطـر النـدى.

  وقد يزيدون مهع اهلوامع للسيوطي.

البوصــريي والعشــرينيات والداليــة والشــعراء اجلــاهليني،  يف األدب جنــد مقصــورة ابــن دريــد وبــردةو      

ا يف مقدمـة قّسـوقد أشار حمققها الشيخ مصـطفى ال ولقصائد اجلاهلية عندهم منزلة كبرية واهتمام أكرب

حتقيقـــه أن الســـبب الرئيســـي يف حتقيقـــه لقصـــائد الشـــعراء اجلـــاهليني هـــو رغبـــة طـــالب العلـــم يف إفريقيـــة 

م وعلــى النســختني 1929منهــا وأرســلوا لــه نســختني منهــا وذلــك يف عــام  الغربيــة أن خيــرج هلــم طبعــة

  تعليقان تشرح بعض الكلمات. ويف جمال النثر األديب ال جند عندهم إال مقامات احلريري

للنظر أن املقـررات األدبيـة وخباصـة الشـعر تكـاد تنحصـر يف الشـعر اجلـاهلي، فت الال مث إن من     

لم، وال جنــد لشــعر العصــور األدبيــة املزدهــرة بالشــعر وجــودا مثــل شــعر ومــدح النــيب صــلى اهللا عليــه وســ

شــعراء العصــر األمــوي مثــل الفــرزدق وجريــر واألخطــل أو العصــر العباســي مثــل أيب متــام وبشــار بــن بــرد 

واملتنيب وغريهم. ولعل السبب يف ذلك عدم وصـول أشـعارهم إلـيهم. ويف البالغـة الـيت تـدرس يف بعـض 

  د عندهم عقود اجلمان للسيوطي واجلوهر املكنون لألخضري.احللقات الشمالية جن

املدارس القرآنية أو الكتاتيب,الزمـة باعتبـار هـا أقـدم املؤسسـات  بعد االستقالل,فإن رجعة إىل

هـذا البلـد, و ال  وقد اهتم �ا النيجريون منـذ دخـول اإلسـالم إىل التعليمية اليت عرفت يف بالد النيجر,

وتلعــب دورا  اخــتالف هلجــا�م ولغــا�م, ىبــري مــن الشــعب النيجــري املســلم علــباهتمــام ك ىتــزال حتظــ

وخباصــة القـرآن الكــرمي  ...وبسـبب إقبــال الشــعب  الــرتاث اإلسـالمي يف الــبالد, ىقياديـا يف احلفــاظ علـ

مـن األحيـاء لدرجة أنـه ال يكـاد خيلـو منـه حـي  على هذا النوع من التعليم,انتشر يف مجيع أحناء البالد,
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وهــذا النــوع يســتقبل األطفــال منــذ نعومــة أظفــارهم لتعلــيمهم مبــادئ القــراءة  النيجــر, ىريــة  مــن قــر أو ق

  أي كتابة القرآن الكرمي وقراءته. والكتابة,

  بلغة هوسا :مكارنتا: الكتاتيب)(املدارس القرآنية أو  اتسهذه املؤس ىويطلق عل

أي للقـرآن الكـرمي و مبـادئ تعلـيم الـدين  لكتابـة,حمل تعليم القـراءة وا وهذه األخرية تعين باللغة العربية:

وجـــه اخلصـــوص,ألنه ال يقـــدم عـــادة للطفـــل نـــوع مـــن أنـــواع التعلـــيم إال تعلـــيم القـــرآن  ىاإلســـالمي علـــ

  الكرمي.

 هـدف ديـين قبـل كـل شـيء يهـدف إىل-كمـا قلنـا سـابقا-واهلدف األساسي من التعليم العريب

الصاعدة وتعليمهم القرآن الكـرمي قبـل التحـاقهم باملـدارس ترسيخ العقيدة اإلسالمية يف نفوس األجيال 

  النظامية ...فهذه الكتاتيب مبثابة روضة أطفال يف نظام تعليم عصر احلديث.
  

وهو تعليم الكبـار يف احللقـات العلميـة الـيت يقيمهـا  آخر هلذا النوع من التعليم, ىوهناك مستو    

 يف الواقـع, أو يف املسـاجد. وهـذه احللقـات العلميـة, م,الشيوخ والفقهاء واملعلمون داخل بيو�م ودورهـ

 املتمثلـة يف السـعي إىل إذ يعملون معا يف تكامل تام ألداء رسالتهما الرتبويـة, امتداد للمدارس القرآنية,

  وتعليمهم كتاب ر�م ولغة دينهم. غرس العقيدة والروح اإلسالمية يف نفوس األجيال املتتابعة,

(املدارس القرآنية أوالكتاتيب أواحللقات العلمية) تأثري ملمـوس  من التعليم فلقد كان هلذا النوع

إذ يوجـه حيـاة النـاس ويلعـب  هـذه الـبالد, يف حياة النـاس يف ا�تمـع النيجـري منـذ دخـول اإلسـالم إىل

دورا بــــارزا يف احلفــــاظ علــــى اإلســـــالم وتراثــــه وخــــرج أجيـــــاال مــــن العلمــــاء وقفـــــوا أمــــام موجــــات الغـــــزو 

رغـم قـو�م اهلائلـة وأسـاليبهم اخلبيثـة  حبيـث مل يسـتطع هـؤالء الغـزاة, (املسلح) سـدا منيعـا, ارياالستعم

حمــو هــذا الــوعي اإلســالمي الــذي غرســته املؤسســات العلميــة التقليديــة هــذه يف نفــوس النــاس يف العهــد 

  املاضي...

  صـور�ا النظاميـةهذه املؤسسـات التعليميـة يف ىعل زال األمل معقودا اليوم و يف املستقبل, وال

أن تنشـــئ وتـــريب لنـــا أجيــاال مـــن الشـــباب املســـلم, الـــذي يســتطيع أن يقـــف أمـــام تـــأثري ثقافـــة  (احلاليــة)

إذ مبجرد  االستقالل, ىالذي كان وال يزال مالزما لنا حىت بعد حصولنا عل االستعمار وغزوه الفكري,

  يقفز عائدا إلينا من النافذة . أن طردناه من الباب وجدناه
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  نظام التعليم في المدارس القرآنية:

و قــد أشــرنا ســابقا  للكبــار, ىومســتو  للصــغار, ىاملؤسســات التعليميــة يف النيجــر علــى مستويني:مســتو 

  (احللقات العلمية) ورواده . الثاين ىنظام الدراسة يف املستو  إىل

واد هــذا إن ر  (مــدارس القرآنيــة), فنقــول: األول ىونتحــدث هنــا عــن نظــام الدراســة يف املســتو 

  ثالثة أقسام: ىاملستوى عل

هـــذه املــدارس التقليديـــة لتزويــدهم مببـــادئ  أطفــال صــغار دون ســـن الدراســة ,يرســـلهم آبــاؤهم إىل-

  وحتفيظهم ما تيسر من القرآن الكرمي وخاصة قصار السور ألداء فرائض الصالة... الدين اإلسالمي,

 ىالعـريب يـرتددون علـ-الفرنسـي–أو املـزدوج (الفرنسـي فقـط)  التعلـيم الرمسـي تالميذ منتسبون إىل -

تلبيـة لرغبـة آبـائهم يف اكتسـاب بعـد  هذه املدارس أثناء العطلة األسبوعية والدورية :اإلجازات السنوية,

  األخالق اإلسالمية وحفظ سور القصار من الذكر احلكيم.

االلتحـــاق  ىم علـــإمـــا لعــدم موافقـــة آبــائه أطفــال أو شـــباب مل ينــالوا حظهـــم مــن التعلـــيم الرمســي,-

  بالتعليم الرمسي أو لفشلهم يف متابعة دراسا�م العصرية يف املدارس الرمسية.

  الموسم الدراسي:

حيث تستمر الدراسة  يف النيجر ال يعرف مومسا دراسيا معينا,الكتاتيب_  _ إن هذا النوع من التعليم

ن الدراسة خالل املوسم الرغم من أن بعض رواده ينقطعون ع ىشهرا عل )12( فيه طوال السنة

الزراعي,الشتغاهلم بالنشاط الزراعي,إال أن هذا املوسم يصادف العطلة الصيفية الكربى للمدارس 

وبالتايل فإن هذه املدارس تستقبل روادا جددا هم تالميذ املدارس النظامية, الذين يرغب  الرمسية,

 نهم.أولياؤهم يف حتفيظهم ما تيسر من كتاب اهللا,ألداء شعائر دي

باسـتثناء  مسـائية جلميـع أيـام األسـبوع, ىفـرتة صـباحية وأخـر  أما الدراسة اليومية فتتنوع فرتتني:

  والفرتة الثانية ليوم اخلميس. اجلمعة,

  المدرسون:

قراءة وكتابة, وجيد املرء  جل املدرسني يف هذه املدارس القرآنية حيفظون القرآن الكرمي عن ظهر قلب,

ولكنهم مع ذلك ال  اسا يقرءون القرآن ويكتبون دون النظر يف املصحف,وهو سائر يف البالد أن

ال يساعدهم  وجتد قلة منهم يعرفون شيئا يسريا من اللغة العربية, ,يتحدثون بالعربية, لغة القرآن الكرمي

فقد قال احلق  و ال عجب يف ذلك, اإلفصاح عما يريدونه, وال يتقنون قراءة غري القرآن, ىعل



18 
 

اجلانب          .)M  u   t  s                 r     q  p  o  nL)1  7 8 حمكم التنزيلسبحانه يف 

ويكون  حدة, ىاملدرس يف املدارس القرآنية أجرا معلوما يف الغالب عن كل طفل عل ىيتقاض املادي:

يته خيتلف مع مالحظة أن نوع هذا األخري وكم هذا األجر متفقا عليه بينه وبني أولياء أمور التالميذ,

بينما أهل  من كل أسبوع, فأهل املدن يدفعون بالنقد وذلك كل يوم األربعاء, باختالف البيئات,

  مرة يف السنة. البادية يدفعون إما باحملصول الزراعي أو من املواشي,

ومتفقا عليه إال أنه مع ذلك  يف الغالب, أجرا, ىالرغم من أن هذا املعلم القرآين يتقاض ىوعل

عناية خاصة  من  ىبقدر كبري من التقدير واالحرتام من ا�تمع الذي يعيش فيه  عامة  ويتلق يتمتع  

إعانات مالية سخية غري األجر املتفق عليه من تلك  ىكذلك يتلق األسر اليت ينتمي إليها التالميذ,

ع النيجري  وذلك ألن هناك اعتقادا سائدا يف ا�تم، حسب احلالة االقتصادية لكل أسرة ىعل األسر

يف جنابته وجناحه يف  اويلعب دورا كبري  املعلم عن التلميذ ودعاءه له يؤثر فيه, ىوهو أن رض كله,

درجة  وقد تبلغ عناية أسرة املتعلم �ذا املعلم يف املدارس القرآنية إىل بل ويف مستقبله كله. التعليم,

 .تكاليف الزواج مبا يف ذلك املهر لبل األسرة هي اليت تتكفل بك تزوجيه بأمجل بنا�ا دون مقابل,

  اللوائح الداخلية:

 وهذه اللوائح مبثابة قوانني وأعراف معرتف �ا, (مكارنتا) لوائح داخلية خاصة �ا, يف املدارس القرآنية

تتمتع بنوع  ولكنها مع ذلك قوية, وهي غري مكتوبة وغري مدونة, تتوارثها األجيال جيال  بعد جيل,

بل جتب مراعا�ا  وتنفيذها  ال ميكن التساهل �ا يف حال من األحوال, حبيث من القدسية,

  ومن تلك اللوائح ما يلي: حبذافريها.

وهـو مسـئول )2(  (َسـانـَْتاُرو) ويسمونه ببعض اللغـات احملليـة إقامة أحد التالميذ كمساعد للمعلم, :أوال

وإبالغـه بكـل مـا  م عنـد غيـاب املعلـم,ومراقبـة التالميـذ واإلشـراف علـيه عن حفظ النظـام يف الُكتَّـاِب,

 حيــدث يف الكتــاب مــن إخــالل بالنظــام أو املشــاغبات الــيت حتــدث عــادة بــني التالميــذ داخــل الكتــاب,

  .بقية ىوله عل

 التالميذ نفس سلطة  املعلم يف حالة غيابه ولكي خيشاه بقية التالميذ وتتم له السيطرة والنفوذ علـيهم,

  معرفة بالقرآن وأحسنهم سلوكا يف نظر املعلم. هم وأكثرهم  فإنه يكون أكرب

                                                 

 .17 ،سورة القمر ،اآلية )1( 

 كما يف هلجة سنغاي/زرما )2(
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وهـذا العقـاب عـام وشـائع  العقاب:ميارس املعلم سلطة عقاب التالميذ يف هذه املدارس التقليديـة,ثانيا:

ويكـــاد يكـــون قضـــية مســـلمة يف نظـــر  الـــزمن طابعـــا شـــرعيا, يف أحنــاء الـــبالد, ويبـــدو أنـــه اكتســـب مبـــرور

وهلـذا نـرى املعلـم خيـول نفسـه  تلميذ ووالده, بل كافة أفـراد ا�تمـع ...يؤمن �ا املعلم وال ا�تمع ككل,

 ىو حــىت الطــرد إذا اقتضــ سـلطة مطلقــة يف عقــاب التالميــذ حســبما حيلــو لــه, ضــربا بالعصــا أو احلــبس,

  األمر ذلك .

حتم يت ب يف البادية حبيث ال توجد كهرباء,تيفإذا كان املكان الذي يوجد فيه الكتا االحتطاب:ثالثا: 

الغابـة القريبـة قبيـل غـروب الشـمس    على مجيع التالميذ أن خيرجـوا يف كـل يـوم, أو يـومني أو أسـبوع إىل

رأســـه أو عنقـــه,  ىجيمـــع كـــل واحــد مـــنهم حزمـــة مـــن احلطـــب اليــابس, وحيملهـــا علـــ لالحتطــاب منهـــا,

جيــب أن وهــي عمليــة مجاعيــة  الكتــاب ويضــعها يف مكــان معــد  لــذلك, حســب املنــاطق, ويــأيت �ــا إىل

يشــرتك فيهــا يكــون معرضــا  يســاهم فيهــا كــل واحــد مــن التالميــذ, والتلميــذ الــذي يتســاهل يف ذلــك ومل

 ىو يقــرؤون القــرآن علــ احلطب,هــذا يف النــارشــمس ويعــم الظــالم يشــعلون وعنــدما تغيــب ال للعقــاب..

 ضوء هذه النار املشتعلة ملدة ساعتني تقريبا.

  الوسائل التعليمية:

يمية املستخدمة يف املـدارس القرآنيـة النيجريـة حمـدودة ومتواضـعة جـدا, فهـي عبـارة عـن إن الوسائل التعل

الكتـــاب ليكتــــب عليـــه درســـه اليــــومي واحلـــرب أو الــــدواة  قطعـــة اللـــوح اخلشــــيب الـــذي حيملـــه الطفــــل إىل

مـن املـاء  ئاملستخدمة عبارة عن مسحوق من الفحم يوضع يف قالب قشـرة مـن التمـر ويضـاف إليـه شـ

ومجيع هذه األدوات اليت تستخدم يف تعليم القرآن الكرمي يف هذه  والقلم عبارة عن عود حملي. والغراء,

وهــذه األشــجار ختتلــف  تصــنع مــن بعــض األشــجار احملليــة, (اللــوح اخلشــيب والقلــم والــدواة ) الكتاتيــب

واملالحـــــظ أن هـــــذه األدوات احتفظـــــت بـــــنفس أمسائهـــــا ونفـــــس  عـــــادة بـــــاختالف األقـــــاليم والبيئـــــات,

وال يسـمح للطفـل أن جيمـع بـني تعلمـه وتعلـم  أما الكتـاب املقـرر فهـو القـرآن الكـرمي, مدلوال�ا العربية.

مث يبـدأ بـتعلم املختصـرات مـن كتـب الفقـه  املـالكي مثـل كتـاب  علوم أخرى إال بعـد ختمـه لـه وإتقانـه,

النهايــة يف الفقــه املــالكي الــذي يعتــرب �ايـة  وخمتصـر اخلليــل, أألخضـري و العشــماوية, والعزيــة والرســالة,

كاألجروميـة  وملحـة اإلعـراب وألفيـة ابـن ،  بعض متون اللغة العربية نثرا وشـعرا يف هذه البالد إضافة إىل

وكـذاك املقامـات للحريـري وسـت شـعراء  مالك يف النحو, وكالربدة والعشرينية وغريمها يف املدح النبـوي,

 اجلاهلية.
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  :منهجية التدريس

يف  الطــرق واألســاليب والظــواهر الســائدة يف املــدارس القرآنيــة (مكارنتــا) -هنــا- نعــين باملنهجيــة

أن اهلـدف األساسـي مـن وراء التعلـيم يف هـذه املـدارس هـو هـدف ديـين  النيجر,وقد سبق أن أشـرنا إىل

وأمــا اهلــدف اخلــاص أو  وهــو حماولــة تكــوين الطفــل منــذ نعومــة أظفــاره تكوينــا دينيــا, ,بالدرجــة األوىل

مث تعليمـه  قراءة القرآن الكرمي قراءة صحيحة دون أن يلزم فهـم مـا يقـرأه, ىفهو مترين الطفل علالنوعي 

 ىومــا يرتتــب علــ ةتزويــده عمليــا بكيفيــة أداء العبــادات املفروضــة كالصــال مبــادئ الكتابــة باإلضــافة إىل

  ذلك من وضوء وطهارة بصفة عامة.

 حيـث يكتـب املعلـم ائيـة العربيـة قـراءة وكتابـة,بـتعلم احلـروف اهلج يبدأ الطفل يف املرحلـة األوىل

أي بـدون  لوح خشـيب احلـروف اهلجائيـة الصـامتة, ىسونغاي عل \بلغة زرما (ألفا) بلغة اهلوسا, (مامل)

 وضـــع احلركـــات حرفـــا حرفـــا حـــىت �ايـــة عـــدد احلـــروف, ويلقـــن الطفـــل أمساءهـــا بلغتـــه احملليـــة إضـــافة إىل

احلــروف يكتــب لــه نفــس هــذه احلــروف بصــور�ا املفــردة يقرأهــا املعلــم أمسائهــا بالعربيــة بعــد تلقينــه أمســاء 

 احـــىت حيســـن نطقهـــا, وحيفـــظ شـــكلها وال يعطـــي لـــه درســـ مث يرددهـــا التلميـــذ بعـــده لعـــدة مـــرات, أوال,

وهكــذا تنــدرج الــدروس مــن تعلــيم احلــروف بأمسائهــا مــع  حــىت يــتقن قــراءة مــا ســبق أن قــدم لــه, اجديــد

وهـــذه املنهجيـــة, أعـــين البـــدء  مـــن  اجلمـــل القصـــرية, ومنهـــا إىل لـــة اتصـــاله,حتليلهـــا يف حا حركا�ـــا إىل

  قد أثبت فاعليتها حىت يف املناهج الرتبوية احلديثة. املركب, البسيط إىل
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  : واقع التعليم العربي في المدارس النظامية  المبحث الثالث:

. وكان أول شيء طلبه نالت النيجر احلكم الذايت بعد إعالن مجهورية النيجر 1958ويف عام 

السكان هو إنشاء مدرسة عربية عصرية نظامية وافتتحت مدرسة عربية ابتدائية نظامية األوىل يف 

حيث ُضمت إىل وزارة الرتبية  1965مدينة ساي. وكانت حتت إشراف الوزارة الداخلية إىل عام 

احلكومة الوطنية يف جمال كان أول عمل قامت به   1960الوطنية. وملا نالت النيجر استقالهلا عام 

خدمة اللغة العربية هو إرسال البعثات العلمية إىل البلدان العربية لدراسة اإلسالم واللغة العربية وكان 

من طالب البعثات األوىل الشيخ عمر إمساعيل والشيخ خالد جبو والشيخ أبو بكر دتيا والدكتور 

البلدان العربية، مث الدكتور سيد مهيب والشيخ أول سفري للنيجر يف  –علي ليمان واحلاج عمر أمحد 

خباري تانودي الذي أُرسل إىل معهد العلوم الشرعية يف كانو، والبيهقي. وملا رجعوا محلوا لواء تعليم 

اإلعدادية –م فتح أول معهد عريب إعدادي 1974اللغة العربية والعلوم اإلسالمية يف البالد. ويف عام 

م 1984م فتح إعدادي آخر يف مدينة زندر. ويف عام 1980ا. ويف عام بتمويل من ليبي –اخلامسة 

م فتحت ثانوية عربية ثانية يف مدينة ِمْريا مبنطقة 1994فتحت مدرسة عربية ثانوية يف نيامي. ويف 

  زندر.

م فتحت اجلامعة اإلسالمية بالنيجر. و�ذا اكتمل سلم التعليم العريب يف 1986ويف عام 

م افتتح يف وزارة الرتبية الوطنية إدارة التعليم العريب 1979اإلداري جند أ�ا يف عام  النيجر. ويف ا�ال

 -رمحه اهللا تعاىل–ليشرف على التعليم العريب يف البالد الذي بدأ يتوسع وعني الشيخ القاسم البيهقي 

ئ مفتشية أنش 1992ويف عام . يف مجهورية مصر العربية األزهرأوائل خرجيي  أول مدير هلا وهو من

  خاصة للتعليم العريب. مث أنشئ إعداديات العربية يف كل املناطق.

وكانت لبعض الدول العربية مسامهة فعالة يف دفع عجلة تعليم اللغة العربية يف النيجر وعلى 

رأسها اجلماهريية العربية الليبية اليت بنت اإلعدادية األوىل يف البالد ووفرت هلا املقررات واملدرسني. 

بدأت تتكفل بعض املدرسني يف مجيع املستويات ابتداء من االبتدائية إىل اجلامعة.  1997 عام ويف

وكذلك األزهر الشريف كانت تساهم مبدرسني كل عام من ستينات القرن املاضي إىل اليوم. وكذلك 

كفالة املدرسني اململكة العربية السعودية واململكة املغربية، وال ننسى دور البنك اإلسالمي للتنمية يف  

وبناء الفصول، والدورات التكوينية لألساتذة يف مشروعه "برنامج دعم التعليم العريب الفرنسي يف 

  النيجر".
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وفيمـا يلـي  يوجد يف مجهورية النيجر نوعـان مـن املـدارس احلكوميـة وتشـرف عليهـا وزارة الرتبيـة الوطنيـة,

  بيان للنظام التعليمي املتبع فيهما:

ويسـتمر  هـي اللغـة الفرنسـية, يكـون التعلـيم فيـه يف املرحلـة االبتدائيـة بلغـة واحـدة فقـط,  :النوع األول

حيـث تضـاف اللغـة االجنليزيـة  نظام التعليم يف هذه املرحلة �ذا الشكل حىت مرحلة التعليم اإلعدادي,

املنـــوال حـــىت هـــذا  ىويســـتمر النظـــام التعليمـــي علـــ بعـــد الفرنســـية, اللغـــة الفرنســـية كلغـــة أجنبيـــة أوىل إىل

 وشـعبة تقنيـة, وشـعبة أدبيـة, شعبة علميـة, ثالث شعب: مرحلة التعليم الثانوي,اليت تنقسم بدورها إىل

وللتلميذ حق اختيارها من بني  الفرنسية واالجنليزية, ) تضاف لغة أجنبية أخرى إىلserie( الشعبويف 

اختيار اللغة العربية جعلها هي  ىالتالميذ عل إال أن إقبال اللغات العاملية احلية, مثل العربية واألسبانية,

باستثناء بعض التالميـذ غـري النيجـريني  اللغة احلية الثانية املقررة  يف الثانويات النيجرية  يف مجيع البالد,

أما يف جامعة نيامي فإن مادة  الذين يسمح هلم باختيار لغة أخرى غري العربية, املقيمني يف  العاصمة,

  مقررة بصفة إجبارية يف قسم األدب. اللغة العربية

فرنســية) أو (املدرســة ) كمــا -(عربيــة مــن هــذه املــدارس يكــون نظــام التعلــيم فيــه مزدوجــا :النــوع الثــاني

مهــا اللغــة  ويــتعلم التلميــذ يف هــذا النــوع مــن املــدارس لغتــني معــا, يطلــق عليــه ذلــك يف بعــض األحيــان,

أمـا يف  وحـىت �ايـة مرحلـة التعلـيم اإلعـدادي, علـيم االبتـدائي,مـن الت العربية والفرنسية منذ السنة األوىل

مـــن التعلـــيم  كلغـــة أجنبيـــة ابتـــداء مـــن الســـنة األوىل املرحلـــة الثانويـــة فتضـــاف إليهمـــا اللغـــة االجنليزيـــة,

  الثانوي.

الــرغم مــن أن هــذا النــوع مــن املــدارس النظاميــة  تعتــرب العربيــة هــي صــاحبة  ىواملالحــظ أنــه علــ     

إال أ�ــا مــع األســف,  مركزهــا القيــادي  وكمــا هــو واضــح مــن التســمية نفســها, امسهــا أنشــئت,الشــأن وب

 يف هـذه املـدارس كلمــا تقـدم التلميـذ يف دراســته نظـرا ألن معظــم املـواد العصـرية تــدرس باللغـة الفرنســية,

 ومن مث حتظى هذه األخرية باهتمام املتعلمني.

وبــني املــواد  ي بــني املــواد العربيــة مبــا فيهــا الرتبيــة اإلســالمية,بالنســبة للتوزيــع الــزمين األســبوع مالحظــة:  

 الفرنســية مبــا فيهــا معظــم العلــوم واالجتماعيــات واحلســاب, فالســعات مقســمة بــني اللغتــني بالتســاوي,

  .)1(ساعة   32 وعدد الساعات األسبوعية

                                                 

إعداد جلنة التعليم املزدوج/وزارة الرتبية  مشروع تجديد منهاج اللغة العربية من المرحلة اإلبتدائية إلى المرحلة الثانوية, )1(

  م.10/6/1987الوطنية بالنيجر بتاريخ 
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مــن بــني  دون غــريه رآن الكــرميجنــد القــ ،ادة االبتدائيــةاملواد الــيت خيتــرب فيهــا التلميــذ يف الشــهفــ مالحظــة:

وهذا أيضا وافقت عليه احلكومة بعد جهد بذلـه مسـئولو التعلـيم العـريب يف  بقية مواد الرتبية اإلسالمية,

كـذلك بالنسـبة  املتعلمني,من قبل  ةعدم االهتمام بباقي مواد الرتبي مما يؤدي بطبيعة احلال إىل النيجر,

 طلب من التلميذ أن جييب إما بالعربية أو الفرنسية.العربية) ي-(الفرنسية للمواد املشرتكة

 التوزيع الزمين األسبوعي:

  توزيع الساعات األسبوعية يف هذه املرحلة كاآليت:

  )10.( املواد العربية والرتبية اإلسالمية-

  )18(املواد الفرنسية مبا فيها املواد العلمية واالجتماعيات -

 )28(ا�موع:-

  مالحظة:

(العربيـة و الفرنسـية) بينمـا  كانت السـاعات مقسـومة بالتسـاوي بـني مـواد اللغتـني بتدائية,يف املرحلة اال

إذ أخـــذت ثلثـــي  كمـــا يقـــال, يف هـــذه املرحلـــة جتـــد أن اللغـــة الفرنســـية قـــد اســـتأثرت بنصـــيب األســـد,

وهــذا لعمــري مــن املفارقــات الــيت ميكــن أن نقــول عنهــا تلــك  إذن قســمة  الســاعات األســبوعية تقريبــا,

  زى ...ضي
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الفصل  الثاني : موازنة بين خصائص الثـروة اللغويـة فـي اللغـة العربيـة و اللغـة األم للمتعلمـين 

  ا) يندرج تحت هذا الفصل ثالثة مباحث .سَ وْ هَ (الْ 

  المبحث األول :الروابط بين اللغة العربية واللغة األم للمتعلمين (الهوسا).

صوتي بين اللغة العربية و اللغة األم للمتعلمين المبحث الثاني: الموازنة على المستوى ال

  (الهوسا).

المبحث الثالث : الموازنة على المستوى البنيوي في بنية الكلمة ونظم الجملة بين اللغتين 

  (العربية والهوسا).
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  المبحث األول: الروابط بين اللغة العربية و اللغة األم للمتعلمين (الهوسا)

 خلفيــة تعريفيــة للمعــىن ىينبغــي علــى الــدارس الوقــوف علــ ،اهلوســا و العربيــةالم يف املوازنــة بــني عنــد الكــ

تأكيـد  ىقـد يـدل علـ امتهيـد باهلوسا لغة وشعبا وبيان بعض روابط العالقة اللغوية واالجتماعيـة بينهمـا,

  أو رفض ما قد ينتج يف املوازنة بينهما.

بته التاريخ اللغوي باملنطقـة وجـود عالقـات قدميـة ومتنوعـة ما أث من الروابط بني العربية واهلوسا,

وأكـد ذلـك  بني العرب والشعوب الواقعة يف مناطق جنوب الصحراء الكـربى ومنهـا اهلوسـا شـعبا ولغـة,

وسـا مـن اللغـات اإلفريقيـة القليلـة ذات العالقـة املتميـزة واملتنوعـة مـع عـد لغـة اهلَ "تُ  اللغوي أبومنقـة بقولـه:

احنـدار اللغتـني العربيـة واهلوسـا مـن  أن العناصـر اللغويـة الـيت تشـري إىل كما  أشـار إىل   . ")1(ةاللغة العربي

  ظلت ردحا من الزمن مثار انتباه علماء اللغة املتخصصني . أصل مشرتك,

حيــاول التعريــف باهلوســا شــعبا ولغــة  والتعريــف بالعربيــة يف منطقــة اهلوســا خــالل  بحــثلفهــذا ا

ه الروابط اليت متهـد لنـا كشـف طبيعـة مـا يظهـر يف املوازنـة بـني بعـض عناصـر بعض هذ ىذلك نقف عل

  اللغتني.

  :الهوسا لغة وشعبا

 ىلفــظ يطلــق علــ والصــحيح األول," )2(ا أو اهلوصــا و حــوص, َســوْ والــبعض يكتبهــا احلَ  ا,َســوْ كلمــة هَ "

ذين احنــدروا أصــال هــم اجلماعــة الــ وقبائــل اهلوســا: اللغــة الــيت يــتكلم �ــا هــذا الشــعب. ىالشــعب و علــ

(منــاطق إمــارات اهلوســا واملنطقــة ا�ــاورة الــيت قيــل منهــا هــاجروا منطقــة  وتارخييــا مــن منطقــة بــالد اهلوســا

كما يطلـق هـذا  لغتهم وثقافتهم, ىأو نزحوا منها وسكنوا بلدان أخرى وحافظوا عل آير) واستقروا �ا,

ة اهلوسا وأخذوا لغـتهم مث طبقـوا عـادات الذين سكنوا منطق ىوعل االسم علي ذريتهم من جهة األب,

وعقائــدهم فتهوســـوا واختلطــت أصــوهلم وانــدثرت لغـــا�م. وذلــك مثــل بعــض قبيلـــة   اهلوســا وتقاليــدهم

 ) ودكــــراواkebbiوشــــنغاوا ســــكنوا ضــــفة �ــــر رميــــا( كــــيب  ) guddiri tribe(وشــــعب ُغــــدَّرِي  الفــــالىن

dukurawaق اهلوســــا واختلطــــت أصــــوهلم وانقرضــــت وكمــــربي كرفــــاوا وغــــريهم مــــن الــــذين ســــكنوا منــــاط

  يف اهلوسا. وتالشوا

                                                 

صورت الصفحات يف  ،جملة دراسات إفريقية 135ص  الهوساية و تطور أدبأثر اإلسالم و اللغة العربأبو منقة؛  أمني  – )1(

 هـ1420-م1999مكتبة جامعة امللك سعود الرياض 

 .111ص   د،ج.،  د ،ط،  الثقافة العربية في نيجيريا علي أبوبكر )2(
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 اجلغـرايف ألكـرب جتمعهـم هـو: واملوقـع فعبارة  عن املنطقة اليت يسـكنها شـعب اهلوسـا. وأما بالد اهلوسا:

  حديثا. االشرق لدول غريب إفريقي البالد الواقعة يف غرب ووسط احلدود الشمالية اليت متيل إىل

  االستعمارية. قد قسمته احلدود السياسية اجلغرافية وقع,وهذا التجمع الكبري للم

والقســم الثــاين يف وســط  يشــغل أكثــر بــالد مشــال نيجرييــا, –وهــو األكــرب–فكــان القســم األول 

  النيجر متصال بالقسم األول. –احلدود اجلنوبية لدولة

النيجــر بــني تقــع بــالد هوســا احلاليــة يف مشــال نيجرييــا وجنــوب مجهوريــة " ويقــول الــدكتور داود:

الضــفة  ق بــني أرض برنــو شــرقا إىلش,وخطــوط العــرض خطــوط الطــول 

وحتدها مشال الصحراء الكربى, وجنوبا حىت قريبا من �ر بِْنوى. ورقعة بالد هوسـا  الغربية لنهر النيجر.

)1( "قد توسعت كثريا عن مركزها األول بل هي يف توسع مستمر حىت اليوم.
  

إمـــارات اهلوســـا "مـــا اشـــتهر يف أد�ـــم ويف تـــارخيهم مبصـــطلح, وترجـــع أصـــول منـــاطق اهلوســـا إىل

وهــي دويــالت ذات ثقافــات وحضــارات وتــاريخ قــدمي والــيت تعتــرب مــن أشــهر  )haussa-bakwai(الســبع 

 katsina.كتسـينا daura 3.دوراkano  2.كنـو1وهـي إمـارات: منـاطق بـالد السـودان الغـريب واألوسـط,

وقـد كانـت كنـو ."garun gabas(birma)" )2( .غـارن غـبسrano 7 .َرنُوr gobi 6.غوبرzazzau  5وْ .َززَّ 4

وكتســينا وززو مــن مراكــز الثقافــة اإلســالمية والعربيــة ومــن كــربى املراكــز التجاريــة يف عصــور إمرباطوريــات 

  ".)3(إفريقيا الغربية قدميا

عـات هوسـوية كبـرية يف خمتلـف بلـدان إال أن هنـاك جتم ومع أن هـذا هـو موقـع الشـعب اهلوسـا,

وتوغو وبنني وليبيا ويف قارة  الكامريون, وتشاد,و وخاصة يف دولة غانا ومجهورية السودان, قارة إفريقيا,

احلــج أو لطلــب العلــم أو لنشــر  وقــد انتشــروا لعامــل التجــارة أو الرحلــة إىل آســيا يف الســعودية وغريهــا.

اإلصالحي اإلسالمي الـيت قادهـا الشـيخ عثمـان  بـن فوديـو يف  خاصة أثناء حركة التجديد"  اإلسالم,

فاســتقر بعضــهم هنــاك وأنشــئوا أحيــاء ومــدنا �ــذه الــدول  ".)4(م1804القــرن الثــامن عشــرة املــيالدي 

  والبلدان.

                                                 

 مS.K. AMADOU 2001 8ص د ، ج . . د ط شعب الهوسا الموطن و اللغة ،الطاهر  )1(

   . 37ص ،د، ج .  2، ط حركة اللغة العربية وآدابها في نيجيريا ،غالدنثي )2(
)3( Alh.Abubakar Dokaji،Kano ta Dabo Ci gari P. 10, NNPC Zaria 1978 

 .79ص د.ط، د.ج، الثقافة العربية في نيجيريا. ،أبوبكر  )4(
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  هوسا لغة:ال

موطن هذا  ىالشعب واألرض واللغة اليت يتكلم �ا هذا الشعب, وعل ىتطلق كلمة اهلوسا عل

ة اهلوسا إحدى لغات الفصيلة اإلفريقية اآلسيوية من العشرية التشادية ومن األسرة "لغ الشعب.

كثرة املتكلمني   نظرا إىل فاهلوسا لغة هي من أهم اللغات يف قارة إفريقية  وأكربها.  )1(التشادية الغربية"

اليت انتشرت فيها حجم ووسع بوتقة املناطق اجلغرافية  �ا كلغة أم أو كلغة  ثانية, وأيضا بالنظر إىل

"هوسا لغة عاملية يتكلم �ا حوايل مخسني مليون نسمة غالبيتهم  ويقول الدكتور ُورلف: هذه  اللغة .

فهي كربى اللغات النيجرية. ومنذ  )2( يف نيجرييا  ومجهورية النيجر والدول ا�اورة يف غريب إفريقيا

نسمة من مائة وعشرين مليون  )3( مليون مخسة عشرة سنة قدر بأنه يتفاهم باهلوسا حوايل أربعني 

مليون نسمة ينتمون إيل قبيلة اهلوسا حسب 7 ,25 عدد من  %54, ويف النيجر حوايل نيجريي

)4( أو أكثر يستطيعون التفاهم باهلوسا. %80م ويعتقد أن حوايل 1988إحصائية سنة 
  

مث هلجة َزّزْو  ينا,هلجة سكوتو وهلجة كتس وتوجد هلجات عديدة يف هوسا أمهها هلجة كنو,

اليت اختلفت بتذكري املؤنث وتأنيث املذكر مقارنة باللهجات السابقة. ومثال ذلك قول أحدهم 

:RIGANA   والصوابRIGATA   كما يف باقي اللهجات . ومعناه؛ قميصي,والصواب يف هوسا

ناطق غري أيضا هناك اختالف بني هلجة كنو وهلجة بعض امل الفصحى أن يقال:قميصيت بالتأنيث.

  هلجات اهلوسا ال يؤثر يف عدم التفاهم فيما بينهم. جة كتسينا وسكوتو,إال أن اختالفأمثال هل ززو,

 standard(اللهجة النموذجية  وقد أخذت هلجة كنو لغة الكتابة واإلعالم واالقتصاد,

language.(  
ة يف مجهوريـة النيجـر واهلوسا كلغة قومية ووطنية ودولية؛ تتصارع مع لغات االستعمار كالفرنسـي

وقــد  واإلجنليزيــة يف نيجرييــا وإيل حــد مــا العربيــة يف بعــض البلــدان الــيت فيهــا كتــل هوســوية. والكــامرون,

اهتم �ا العامل اخلارجي حيث اسـتخدمت كلغـة التجـارة يف بعـض دول إفريقيـا الغربيـة, وتنشـر �ـا كثـري 

الكامريون,ومجهوريـــة مصـــر العربيـــة,  ول إفريقيـــا؛األقـــل يف مثـــاين د ىعلـــ اإلذاعيـــة العامليـــة,احملطـــات مـــن 

 هذا باإلضافة إيل بعض اإلذاعات الدولية العامليـة مثـل؛ ونيجرييا بنني والسودان. توغو, غانا, النيجر ,

وصــــوت أملانيــــة  موسكو(روســــيا), إذاعــــة صــــوت نيجرييــــا, واجلمهوريــــة اإلســــالمية اإليرانيــــة, و إذاعــــة 

                                                 

    .20صج .،. دط ،،د  شعب الهوسا الطاهر ،)1(
)2( H. Ekkehard Wollf."Standardization and varieties of written Hausa West Africa .p21 Proceed of 
)3( Dr. Habibu A.Daba، Sociolinguistic Study of Address Terms in hausa P14 PhD,Wisconsin Univ, 
)4( Muhd. Alimu، Potentials of Developing Hausa Software… p4 Int. Conf, on Hausa 2004 B,U,K 
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VOICE OF D.W  .GERMANY, إذاعــة  طانيــة,وبري BBC وصــوت أمريكــا,VOA والفاتيكــان ,

VATICAN .والبيكني الصني واململكة العربية السعودية يف موسم احلج,وأم درمان السودان  

إال أ�ـا  تفـرض  الرغم من أن اهلوسا مل تعني كلغـة رمسيـة يف أيـة دولـة مـع جـدار�ا لـذلك,ى عل

  عية والسياسية والعلمية.ذاتيتها يف كثري من املواقف الرمسية واالجتما

"إذ كانــت هــي اللغــة  وخاصــة يف العالقــات االقتصــادية والدينيــة فتكــون مبثابــة اللغــة الرمسيــة.   

كمـــا   )1(و�ـــا تكتــب تقـــارير احملـــاكم الشــرعية وأقضـــيتها" املســتخدمة يف تـــدوين رســـائل امللــوك واألمـــراء,

  مشال نيجرييا. تستعمل يف حماورات كثري من ا�الس التشريعية يف واليات

"وتــْدرس لغــة اهلوســا يف كــربى جامعــات العــامل يف الشــرق و الغــرب , وقــد بــدأ العــرب يهتمــون 

بتدرّيســها أخــريا يف اجلامعــات العربيــة , فتــدرس اآلن يف معهــد البحــوث و الدراســات اإلفريقيــة جبامعــة 

يوي بالسـودان , كمـا جيـري اآلن القاهرة , وكلية اللغات والرتمجة جبامعة األزهـر, واملعهـد اإلفريقـي اآلسـ

افتتاح قسم هلا يف كليـة األلسـن جبامعـة عـني مشـس بالقـاهرة , و سـتكون ضـمن اللغـات الـيت تـدرس يف 

  )2( بكلية اللغة العربية  جبامعة أم القرى . قسم "اللغات اإلسالمية وآدا�ا"

)s softwarehaussa window(وقريبــا ســينتهي تطــوير العمــل يف اخــرتاع وينــدوز احلاســوب 
  )3( 

كـــان هلوســـا أد�ـــا التقليـــدي الشـــفهي القـــدمي  ومـــن ناحيـــة الدراســـة التخصصـــية اللغويـــة؛ اخلـــاص �ـــا.

واألدب احلــديث املكتــوب يــدرس ويتخصـــص فيــه, وفيــه الشـــعر املنظــوم كثــري منـــه يوافــق نظــام البحـــور 

يـة بنـاء هيكـل القصـيدة العربيـة ويلتزم شعراء اهلوسا نظـم القصـيدة بـالروي واألخـذ بكيف العربية اخلليلية.

 ىوثنائيتـه وثالثيتـه ورباعيتـه وخممسـه علـ فتجـد قصـيدة أحاديـة سـطر السـت, من حيث نظـم األبيـات.

  شكل التخميس. 

ويســتدل  اسـتخدموها لتــدوين معلومــا�م يف زمـن قــدمي.فقـد كــان للهوســا حـروف أجبديــة  وأمـا الكتابــة:

 birnin kudu(كنقوش أحجار بِـْرِنن ُكـدو اطق اهلوسا,يف أحجار بعض من )4(  ذلك بوجود نقوش ىعل

hill( وهي إحدى مدن إمارة كنو القدمية, ونقوش جبال كوتوركوشـي)kotorkoshi hill( ,يف واليـة زمَفـرا 

يـن  داخل مملكة غوبر القدمية اليت فيها إحدى كربى مراكز العلم واملعرفة يف بـالد اهلوسـا القدميـة وهـي؛

                                                 

 . 79صد ،ج . ،دط،لمحات من التاريخ اإلفريقي الحديث ،دباب )1(

  8ص. د ،ج .ط ،د.ةالعربية والهوسا نظرات تقابلي،السيد )2(
)3( Muhd. Alimu، Potentials of Developing Hausa oftware… p1-14 

 35صد ، ج . ط.د ،  أدب الهوسا اإلسالمي، مصطفى حجازي     )4(
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يرجـع تـاريخ  بأنـه قـال: )mudi sipikin(حممد كبـري الباحـث مـودي سـفيكن  ىك. وح)yan doto(دوت 

  ق م)2000سنة ألفني قبل امليالد( حوايل هذه النقوش إىل

  .  حد كبري وحروف هجائية كتابة اهلوسا؛ تشبه كتابة أقباط مصر إىل

  مث انقرض استخدامها لعوامل مل يذكرها التاريخ املعلوم.  

  لــدكتور ســالف أندريــهوأثبــت األســتاذ ا    
)( andre salifou منــاذج مــن  ىبأنــه خــالل حبثــه حصــل علــ

وية القدمية. ولعامل الروابط والعالقة اللغوية الثقافية؛ فقد استعار اهلوسا األجبديـة العربيـة ااحلروف اهلوس

يــة, بتغيــري واســتخدموها لكتابــة لغــتهم, وتفننــوا يف حماولــة اخــرتاع أصــوات اهلوســا غــري املوجــودة يف العرب

" و/ط/ وضــعوا فوقــه ثــالث yوتطــوير بعــض احلــروف العربيــة مثــل:/عن/بنقطتني حتــت العــني لصــوت=

/. ومــا زال اهلوســا يســتخدمون احلــروف العربيــة لكتابــة لغتهــا حــىت tsنقــط كــنقط الثــاء لكتابــة صــوت=/

روف الالتيـين حملـه إبعاد اسـتخدام احلـرف العـريب وإحـالل احلـ-ومازالوا-إال أن املستعمرين حاولوا اآلن.

   وقد جنحوا نسبيا.

ولكــن ال ينجحــون مائــة يف املائــة خاصــة بــإعالن الــدعوة مــن بعــض الغيــورين مــن أبنــاء اهلوســا وغــريهم 

وقسم دراسات اللغـات النيجرييـة واإلفريقيـة جبامعـة  مركز دراسات اللغات النيجريية جبامعة بايرو, مثل؛

استخدام احلروف  ىإلعادة احلفاظ عل ) alecso(بية والثقافة والعلوم واملنظمة العربية للرت  أمحد بلو زاريا,

  من التلبية والقبول. نيعلكتابة اهلوسا والدعوة وجدت نو  العربية

, وحىت احلكومـة تسـتخدمها إذ يطبـع �ـا جريـدة حكوميـة يف واليـة كنـو  فكانت تستخدم حىت  اليوم 

  ت نيجرييا الورقية.كما استخدمتها يف مجيع فئات عمال الفجر, ىتسم

  :اللغة العربية في بالد الهوسا

وذلك أن بالد اهلوسا  . أولية اللغة العربية يف بالد اهلوسا مرتبطة بأولية اللغة العربية يف بالد السودان

و أيضا مرتبطة  والكربى للثقافة العربية اإلسالمية يف بالد السودان. احلضارية األوىل من أهم املراكز

منذ قدمي  قة املنطقة بشمال القارة اإلفريقية وبعالقا�ا جبزء من شرقها وباجلزيرة العربية,بتاريخ عال

أن هناك  -  والربتلي والتمبكيت والبكري, ويف هذا أفاد بعض املؤرخني والكتاب مثل السعدي, الزمن.

عة جبنوب الصحراء عالقة جتارية قدمية بني البالد اليت يطلق عليها املغرب العريب وبني البالد الواق

  وكان ذلك قبل القرن السابع امليالدي. الكربى.
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وقد عرفت هذه التجارة قبل امليالد  )1( وظلت تلك التجارة لعدة قرون بأيدي اإلغريق والرومان

سالم إليها.فازدهرت هذه مث توالها العرب بعد فتح مشال إفريقيا ودخول اإل )2(  بالتجارة الصامتة

الصحراء الكربى يف طرق القوافل املشهورة يف الصحراء  جيتازون،غاربةالعرب املأيدي  ىعلالتجارة

 )3( مراكز التجارة ببالد السودان الغريب مثل: مناجم الذهب يف كميب صاحل واليت تنتهي إىل الكربى,

 ارفور.كامن برنو ود  وأغديس وكتسينا وكنو وانتهاء إىل،عاصمة امرباطورية غانا القدمية, ومتبكتو, وغاوو

املغرب العريب (مشال إفريقيا)؛ أوصله  مث ورث العرب هذه التجارة قبل اإلسالم, وملا جاء اإلسالم إىل

  )4( مناطق غريب إفريقيا ومنها نيجرييا هـ) إىل99- 46هؤالء التجار العرب يف القرن اهلجري األول (

تفامهون باللغة العربية ويستخدمون والتجار العرب ي لغة التفاهم, وبطبيعة احلال فالتجارة حتتاج إىل

وأهايل املنطقة أيضا يلتقطون بعض الكلمات العربية وعبارا�ا يف  بعض مفردات اللغات احمللية,

تعلم اللغة العربية لفهم تعاليمه وللقيام  ىمث إذ كان الدين اإلسالمي يشجع عل تعاملهم التجاري.

لق كانت فمن هذا املنط اللغة العربية واستخدامها. بدأ يتوسع نطاق فهم ببعض الشعائر الدينية �ا,

املفردات مث العبارات واجلمل البسيطة كلغة تواصل.ويزعم أن  ىباملستو  ءاداللغة العربية تستخدم ب

 ,ْرِد) ما شاء اهللابدايات هذا االستخدام كان بالعبارات واأللفاظ املتعلقة بالتجارة والدين حنو:سرج(سِ 

وكذا استخدام اهلوساألفاظ العقود العربية من  . واهللا, السالم عليكم, واألميان؛ يااوكذا عبارات التح

جانبا    ألن هذه العبارات حتتوي  .يستخدمها العرب لفظا ومعىن ) كما90- 10تسعني( عشرة إىل

من عروض التجارة ومبادئ التفاهم.مث تطورت احلالة واستخدمت العربية كلغة تواصل يف بعض 

 بوخط وأطروحات املولد, ةاجلمع بية والشعائر التعبدية واملناسبات االجتماعية كخطاألعمال الرمس

  :ومن مظاهر روابط عالقة العربية باهلوسا عقد القران أو الوالدة.

باملكاتبـــات وكتابــة احلواشـــي  التخاطــب والتفـــاهم �ــا فيمـــا بــني بعـــض العلمــاء وطـــالب العلــم,

بعـــض األســـر الـــيت اشـــتهرت بـــالعلم والـــدين كأســـرة وزيـــر كمـــا اســـتخدمها  جبانـــب الكتـــب املدروســـة.

بـــل إ�ـــا  قـــال ديـــاب يف ذلك:"بلغـــت العربيـــة حـــدا يفـــوق الوصـــف, ســـوكوتو حممـــد البخـــاري وغريهـــا.

                                                 

 . 18ص ، د، ج ،  د،ط،للغة العربية وآدابها في نيجيرياحركة ا ،غالدنثي )1(

 .48صد ، ج ،  ط،د ، ،لمحات من التاريخ اإلفريقي الحديث ،دباب )2(

رسالة الدكتوره غري  التقابل اللغوي وتحليل األخطاء"دراسة نظرية وتطبيقية بين اللغة العربية والهوسية"،حممد الرابع سعاد  )3(

  , 117مطبوع ص 

 -29صد ، ط .د، ج . حركة اللغة العربية وآدابها في نيجيريا، دنثيغال )4(
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وهــذا  ذلــك لغــة الشــريعة املكتوبــة. وهــي إىل أصــبحت لغــة التخاطــب بــني بعــض قبائــل القــارة الســوداء,

قبـــــل -خاصـــــة  الشـــــمال )2(ها لغـــــة رمسيـــــة يف نيجرييـــــا اســـــتخدام .)1(تقـــــدم هائـــــل للحضـــــارة اإلفريقيـــــة"

كمـا أن �ـا تسـجل تقـارير  حيث تكتب �ا السجالت احلكومية وتقارير الدواوين. االستعمار وبعده.

"وتظهـــر رمسيـــة اللغـــة العربيـــة يف بـــالد اهلوســـا  قـــال الـــدكتور أمحـــد ديـــاب: األقضـــية يف احملـــاكم الشـــرعية.

و�ـا تكتـب تقـارير احملـاكم  تخدمة يف تـدوين رسـائل امللـوك و األمـراء,(نيجرييا)إذ كانت هي اللغـة املسـ

)3( الشرعية وأقضيتها"
.  

 إجـراء املراسـالت �ـا كانـت العربيـة اللغـة الـيت يسـتخدمها امللـوك واألمـراء يف املراسـالت واملكاتبــات.

عثمــان بــن فوديــو أمثــال الشــيخ –هــي اللغــة الــيت متــت �ــا املراســالت الدعويــة الــيت يبعــث �ــا الــدعاة و 

  أمراء إمارات بالد اهلوسا وما جاورها. إىل–وأعوانه والدعاة قبله 

وجود الكم اهلائل من املؤلفات العربية الـيت أنتجهـا أقـالم أبنـاء وبنـات املنطقـة السـتفادة أهـايل  

قبـل وجـدت  ؤلفـاتهـذه امل وخاصـة حد ما. أن كثريا منهم جييد هذه اللغة إىل املنطقة, وهذا يشري إىل

للشــيخ عبــد اهللا بــن عبــد الســالم  ىحركــة اإلصــالح التجديــدي الفــودوي اإلســالمي مثــل عطيــة املعطــ

الثقــة, والنفخــات العنربيــة بشــرح العشــرينيات للشــيخ عبــد اهللا طــن َمرنــا, وتــاريخ الســلطان إدريــس ألومــا 

  للشيخ أمحد بن فُرتوا.

دي.وأمــا مؤلفــات زمــن ابــن فــودي ومنهــا قصــيدة الســيدة الرقيــة الفالنيــة جــدة الشــيخ عثمــان فو 

  فحدث باللمائات وال حرج,وهكذا اليت ألفت أثناء مقاومة االستعمار وبعده.

  )4(  االفرتاض:كما أن انتشار اإلسالم مكن للهوسويني أن يزيدوا لغتهم بـاقرتاض أعـداد كبـرية 

  جانب العبادة بصلة وخاصة اليت متت إىل من الكلمات العربية,

كمـا تـدخلت   ذكـري. أدأ, إبـاده, سـله, يف اهلوسـا تنطـق: الـذكر. لـدعاء, الزكاة,ا ادة,الصالة,عب حنو؛

 ،بالغـة ،فصـاحة ،شـاعر ،البحـر ،كلمات أدبية كثرية يف اهلوسا مثـل؛ أدب, الـوزن, القافيـة, العـروض

                                                 

 .62ص  ، ، د، جط ، د ،لمحات من التاريخ اإلفريقي الحديثدباب،  )1(

 .79ص ، المرجع السابقدباب،  )2(

 475ص ج ، ،، د ط ،د ،  الثقافة العربية في نيجيريا،علي أبوبكر  )3(

 .469- 371ص .  المرجع السابق،  أبوبكر علي )4(
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  ,فســــاحا بالغــــا شــــاعري أرويل, حبــــري, قافيــــا, وزين, أديب, بيــــت. وتنطــــق يف اهلوســــا كالتــــايل: ذالقــــة,

)5(
  بيت. ذالقة,،

أو  اســتعراب بعــض ا�موعــة العرقيــة النيجرييــة مــن اهلوســا وغــريهم لعامــل التجــارة مــع العـــرب.

مثـل التكـاري املوجـودة  حيث يلتقطـون بعـض املفـردات والتعـابري العربيـة. احلج, لسبب الرحلة الربية إىل

    )1( واهلوسا املعربة يف السودان ويف ليبيا يف مناطق عديدة بالسعودية,

إقامة اجلاليات العربية يف بلدان اهلوسا وذوبان بعضها يف ا�موعة العرقية احمللية, فاختلطت عربيتهم 

العربيـة قـد ذابـت يف ا�موعـات  "جند أن كثريا من ا�موعـات باللغات احمللية يقول الدكتور أمحد كاين:

 ثـــل بعـــض األســـر الـــيت ســـكنت أحيـــاء يفوهـــذا م )2( العرقيـــة اإلفريقيـــة ونســـيت لغتهـــا العربيـــة األصـــلية "

  وأسرة عبد الكرمي املغيلي و عبد الـرمحن زيـيت يف حـي ذاغـي   alfindikiبلدان اهلوسا كحي ألفن دكي

zage .وقد أكد الدكتور حجازي السيد هذا الرأي. يف كنو وعرب الشوا يف مشال شرقي نيجريية  

 قبـل دخـول اإلسـالم إىل الـذي يرجـع إىلبـني اهلوسـا والعـرب و ومنها قدم روابط هذه العالقات 

وكـــذلك ســـهولة اللغـــة العربيـــة للنطـــق عنـــد اهلوســـا وتشـــهد علـــي ذلـــك نتـــائج املســـابقات  بـــالد اهلوســـا.

القرآنية الدولية اليت تعقد يف السعودية وغريها من الدول العاملية حيـث يلعـب اهلوسـا دورا فعـاال ويأخـذ 

  بقصب السبق يف كثري من األحايني.

  ل بين الهوسا والعربية:التداخ

 ,العربيـــة يف لغـــة اهلوســـا لفظـــا ومعـــىنحصـــل عنـــدما تـــداخلت العبـــارات  وهـــذا النـــوع مـــن التـــداخل,   

فنطقـوا احلـروف  وي,اوباملقابل تداخلت طريقة نطـق اهلوسـا لألصـوات العربيـة املتشـا�ة بالصـوت اهلوسـ

صوت الـذي ال يوجـد مثيلـه يف لغتـه مثـل رف الحبأو  وي صوت لغته,االعربية بالكيفية اليت يلفظ اهلوس

والعبـــارات التاليـــة مـــن فتـــدخل الكلمـــات  .\س\,=\ث\وصـــوت  ,\ل\كمـــا يلفـــظ  ,\ض\نطـــق 

ومن جانب اهلوسا فهو تدخل لغـوي صـويت  وقبله اهلوسا. تدخل لغوي واجتماعي, اهلوسا؛ العربية إىل

                                                 
 13-12ص . د ،ج .د. ط  ،كنو منوذجا ،تعلیم المرأة اللغة العربیةسعاد ،ابع ر محمد  )5(

)1( 20 Harsunan Nigeriya Magazine V111 1978.-n Sudan p1 A A Manqah،Process of linguistics Brrowing, Fulani 
Vs Hausa Settlement 

جملة حوليات اجلامعة اإلسالمية واإلسالمية في غرب إفريقيا ماضيها وحاضرها ومستقبلها, الجالية العربية  ،أمحد محد كاين  )2(

ط معهد اللغة العربية  6,صالعربية والهوسا , نظرات تقابلية،وأنظر مصطفى حجازي السيد .العدد األول 44بالنيجر, ص

 .جامعة أم القرى مكة املكرم
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يب وتغيريه بصـوت مشـابه لـه نطقـا الذي مت بتحريف الصوت العر  يف بعض الكلمات والعبارات العربية,

 يف اللغة اهلوسا والكلمات التالية تثبت ذلك؛

  
  

        :أوال؛الكلمات 
  

  اهلوسا  العربية

  يَو  يوم

  إيايل  عيال

  آيَري  العري

  وايل  الوايل

  ُمتَوا  موت

  َريْ   روح

  الفيا  العافية

  رْمجو  رجم

  سطَرا  سطر

  َسَفرا  سفر

  رََكعا  ركعة

  رباطي  الرباط

  ِذِنيب  ذنب

  َذرِعا/ َزرِيا  ذريعة

       : العبارات:ثانيا

  اهلوسا  العربية

  َشيَدْر ُزرْ   شهادة الزور

  علل ِمسايل  على املثال

  ِفْعلي ُمالرِئي  الفعل املضارع
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  أحلج بيت اهللا  حج بيت اهللا

  َهَلَقْر ِذِكري  حلقة الذكر

  اللْن ُمسر  عامل السر

مــاض بعيــد قبـــل  ة اللغــة العربيـــة يف بــالد اهلوســا,يرجع تارخيهــا إىلأن أوليــ ا ســبق يظهــر لنــا:ممــ

مث انتشـرت العربيـة وكثـر التـداخل واالقـرتاض  قد يتزامن مع دخول أوائل التجار العـرب, جميء اإلسالم,

وباسـتقرار هـؤالء ومبجـي ء  اللغوي بني اللغـة العربيـة واهلوسـا مـع دخـول املسـلمني باإلسـالم يف املنطقـة,

ن يف العلـم وتضـلعوا يف اللغــة و ليـمث متكـن العلمـاء احمل ازدهـرت اللغـة العربيــة. الـبالد؛ املتنقلـني إىلالـدعاة 

ـــــوم اإلســـــالمية, ـــــات  العربيـــــة والعل ـــــة بالتـــــأليف والتخاطـــــب واملكاتب ـــــاج باللغـــــة العربي ـــــث بـــــدأوا اإلنت حي

وكـذا يف الـدويالت  �ـا,يف إمـارات اهلوسـا ودويال )1( كانت اللغـة العربيـة هـي اللغـة الرمسيـة  الشخصية؛

  ا�اورة مثل دولة كامن برنو وإمارة أدماوا الواقعة بناحية اجلنوب الشرقي لربنو وغريمها.

وتظهــر رمسيــة اللغــة العربيــة يف بــالد اهلوســا إذ كانــت هــي اللغــة الــيت تســتخدم يف تــدوين رســائل 

, ويســتخدمها املثقفــون مــن العلمــاء و�ــا تكتــب تقــارير احملــاكم الشــرعية وأقضــيتها )2( امللــوك واألمــراء.

ويؤكـــد هـــذا مـــا  يف كتابـــة اتصـــاال�م ورســـائلهم الشخصـــية. )3( وطلبـــة العلـــم وامللـــوك والـــوزراء وزوجـــا�م

  أورده الدكتور دياب يف بداية كالمه عن املراكز الثقافية يف إفريقية الغربية:

كمــا كانــت لغــة التجــارة املســتعملة يف  ,"كانــت اللغــة العربيــة لغــة العبــادة والثقافــة الوحيــدة يف الــبالد

  والثقافة  حىت يف قـوة التسـلط االسـتعماري وبقيت اللغة العربية لغة الدين التبادل التجاري واملكاتبات.

"وقــال أيضــا:بلغت اللغــة العربيــة حــدا يفــوق الوصــف, بــل إ�ــا أصــبحت لغــة التخاطــب بــني بعــض  )4(

لغــــــة الشــــــريعة املكتوبــــــة وهــــــذا تقــــــدم للحضــــــارة  -ذلــــــك إىل-) وهــــــيقبائــــــل القــــــارة السوداء(الســــــمراء

     .)5(اإلفريقية"

                                                 

 .219 – 213ص  . د، ط . د ، ج.سالم و الحضارة اإلسالمية في نيجيريااإل ،د عبد اهللا بن عبد الرزاق إبراهيم  )1(

)2( Murray Last The Sokoto Caliphate p. 158 -159 Longman London 1967.  

 .219-213ص  المرجع السابق  عبد اهللا بن عبد الرزاق إبراهيم-  )3(

  .62 د ، ط. د، ج. ص لمحات من التاريخ اإلريقي الحديثدباب،  - )4(

 .79ص  ،المرجع السابقدباب،  -  )5(
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 المبحث الثاني: الموازنة على المستوى الصوتي بين اللغة العربية واللغة األم للمتعلمين (الهوسا

إجراء دراسة يوازن فيها الباحث بـني عناصـر اللغـة يف هلجا�ـا أو بـني اللغتـني  أن مفهوم املوازنة هو؛ امب

�ــدف التنبـؤ بالصــعوبات الـيت يتوقــع  كثـر مبينـا عناصــر التماثـل والتشــابه واالخـتالف بــني اللغـات,أو أ

  أن يواجهها الدارسون عند تعلمهم لغة أجنبية.

ومـــــن M  r   q  p  o 7 8  اخـــــتالف األلســـــن واأللـــــوان. آيـــــات اهللا ســـــبحانه؛

v  u  t  sw    }  |  {  z  y   xL  )1(.  تشــــــابه فهــــــذا االخــــــتالف أو ال

بــــاللغويني  ىبـــني األصـــوات اللغويــــة وبـــني بنيـــة الكلـــم وبــــني نظـــم اجلمـــل أد ىاللغـــوي بـــني لغـــة وأخــــر 

التخمـــني والتنبـــؤ بوجـــود العناصـــر والظـــواهر اللغويـــة الـــيت تســـهل أو تعرقـــل عمليـــيت تعلـــم  التطبيقيـــني إىل

ن مــا اختلفــت فيــه بــأ أساســه افــرتض دعــاة التقابــل اللغــوي؛ى والــذي علــ اللغــات األجنبيــة وتعليمهــا,

النقـــل أو   حيـــث يــؤدي إىل اللغتــان مـــن الظــواهر اللغويـــة وعناصــرها يصـــعب تعلمــه للطالـــب األجنــيب,

 ىفيــزعم أنـــه ستســهل عمليـــة  تعلمــه علـــ وأمـــا مــا تشـــا�ت فيــه اللغتـــان؛ التــدخل أو التـــداخل الســليب.

تية كانـــت أو بنيويـــة صـــو  مـــا توافقـــت فيهـــا اللغتـــان مـــن العناصـــر, ويكـــون أســـهل منـــه تعلمـــا؛ الـــدارس,

  اشتقاقية أو تركيبية حنوية.

  هذا االفرتاض جيري التقابل اللغوي فيؤكد الزعم املفرتض ملواجهة الصعوبات أو يرفضه. ىوعل

مب أن التـــدخل وتـــداخل الصـــوتيني مـــن أكـــرب الصـــعوبات الـــيت يواجههـــا  كـــان؛ا ومـــن األمهيـــة مب

جـــدا إجـــراء تـــوازن صـــويت ألمهيـــة معرفـــة الـــدارس  فمـــن املهـــم وي الـــدارس للغـــة العربيـــة,االطالـــب اهلوســـ

مث التمييز بني الصوت وشبيهه يف اللغة املتعلمة عنه يف اللغة األم  وي لذات الصوت معرفة تامة,ااهلوس

,واملشــــا�ة \ص-س-ث\املشــــا�ة الداخليــــة يف النطــــق بــــني: وكــــذا بينــــه وبــــني خمالفــــه حنــــو: للــــدارس,

  .\ف-ق\و \ح خ ج\,\ب ت ث\الداخلية يف الكتابة بني:

ملهــم حــىت قيــل بــأن معرفــة نطــق الصــوت نطقــا  ومعرفــة الصــوت ومتييــزه عــن مشــا�ه يف اللغــة,

وذلــــك يعــــين أن معرفــــة صــــوت  الكلمــــة الــــيت فيهــــا ذلــــك الصــــوت. خــــري مــــن معرفــــة معــــىن صــــحيحا؛

|ص|ومتييـــزه عـــن |س|, و|س|, و|ث|, خـــري مـــن معرفـــة صـــوت |ص|,ومتييـــزه عـــن |س|, 

ألنـــه إذا مل مييـــز النـــاطق أو الســـامع بـــني األصـــوات  "الصـــوم" كلمـــة؛  معـــىنو|ث|, خـــري مـــن معرفـــة 

                                                 

 .22سورة الروم ، اآلية،  )1(
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 ســـيكتبها خطـــأ بأصـــوات مشـــا�ة والـــيت حتمـــل غـــري املعـــىن شـــيء مـــن عالقتهمـــا. املتشـــا�ة إذا نطقـــت

 بــني موازنــة صــوتية الفصــل عقــد املقصــود مثل:"ســوم"أو"ثوم".فلهذه األمهية,ســيحاول الباحــث يف هــذا

مث سـرد  وية وبيـان شـيء مـن عالقتهمـا.اأ بذكر أصـوات اللغتـني العربيـة واهلوسـبعض أصوات اللغتني بد

 التقابــل الصــويت بينهمــا ببيــان بعــض الصــوائت والصــوامت يف اللغتــني. الكــالم حــول املوازنــة الصــوتية أو

ر وي املـتعلم للغـة العربيـة أثنـاء تعلمـه لتلـك الظـواهاالطالـب اهلوسـ ىوبيان نـوع األثـر املتوقـع حدوثـه لـد

وهـم الباحـث يف هـذا  بيان بعـض اخلصـائص واملميـزات الصـوتية للغـة. وقد يتطرق الكالم إىل الصوتية.

وإمنـا يريـد أن يقـوم مبوازنـة لـبعض  الفصل ال يكون إجراء موازنة شاملة تفصيلية جلميع أصوات اللغتـني,

الضـوء حوهلـا وبيـان  وتسـليط بعـض الظواهر الصوتية اليت تكون عرضة أخطـاء مـن مـتعلم اللغـة العربيـة,

  افرتاضا. شيء من كيفية تسهيل وتذليل الصعوبة يف عملية تعلمها وتعليمها

  :الصوت اللغوي

وهــو  )2( الصــوت هــو اجلــرس وبــني ابــن منظــور: )1( قــال ابــن ســيده والصــوت لغــة  يف الصــيت

صـدمت  قرع حيدث من اهلـواء إذا "الصوت" وقال إخوان الصفا: تسمع . يعين إحداث صيحة  لغة, 

هــــو مــــا ينــــتج عــــن عمليــــة احلركيــــة ذات األثــــر الســــمعي  وقيــــل الصــــوت:   )3(األجســــام بعضــــها بعضــــا

 الصـوت. ىواحلـروف بعـد ضـبطها تسـم احلروف الصحيحة باألصـوات الصـامتة, ىوتسم )4( (منطوق)

وتعريفــه هــذا  )5( "احلــرف إمنــا هــو صــوت مقــروع مــن خمــرج معلــوم" يف تعريفــه للحــرف: قــال ابــن يعــيش:

هـذا  "قـال سـيبويه: الصـوت, ىألن القدامى يطلقـون احلـروف علـ ع ذكره للحرف فإمنا يعين الصوت,م

أن احلــرف هــو  والفــرق بــني احلــرف والصــوت هــو:)6( بــاب عــدد احلــروف العربيــة وخمارجهــا ومهموســها.

ة وقيــل بأنــه "حيــل أو وســائل كتابيــ ويشــمل صــوتا أو أكثــر. الرمــز الكتــايب للصــوت املنطــوق امللفــوظ,

  وأما الصوت فهو عملية النطق املسموع. )7( تستخدم لتمثيل النطق وتصويره

                                                 

 5.ص  2 ج .1ط،   لسان العربابن منظور،  )1(

 . 35.ص، 6 ج، املرجع السابق )2(

 .  95ص، د ،ط . د، ج.  رسائل إخوان الصفا )3(

   3ص. د ،ج .طد ،   ةالعربيةالنظام الصوتي في اللغ ،الفوزان  )4(

   ع السابفاملرج )5(

 .431ص  ،2، ج،د ، ط ، شرح كتاب سيبويهالسريايف  )6(

 220ص ،1ج، املرجع السابق )7(
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منـاطق النطـق  مـن اهلواء يف أثنـاء النطـق بـه يف أيـة منطقـة الذي ينحبس هو الصوت الصامت:

نـــوع مـــن  -للـــنفس عنـــد نطقـــه- احلـــرف) صـــوت لغـــوي حيـــدث:(الصـــامت)1(  احنباســـا كليـــا أو جزئيـــا.

 أو إغالق تام خفيفة  أو شديدة اإلعاقة,
.)2(     

  :الصوت الصائت-

 )3(  هــو الــذي ينطلــق معــه اهلــواء انطالقــا تامــا حبيــث ال يعوقــه عــائق يف أيــة منطقــة مــن منــاطق النطــق  

  وخيرج الصوت من جراء فتح الفم فتحا متسعا.

.والصــوت شــبه الصــائت؛ هــو مــاال ينحــبس اهلــواء معــه ال \ي\,\و\,\ا\يــة ؛بالصــوائت العر 

حـروف  ىوتسـم ليا, وال ينطلق انطالقا تاما,فمجراه فيه ضيق ال يصل إيل درجة االحنبـاس.جزئيا والك

, \ي\, و\و\ومثالـه  إذا حتركتـا أو سـكنتا بعـد حركـة غـري جمانسـة. )4(   اللني باألصوات شبه الصائتة

 صـامتان. فهما من الناحية الصوتية صائتان إذا سكنتا بعد حركة جمانسة. ومن الناحية  الوظيفية فهما

    )5( وقفا. نفي, حنو:عفي, \ق\,\ن\,\ع\ى فإذا قلنا (ويف) نستطيع تبديله بصوامت أخر 

مــن مســـتويات  ىمســتو  كمــا هـــو أدىن (الفــونيم), هلـــا هــو أصــغر وحـــدة لغويــة ال معــىن والصــوت,-1

 ىمســتو  دىنأاللغــة, وهــو مــا حيــدث نتيجــة العمليــة احلركيــة ذات األثــر الســمعي (املنطــوق). والصــوت كــ

  للغة فهناك مستويات للغة يأيت تفصيلها. واملستويات اللغوية مثانية كما عند  الدكتور اخلويل وهي:

  ): phoneme(فونيم-2

وقيــل  أنــه أصــغر وحــدة صــوتية. ىطرحــت تعريفــات عــدة لــه ال طائــل لــذكرها هنــا. وغالبيتهــا تــدل علــ

لواحــد يشــمل جمموعــة مــن األصــوات بــأن الفــونيم ا : ) Mario peiويقول(ماريوبــاي  هوالصــوت ا�ــرد.

 ىوعلـ موقعـه يف الكلمـة, ىاملتشا�ة,"أو  التنوعات الصوتية اليت يتوقف اسـتعمال كـل منهـا أساسـا علـ

)6( األصــوات ا�ــاورة لــه
وقــد ال  الصــوتيم: وحــدة مبنيــة مــن الصــوت قــد حتمــل معــىن\)syllable(املقطــع 

  مستقال ال حيمالن معىن,\سا\,و\ن\. فاملقطعان \لو\,\سا\,\ن\ مثل: حتمل,

                                                 
 2ص ، د ، ط ، د ، ج ،   النظام الصوتي في اللغة العربيةفوزان ال )1(

 . 62صد،ط ، د ،ج ، األصوات الغویة ، خلويلا  )2(

 2ص د ، ط ، د ، ج ،  المرجع السابقفوزان ال )3(

 2ص ، د، ج ،ط ،د  المرجع السابقزان فو ال )4(

 . 62ص، د ،ط ، د ، ج ، المرجع السابق ،اخلويل  )5(

 184ص ، د ،ج ، ط، د ،  دراسة الصوت اللغوي،د.أمحد خمتار عمر )6(
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االستقال يف  فهو مقطع له معىن \س\وذلك مثل املقطع  .,فهو ذات معىن\لو\وأما املقطع 

  الفعل املضارع يف حنو سأكتب.

  :)morpheme(املورفيم-3

وهـو أصـغر وحـدة لغويـة ذات  وهـو يبـىن مـن املقطـع. ويسميه بعض اللغويني احملدثني:الّصرفيم,

مورفيم التعريـف(ال) ومـورفيم اسـم  ملدرسات) تتكون من أربع مورفيمات هي:وذلك حنو كلمة(ا .معىن

ومــورفيم (ات) مــورفيم مــن مقطــع واحــد  الفاعــل (م) واجلــذر(درس) مــورفيم تكــون مــن ثالثــة مقــاطع,

وهــذه املورفيمــات تتكــون مــن مخســة  والكلمــة وتتكــون مــن أربــع مورفيمــات, يــدل علــي مجــع النســوة.

  مقاطع.

  :)word( الكلمة– 4

(املدرســـات)  مفـــرد. فكلمـــة؛ مـــن املورفيمـــات تبـــىن الكلمـــة. والـــيت هـــي لفـــظ دال علـــي معـــىن     

  تكونت من أربع مورفيمات هي:ال+م+درس+ات.

  اجلملة: من الكلمات تركب اجلملة الكالمية.-5

  فقرة: من جتمع اجلمل تنظم الفقرال-6

  املقال:ومن جمموع الفقرات تنشأ املقال.-7

  .)1(ت اللغوية اليت مساها حممد علي اخلويل هرمية اللغةهذه هي املستويا

  العالقات الصوتية لنظام اللغتين العربية والهوسا:

  بنظام الصوت اللغوي؟ صودملقما ا

الصـــوائت والصـــوامت وتوضـــيحه مـــن حيـــث املخـــرج  يعـــين حـــده وتقســـيمه إىل النظـــام الصـــويت:

اهر الصـــوتية وأنواعهـــا, مـــع العنايـــة بظـــاهرة كمـــا يشـــمل متييـــز الصـــوت بصـــفاته املميـــزة؛ الظـــو  والصـــفة,

التقارب والقوانني اليت حيكمها النظام املقطعي والفونيمي وما يتصل بـذلك مـن نـرب و تنغـيم  وإمالـة يف 

  )2( نظم اجلملة

ولكـن مـع  اللغة الواحدة يوجد فيها  اختالفات بني هلجا�ا, ومع أن اللغات ختتلف, وحىت   

  أو تتشابه. فيها تتطابق أكثر من لغة ىواهر لغوية أخر هذا يوجد هناك عناصر وظ

                                                 

 17-16ص ، د ، ط ، د ، ج ،  إلى علم اللغة مدخل،اخلويل  )1(

-هـ1405مجادي األوىل2عدد19ص  كيبي و أسس تقسيم الكالم )، ( علم اللغة التر ا�لة العربية للدراسة اللغوية  )2(

 م.1983
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 different تباينها\ واختالفها ,identical/agreement( توافق األصوات الظواهر الثالثة وهذه

 توجد يف كل لغات البشر.similarity )  وتشا�ها 

 "ومـــن آياتـــه خلـــق الســـموات واألرض واخـــتالف وهـــذا مـــن آيـــات اهللا ســـبحانه الـــذي أثبـــت؛

  ).22(الروم  ألسنتكم وألوانكم إن يف ذلك آليات للعاملني".

  وقد قسم بعض الباحثني العالقة الصوتية بني اهلوسا والعربية كالتايل:

 م 1985أصـــــوات العربيـــــة وأصـــــوات لغـــــة اهلوســـــا قســـــم الـــــدكتور مصـــــطفي حجـــــازي الســـــيد,

نفردت �ا كـل مـن لغـيت وأصوات ا 20أصوات اشرتكت العربية مع أصوات اهلوسا فيها وهي  قسمني؛

      )1(  حدة ىالعربية واهلوسا عل

رتاض مـن قـيف معـرض كالمـه عـن ظـاهرة اال )2(  م1989أما الـدكتور عبـد الـرزاق حسـن حممـد 

متفقـة ومتشـا�ة بـني اللغتـني ومنفـردة يف كـل مـن  فقـد قسـم أصـوات اللغتـني إىل العربية إيل لغـة اهلوسـا,

انفـردت �ـا اهلوسـا هـي بعـض املركبـات مـن األصـوات ذكـر بعضـها وفاتتـه فبني أن اليت  العربية واهلوسا.

  بعضها.

  حيث قسمها إيل قسمني أيضا مها املشرتكة واملختلفة. فقد تابع حجازي, )3(   وأما الدكتور داود

االتفـــــــاق والتشـــــــابه –يفهـــــــم أن هـــــــذا النـــــــوع  وباملالحظـــــــة وبتتبـــــــع خمـــــــارج أصـــــــوات اللغتـــــــني؛

  الشكل التايل ىجودة بني اللغة العربية ولغة اهلوسا علمن العالقة مو -واالختالف

  :عدد الصوامت والصوائت في اللغتين

.ا  ب  ت  ث  ج  ح  خ  د  ذ  ر  ز  س  وهــي احلــروف 28العربيــة  )consonants(عــدد الصــوامت

  ش  ص  ض  ط  ظ  ع غ  ف  ق  ك  ل  م  ن  هـ  و  ي  ء.

                                                 
 16ص  د ،ط ، د ،ج ، ، لعربية والهوسا نظرات تقابليةا، حجازي السيد مصطفى  )1(

 . 2و1العدد  65ا�لة العربية للدراسة اللغوية,ص )2(

 . 21ص،د ، ج،  ، د ، ط  أوجه الشبه بين العربية ولغة الهوسا لتحلي،الطاهر حممد داود )3(
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  .العربية ستة  )voiced/vowels(والصوائت 

"اعلــم أن احلركــات  واحلركــة عرفهــا ابــن جــين: وهــي احلركــات القصــرية الثالثــة والطويلــة الثالثــة.

 وهي كالتايل:)1(  وهي األلف والياء والواو" أبعاض حروف املد واللني.

 .احلركة القصرية1ا=

  .الفتحة__يف حنو:َكَتَب َجَلَس َذَهَبَ,َعَلي َمَع,2

  نذ,قروء,فلو.مثال:ٌكٌتٌب,ُجُلوٌس, م-.الضمة__3

  حنو:ِإِبل,ِيف.—.الكسرة4

  .السكون__حنو:مْن,قْد,صْم,بْل,سْر.5

  احلركة الطويلة؛.=ب

  الفتحة   +ا:با,تا,ثا:قاال,جاءا,

  الضمة +و:بو,تو,قولوا,توبو,

  الكسرة+ي:يب,يت,ثي

وهـــــي  31وثالثــــون صــــوتا واحــــداهلوســــوية فهـــــي ا)consonants/voiceless(.)=وأمــــا عــــدد الصــــوامت3

  مع اختالف بني اللغويني. )2( ويةاهلجائية اهلوساحلروف ا

 a,b,ɓ,c,d,ɗ,f,fy,g,gw,gy,h,j,k,kw,ky,ƙ, ƙw,ƙy,I,m,n,r,s, sh,t, ts,w,y,’y,z.  

  وهذه هي حروف لغة اهلوسا اليت اتفق عليها غالبية علماء لغة اهلوسا عامليا.

تكلمــون بإحــدى هلجــات اهلوســا فغالبيتهــا أصــوات ينطقهــا امل وأمــا احلــروف غــري املتفــق عليهــا,      

 standard hausa(بصـــفة خمتلفـــة عـــن الكيفيـــة الـــيت �ـــا ينطـــق هـــذا الصـــوت يف اهلوســـا املعتـــربة عامليـــا

language( :وهي  

Tw/,/hw/,/hy/,/sw/ / :يف الكلمات مثل 

صـــــــــــوت غـــــــــــري معتـــــــــــرب يف 

 اهلوسا املكتوبة

اهلوسا  صوت معترب يف

 املستخدمة كتابة

 الكلمة بالعربية معىن

Hw/1.hwara  
2.hwamhwara 

/f/1.fara  
2.famfara 

  .أبيض1

                                                 
 .17، ص ، 1، د ، ط ،  ج ،   سر صناعة االعراب،ابن جين  )1(

)2( .A.Z. Sani, Ilmin Tsarin Sauti na Hausa P Triumph Kano 1989 
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3.unhwani 3.amfani 2سقوط األسنان.  

 .النفع3
/hy/1.hyade  

2.hyan hyayi 
/fy/,1.fyade  

/sh/,2.shan shayi 
  .اغتصاب1

 .شرب الشاي2
/sw/1.swane  

2.swahiya 
/s/,1.sane  

2.safiya/sahiya 
  .سرقة1

 .صباح2
/tw/1.twanka /t/ tanka/tonka 1مسحوق فلفل. 

  

  وأما الصوائت(احلركات)

 /u/,/o/,/i/,/a/,/e/) اخلمســة: 5وهـي احلركـات القصـرية( وية فهـي اثنـا عشــرة صـائتا,اوالصـوائت اهلوسـ

 وتكتب بالصوائت العربية عن طريق استخدام عالمات احلركات العربية املعروفة.

  ا.احلرف العريب يف اهلوس ىعل -عالمتها الفتحة  /a/ف

  -يرمز هلا نقطة الباء احلرف؛ )1(  , عالمة نقطها كاإلمالة الظاهرة/e/و

  احلرف العريب املعار يف اهلوسا. ىعل -,وعالمتها الكسرة/i/و

  احلرف العريب املعار يف اهلوسا. ىالضمة عل -عالمتها  /u/و

نطـق بصـفة اإلمشـام الـواو وت ىفعالمتها الضـمة زائـد واو سـاكن مـع إثبـات عالمـة السـكون علـ /o/وأما 

مبعـــين النقود.حنـــو  )money(اإلجنليـــزي يف مثـــل كلمـــة  /o/فينطـــق احلـــرف كمـــا ينطـــق صـــوت الظـــاهر,

  \bo\=\بو\

واحلركـات الطويلـة فعبـارة عـن مـد عالمـات  ).7(ب).وأما الصوائت الطويلـة مـع اللـني فهـي سـبعة (

  احلركات القصرية كالتايل:

احلركات  عالمات

 اهلوسا يف الطويلة

ل يف الكلمة مثا

 ياهلوسو 

العالمة والكلمة  بالعربية املعىن

بالكتابة 

 العربية(أمجي)

                                                 

 .69يسميها الدكتور مصطفى حجازي السيد الكسرة املمالة , نظرات تقابلية ص  )1(
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/aa/ /aa/,kaaza ك=كاذا دجاجة 

/ee/ /ee/,beebee ب=بيب أخرس 

/oo/ /oo/,rooƙoo أو=روقو سؤال 

/ii/ /ii/,miikii إي=ميكي جرح 

/uu/ /uu/.muugu أو=موغو مؤذي 

/ai/ /ai/ƙaiƙai أي=قيقي حك 

/au/  /au/ tautau أو=توتو عنكبوت 

  :االشتراك الصوتي بين اللغتين-1 

وتنطـــق يف لغــة اهلوســا بـــنفس  وهــو وجــود أصــوات عربيـــة توافــق أصــوات مماثلـــة يف لغــة اهلوســا,   

ويعين اتفاق اللغتني يف كيفية نطق  التوافق. أيضا؛ ىويسم الطريقة اليت تنطق �ا يف اللغة العربية تقريبا.

وهــذا إذا متــت عمليــة اقــرتاض حــروف إحــدى اللغــات لكتابــة اللغــة  نطقــه و كتابتــه معــا,صــوت مــا أو 

يف اللغـــة  وبتتبـــع صـــوائت اللغتـــني (األصـــوات الســـاكنة)؛ األخـــرى كمـــا هـــو احلـــال بـــني اهلوســـا والعربيـــة.

غـة ومتاثلت  لغة اهلوسـا الل )21وعشرين صوتا(  واحد ظهر بأ�ما اتفقتا يف حوايل العربية ولغة هوسا,

  إذ كانت تنطق بطريقة مماثلة بالنطق العريب. العربية يف نطق هذه األصوات,

حــاول يف أ ,يات اللغتــني يف هــذا القســم ولتأكيــديف توضــيح التوافــق  املوجــود بــني أصــو  يتاولوحملــ   

 أن يــأيت بكلمــة مــن كــل لغــةبــاجلــدول التــايل القيــام باملوازنــة الصــوتية بــني األصــوات املتفقــة يف اللغتــني 

الصـوت و تكـون احلـروف واحلركـات متماثلـة  ىجبانب كل صوت يف كليت اللغتني تشتمل الكلمتان عل

  خمتلف كما سيظهر لك يف التايل: يف كلميت اللغتني وكيفية النطق واحدة تقريبا,لكن املعىن

 :جدول األصوات املشرتكة بني اللغة العربية واهلوسا
  

مثال يف الكلمة  احلرف العريب

 العربية

الصوت يف كلمة  مثال نطق

 العربية اهلوسا ومعناها يف

الصوت املتفق بني 

 اهلوسا والعربية
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 /a abu  /a     =    شئ  أبو إبراهيم \ء\,\أ\.1

 /babu /b         ليس= باب ,\ب\.2

 /tara /t       غرامة= تارة \ت\.3

 /jari /j    رأس مال= جاري ,\ج\.4

 /dara   /d     طربوش= دري الشئ ,\د\.5

اجليم .6

 القاهرية

 /gama /g       انتهاء= مجل

 /rama /r  نبات كنف= رمي ,\ر\.7

 /zakara /z        ديك= زكاة \ز\.8

 /sakata /s     مزالج= سكت \س\.9

 /sharara /sh= انصباب املاء تتابع شرارة ,\ش\10

 ,Swafia/swahia صـــــــــــباح صافية ,\ص\-11

swahf,swafi 

/sw/s 

 /fara,a /fابتسامة= فرع ,\ف\.*12

 /kara /kزيادة= قارة \ق\.13

 /kala /kمداعبة= كاال ,\ك\.14

 /lami= /i=إدام بدون حلم المع ,\ل\.15

 /mata /mنسوة= ماتا \م\.16

 /nama    /n          حلم= نام \ن\.17

 /hamma /h     تثاؤب= هم \ه\.18

 /wadda            /w        اليت= ود(أحب) \و\.19

 /yaki /y      فاليأيب= يقي \ي\.20

والعشرون اليت اتفقت أصوات لغـة اهلوسـا بأصـوات اللغـة العربيـة يف  الواحد هذه هي األصوات

نطقهــا والــذي مبوجبــه يفــرتض علــم اللغــة التقــابلي بأ�ــا ال تشــكل عرضــة للتــدخل أو النقــل الســليب يف 

من اخلاصية اليت اشرتكت اللغتان فيها يف بناء الكلمـة صـالحية إتيـان كـل و  وي.اتعلمها للطالب اهلوس
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هذه األصوات يف البيئة الصوتية للكلمة (أي جميئه يف بداية الكلمة أو وسطها أو �ايتها) العربية وكـذا 

  اهلوسا.

 وحسـب نظريـة علمـاء اللغـة التقـابليني يفـرتض أن تعلـم هـذه األحـرف /األصـوات املشـرتكة بــني     

وي سـليم أعضـاء النطـق املـتعلم للغـة العربيـة لوجـود عامـل االتفـاق ااهلوسـ ىاللغتني, ال يكون صعبا لـد

ولكـي تكـون عمليـة   .)1(النقـل اإلجيـايب املسـاعد لعمليـة الـتعلم  النطقي بـني اللغتـني, والـذي يـؤدي إىل

ا الـدارس جمـاورة مـع يف تـدريس هـذه األصـوات إمساعهـ فيحسـن التعلم والتعليم سـريعة وسـهلة وسـليمة؛

وية إذا كــــان هــــذا جمــــديا والحــــظ املــــدرس أنــــه ال يــــؤدي إال النقــــل الســــليب أو اخــــتالط امثيلتهــــا اهلوســــ

املـــدرس اختيـــار  ىكمـــا علـــ املعلومـــات أو التـــدريس بالرتمجـــة الـــذي يرفضـــه علمـــاء اللغـــة وال يشـــجعونه.

مـع  الـيت يدرسـها الطلبـة . روس األوىلالكلمات العربية اليت فيهـا األصـوات املشـرتكة بـني اللغتـني يف الـد

  عدم اإلغفال عن اخللط مع بقية النوعني من األصوات.

يف اللغـة  )phonemeكما أنه ينبغي أن يعتين احمللل اللغوي بأن الوحدة اللغويـة الواحـدة (فـونيم      

ة يف صـــورة صـــفات تعـــرض لـــبعض الوحـــدات الصـــوتي )  allophonesالواحـــدة هلـــا صـــوتيات (ألفونـــات 

وليســـت صـــوتا مســـتقال وهـــذا مثـــل الوحـــدة الصـــوتية للنـــون الســـاكنة /ن/عنـــد مـــا جتـــاور اخلـــاء فنطقهـــا 

خيتلـــف عنـــدما جتـــاور صـــوت النـــون. وأيضـــا صـــوت ألـــف املـــد يف حنـــو قـــام,خيتلف نطقـــه عنـــدما يكـــون 

احلرف طبقها يف حنو: طاب وصال حيث يفخم األلف.فهذه التنوعات ال خترجه من الوحدة الصـوتية 

  صل بأن يكون صوتا آخر.األ

الـــيت خيتلـــف نطقهـــا عـــن نطـــق  )allophones(وية جنـــد مثـــل هـــذه الصـــويتيات اويف اللغـــة اهلوســـ 

الحــــظ الفــــروق يف نطــــق ألفــــون النــــون يف  ,)phoneme( صــــويت يف نفــــس الوحــــدة الصــــوتية الواحــــدة

   ,an kira 2.)an fita,3.)an biya,4)an nika(1        الكلمات التالية:

  تشابه الصوتي:ال -2

 وهي األصوات الـيت يوجـد فيهـا تقـارب نطـق متشـابه بـني اللغتـني, هذا القسم هو النوع الثاين,

  حبيث يتشابه أصوا�ما لفظا يف كيفية النطق.

وهـــذه األصـــوات تتمثـــل يف األصـــوات العربيـــة الـــيت توجـــد يف لغـــة اهلوســـا إال أ�ـــا تنطـــق وتلفـــظ 

  كيفية نطق هذه األصوات يف العربية.  بطريقة متشا�ة لكن باختالف نسيب عن

                                                 
)1( Introducing Applied linguistic، p132 



45 
 

وهــذا االخــتالف قــد يكــون ناشــئا لتغــاير خمــارج هــذه األصــوات يف اللغتــني مــن حيــث صــفا�ا  

  كالشدة أو الرخاوة أو �اورة خمرج الصوت يف اللغة اهلدف مبخرج الصوت املشابه يف اللغة األخرى.

أ�ـا أربعـة ولكنهــا  ىر ألكـن )1( )1989وهـذه احلـروف أربعـة عنـد د.عبـد الــرزاق حممـد حسـن(

  غري اليت ذكرها كما تأيت يف اجلدول التايل:

مثال يف الكلمة  اهلوسوي لصوتا الصوت العريب

 العربية

 مثال يف كلمة هوسا

 ɗ/ ɗari,ɗawafi/ طاف /ɗ/,/t/ \ط\

 g/ gain,gari/ غار غنيمة /g/ \ع\

 zinari  ذهب /z/ \ذ\

 Zahiri ظاهر /z/ \ظ\

لــم وتعلــيم هــذه األصــوات,ينبغي أن يكــرس كــل مــن الــدارس واملعلــم جهــده يف التــدقيق وهنــا يف تع

ألن هـذا العنصـر  إلبراز دقـائق أوجـه التشـابه ودقـائق نـواحي االخـتالف املوجـودة بـني أصـوات اللغتـني.

وي الثـاء افينطـق اهلوسـ الذي يتشابه فيه اللغتان هو مـن أكـرب أسـباب النقـل السـليب الصـويت والتـداخل.

  ز. وميكن إتباع أساليب عديدة ملنع النقل السليب يف-ذ\أو  \ث\,\س\سينا أو الذال زايا؛

اسـتخدام  األصوات املتشا�ة بني اللغتني أو يف داخل اللغة الواحدة.ومما يستعان به يف كبت ذلـك؛

عهــا وهــي عبــارة عــن كلمتــني احتــدتا يف عــدد احلــروف وترتيبهــا ونو  )minimal pair(الثنائيــات الصــغري

  وحركا�ا واختلفتا يف حرف واحد فقط كما يف املثال التايل:

  الثنائية الصغرى بني الكاف والقاف:

  ك_______ق

  

  كلب    قلب

  قال     كال

                                                 

  ,84,ص�1لة العربية للدراسات اللغوية ا�لد السابع عددا )1(
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  نقل     نكل

  نقر     نكر

  ناقر    ناكر

  سباق   سباك

  شق     شك

  االنفراد. - 3

 ا يف لغة اهلوسا:األصوات العربية اليت ال وجود هل

هي الصـوامت الـيت ال وجـود هلـا يف إحـدى اللغتـني ففـي اللغـة العربيـة  باالنفراد يف األصوات؛ واملعىن

وي الـدارس للغـة اولكن الطالب اهلوس توجد األصوات التالية اليت انفردت �ا وال توجد يف لغة اهلوسا.

فيوظف عامل النقل السـليب أو التـدخل فيبـدهلا وأما غري املتعلم  العربية يتعلم نطقها فيلفظها صحيحة.

  أو شبيهة �ا نطقا يف لغته األم.بأصوات جتاورها 

  وهذه األصوات مخسة تتمثل يف التايل:

  جدول األصوات املوجودة يف العربية املفقودة يف اهلوسا:

الصــــــــوت يف 

 العربية

مثــــــــــــال يف 

 الكلمة

الصــــــوت املســــــتخدم 

 يف اهلوسا

 مثال يف كلمة هوسا

 s/-/th/ Salith,hadith,hadisi/ مثر \ث\

 h/ Haddi/ حد \ح\

 h/  /kh/, /k/ Haliki,kamru,khamru/ مخر \خ\*

 dh/-/i/  /r/ Larbi,rarbi/ ضرب \ض\

 a/ Ainihi,ainihi/ عني \ع\
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ن صـعوبة الـتعلم واخلطـأ النطقـي, والـيت تعـرض اغري املوجودة يف لغة اهلوسـا هـي مـن مظـ األصوات     

وحيدث هذا حبيث تبدل األصوات العربية بأصوات اهلوسا  س للنقل السليب أو التدخل والتداخل,الدار 

  ورأينا هذا يف اجلدول السابق. األقرب  نطقا بغري املوجودة فيها,

وحيــدث ذالــك اإلبــدال الصــويت بالصــوت املتشــابه بكثــرة يف الكلمــات العربيــة املقرتضــة يف لغــة      

يب قــد ال يتحمــل تطبيــق القواعــد الصــوتية أو االشــتقاقية الصــرفية للغــة اهلوســا  ألن الصــوت العــر  اهلوســا؛

كما أن الصوت العريب يبدل تسهيال للنطـق خاصـة يف الكلمـات العربيـة  كما تتحمله أصوات اهلوسا.

 وإثنني=لِيْتــِنْن, مثن=متــين. مثــانون متــانن, تبــدل تــاء يف حنــو قولــك:  \ث\ اهلوســا واملثــال: املقرتضــة إىل

ثــوم  يف كلمـات حنــو: وأمـا يف نطــق الكلمـات العربيــة غـري املقرتضــة فيبـدل الثــاء سـينا غالبــا عنـد النطــق.

ومثر وثوب  وثواب ولثة وكثري إمث وحبث وبث فتبدل وتنطق بالسني(سوم مسر سوب سواب لسة كسري 

  د الصوت.لتأثري النقل السليب من اللغة األم سواء يف أية بيئة كلمة ور  إسم حبس بس) غالبا,

فينطــق هامـد مهدلــة اهلمــد  يبـدل هــاء,يف حنـو حامــد محدلــة احلمـد حممــد صـحيح, \ح\وصـوت احلــاء 

وعليـه ينبغـي  .غالبا و هو خطأ شائع عند غالبية اهلوسا الـدارس للعربيـة.\سهيه\صهيه\مهمد صحيه

  املدرس العناية والرتكيز عند تدريس هذا الصوت ومالحظة الدارس أثناء إنتاجه. ىعل

مع وجود اخلطأ يف نطقه لكن اهلوسا الدارس للغة  العربية يتعلمه بسرعة  \خ\صوت و 

القراء من واخلطأ املوجود فيه عند فئة  وينطقه نطقا سليما. وسهولة مقارنة بباقي أصوات ا�موعة,

اخلاء   التقليديني شبه متعمد,حيث ينقل آثار القراءة التقليدية قبل انتشار معرفة خمارج احلروف. فيبدل

 قرب=كربي, خوف خشية أخي خمرج أخ بخ.كما تبدل القاف كافا يف حنو: كافا يف مثل:

ويف اخلطأ اخلالص يف بعض األحايني يبدل اخلاء بدال من اخلوف أو  نقدا=لكدا. القمح=ألكما,

وأعتقد أن بعض املتعلمني يتأثرون سلبيا مبثل  اخللق وخلقة خملوق,يلفظ حوف وحلق حلقة  وحملوق.

  هذه العملية يف الكلمات املقرتضة وحياولون توظيفه أثناء تعلم اللغة اهلدف.

  فاخلطأ فيه أيضا شائع ويبدل هذا الصوت نوعني من اخلطأ  \ض\وأما صوت الضاد    

حيث ينقل آثار القراءة التقليدية قبل انتشار معرفـة خمـارج  (غلط) شبه املتعمد, شبه املتعمد؛ ).1(

ـــز صـــفا ـــرب, ضـــرب= فيبـــدل هـــذا الصـــوت بـــالالم فيقـــرأ وال الضـــالني؛وال الاللـــني, �ا.احلـــروف ومتيي  ل

   .رمران رمضان= مغضوب=مغروب, رمضان=رمالن أو يبدل بالراء مثل؛

 بالدال ضرب=درب, \ض\غالبية أخطائهم يبدلون الضاد  اخلطأ اخلالص من قبل الدارس, ).2(

  رمضان=رمدان. الضالني=الدالني, حضر=حدر,
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واهلوسا الدارس للعربية خيطأ يف نطق هـذا الصـوت بإبدالـه بـاهلمزة  صوت العني خطأ شائع, وأما   

  سعي=سآ,عفا=أفا. وعد=وأد, ,يعمر=يأمر, عمر=أمر يف حنو:عهد=أهد

  :فرضية تصحيح الخطأ في نطق األصوات المفقودة 

بيل مصدر ارتكـاب اخلطـأ لشيوع اخلطأ يف نطق األصوات املفقودة يف لغة الدارس واليت تعترب من ق    

  هناك افرتاضات للتقليل من ارتكا�ا.

فاملهارة اليت يستوظفها املدرس يف تدريس أصوات مثل هذه ا�موعة الجتناب النقل السليب و 

وكثــرة  الرتكيــز يف عمليـة التعريــف اجليـد لــذات الصـوت بــالتكرار واملـران واالســتماع اجليـد, التـداخل هـو:

و مــن الــدارس حماولــة التمييــز الصــويت بعــد تعرفــه, وعليــه االســتعانة  طــق الصــوت.التــدريبات اللغويــة لن

  بالتكرار والقراءة اجلهرية لذات الصوت.

اســـتخدام شـــريط الصـــوت مـــن النـــاطق األصـــلي يتلـــو الكلمـــات والعبـــارات  ومـــن األســـاليب ا�ديـــة؛   

 مث ينتقــل الــدارس إىل د.بإصــغاء جيــالصــوت ويســتمع الــدارس هــذه القــراءة عــدة مــرات  ىاملشــتملة علــ

  مرحلة األداء الصويت مبحاكاة النطق الصحيح مث ينتهي مبرحلة اإلنتاج.

بـني  أن يسـتخدم الثنائيـات الصـغرى. ومن األسـاليب األكثـر جـودة يف التعـرف الصـويت و متييـزه؛   

رعة متدرجـة أعد نطـق األصـوات التاليـة جبانـب أختهـا بسـ األصوات املؤتلفة والغريبة لدى الطالب حنو:

  مخس مرات:

  أ=أكل  أمل   مأكل   مأكول   سأل   سؤال   شاء   قرأ

  ع=عقل علم  معقل  معقول    سعل      سعال   شاع  قرع

  ب=بصل  بقر  بكر  عرب  أكب  وكب  رابع  ربيع  ربٌّ  بر

  ف=فصل فكر  فكر  عرف عكف وقب رافع رفيع رفٌّ  فر

  ة غري موجودة يف العربية:وياأصوات انفردت �ا اللغة اهلوس-4

  هذا القسم يبني أصوات اهلوسا اليت ال وجود هلا يف اللغة العربية.

وهــذا عنــد النطــق  وهــذه األصــوات بعضــها مركبــة مــن أنصــاف أصــوات مزجــت بنصــف صــوت آخــر.

بــبعض هــذه األصــوات املركبــة تبــدأ عمليــة النطــق بصــوت وقبــل إخراجــه تنتقــل العمليــة بســرعة ليكتمــل 

  وهذه هي: وت آخر.النطق بص

  الصوتمعناهــــــــــــــــــــــــــــــــا الكلمـــــــــــــــــــــــــــــة   معناها باهلوساالكلمـــــــــــــــــــــــــــــــة 
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  باهلوسا  بالعربية  بالعربية

 Gwani  gw  ماهر  Agwagwa  بطة

  leɓo  ɓ  شفة  ɓera  فأرة

  Hanci  c  أنف  Ciniki  جتارة

  fyaɗa  fy  اضرب  fyaɗe  اغتصاب

      

مــن مســائل هــذه الدراســة لــذا ال وية الــيت ال توجــد يف العربيــة ليســت ذات أمهيــة كــربى احلــروف اهلوســا

هلوســـا فتوجـــد يف اهلوســـا صـــنوها نطيـــل فيهـــا الكالم.غـــري أ�ـــا مثـــل مـــا توجـــد أصـــوات غريموجـــودة يف ا

  املوجودة يف العربية .ٍ غري 
  

يـدرك أن أصـوات  بذكر ما مر وعرض املوازنـة علـى املسـتوى الصـويت بـني أصـوات اللغتـني,  :الخالصة

  فيها ثالث أوجه من العالقة: اللغتني العربية واهلوسا يوجد

  .االشرتاك أو التوافق يف إحدى وعشرين صوتا.1

  .التشابه واملماثلة يف أربعة أصوات.2

  .االنفراد يف اللغة العربية خبمسة أصوات.3

  .اعشر صوت أحد.وتنفرد لغة اهلوسا حبوايل 4

ميكــن وجـود نـوع مــن  إال أنـه اللغتـني, اكلتــاشــرتكت يف الوحـدة الصـوتية يف   واألصـوات املتفقـة,

صــــويتيات) هلــــذه الوحــــدات \ االخــــتالف البســــيط يف بعــــض الظــــواهر والصــــفات الصــــوتية (ألفونــــات

وغالبا ينطـق هـذا الصـوت أكثـر يف  يف اهلوسا كلماته قليلة,\ص\مثال صوت  (الفونيم). الصوتية األم

شـابه بالصـاد امل \س\صـوت السـني لـذا يسـتخدم  وية ويقل استخدامه يف هلجـات أخـرى,اهلجة هوس

ينطــق ســينا و احلــاء  \ث\ ومثلــه أيضــا صــوت يف النطــق مــع أ�مــا مــن وحــدة صــوتية (فــونيم) خمتلفــة.

املدغمــة  \ن\ (ألفــون) مــن الوحــدة الصــوتية الواحــدة حنــو: أو يغــري النطــق بنطــق صــويت تنطــق هــاء.

  املخفية واملنقلبة �اورة صوت يستدعي ذلك.و 

احمللـل اللغـوي أن يالحـظ مـا هـو مصـدر  ىأنـه علـ ة اهلدف:ومن أسباب الصعوبة يف تعلم اللغ

لنطـق فـونيم  و النظـام الكتـايب,أو(فـونيم) أو املصـدر هـ الصعوبة؟ هـل هـو يف النطـق أو يف نطـق صـوت

فدارس العربية قـد خيطـئ  يف السـواكن وإذا دققنـا النظـر نـدرك أن السـبب  جديد أو لتجمع األصوات.

بالياء وليس بـاأللف, فينطـق:  لك أن ينطق كلمة تنتهي بألف مقصورةهو النظام الكتايب ال غري"من ذ
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ال لصــعوبة نطــق  ,حىت.ى,عيســى,شكر ى كلمــات حنو:هــدب  وكــذا ال ىأو علــ موســي, ىعلــ ىموســ

وبإجراء دراسة توازنيـة  .)1(األلف املقصورة بذا�ا ولكن بسبب الشبه بينها وبني رمز الياء فينطقها ياء"

 اللغتــني العربيــة واهلوســا, يظهــر أن هنــاك بعــض الظــواهر ميكــن اعتبارهــا مــن علــى املســتوى الصــويت بــني

وي الـدارس للعربيـة االعوامل املساعدة يف التداخل الصويت أثناء عملية تعلـم اللغـة العربيـة للطالـب اهلوسـ

  ومنها:

مثـــل الــالم والنـــون فقـــد جتــاورا يف املخـــرج الواحـــد  التقــارب بـــني خمـــارج الصــوت يف اللغتـــني.-1

واختلفا يف الصفة فيحدث فيهمـا التـداخل السـليب بنطـق الثـاين بـدل األول وهـذا موجـود بكثـرة يف حنـو 

"ألعمــت علــيهم" والصــواب أن يقول:"أنعمــت عليهم".ويوجــد هــذا يف بعــض الكلمــات  قــول اخلــاطئ:

و نطـق الصـاد ندامة ومن هذا القبيل نطق الثاء سـينا أ لدامه بدل؛ العربية املستعارة يف لغة اهلوسا مثل:

  .مسال) بدال من املثال:(يف حنو سينا,

 حيــث تبــدل القــاف كافــا؛ ومنــه مــا حيــدث بــني القــاف والكــاف. جتــاور الصــوت بصــوت آخــر.-2

  كرآين قيمة كيما  القمح ألكما. قرآن ينطق؛

وغالبـا حيـدث هـذا لغـري املتعلمـني يف الكلمـات  لكن هذا النوع ال ميكن حدوثه للعينة قيد الدراسة.

  لكن لكونه من قبيل التداخل الصويت وألمهية اعتباره ذكر هنا. لعربية املقرتضة يف اهلوسا.ا

ومن تأثري التجاور الصويت يف الكتابة تغـري نطـق الصـوت �ـاورة صـوت آخـر. مثـل مـا حيـدث للنـون 

وســـا  وشـــبه هـــذا موجـــود يف اهل الســـاكنة والتنـــوين  إذا جـــاورا حـــروف اإلخفـــاء أو اإلقـــالب أو اإلدغـــام.

 mفتصــري النــون ميمــا(   b,fyكمجــاورة النــون الســاكنة يف الكلمــة الواحــدة بــامليم أو الفــاء أو البــاء أو

  -),وأما إذا جاورت باقي األصوات فتكتب وتنطق نونا كما يف"
Rumbu tambari,tambele,runfa, tammani,  

 -وأما باقي احلروف فتكتب نونا وتنطق مظهرة أو خميفة يف حنو:
Danda,tunkuda,in,ina,yarinya,kyankyan,tantani,sanda,hange..  

ــــــة  بعــــــض األصــــــوات :/ب ت ث/,/ج خ/,/د ذ/,ر ز ن/,س ش/,ص  ض/,ط التشــــــابه يف كتاب

 ظ/,ع غ/,ف و ق/,ي ى/.

واخلطأ املرتكب ملثل هذا التشابه ال يكون يف الكتابة فقط وإمنـا اكتشـفه الباحـث يف النطـق أو 

  تدريس الكبار يف فصل الطلبة املبتدئني لتعلم اللغة العربية. يف االستماع (اإلمالء) عند

                                                 

 .17ص د ،ط . د، ج. ؛ مذكرة التقابل اللغوي وتحليل األخطاءالدويش )1(
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 مثل؛ .طبيعة الكتابة العربية لبعض األصوات واحلروف اليت تكتب وال تنطق أو تنطق وال تكتب.3

ق دكـا دكـا, صـفا صـفا. عـدم النطـ نطـق التنـوين (احلـركتني) نونـا سـاكنة مثـل؛ مائـة, ذلـك, هـذه, هذا,

  الصفح. الدرس,السمح, ؛ه كتابةبالم ال الشمسية وإثبات

 الســاكن وتســكن املتحــرك؛ ىيــه أثنــاء القــراءة, فــالعرب تقــف علــتســكني املتحــرك عنــد الوقــوف عل

 كـــاُو, حممـــُد, املتحـــرك كمـــا يف: ىهلوســـا تقـــف علـــحـــيت يصـــل. وا أمحـــد كاتـــب ناجح,عنـــد مـــا وصـــل,

 .رمحة مساحة, و صالة,ومنه نطق التاء املربوطة هاء عند الوقف يف حن ثلِثي,. سالُس, غرَب,
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الموازنة على المستوى البنيوي في بنية الكلمة ونظم الجملة بين اللغتين  المبحث الثالث:

  (العربية واللغة األم للمتعلمين الهوسا).

  ية:او بنية الكلمة بني اللغة العربية واللغة اهلوس

عقـد تـوازن  وية باإلضـافة إىلاهلوسيهتم هذا املبحث بعقد توازن يف كيفية بنية الكلمة العربية وا     

فهـــو إذا تـــوازن لغـــوي تطبيقـــي يســـتفاد بـــه يف تعلـــيم اللغـــة العربيـــة  يف نظـــم اجلملـــة وتركيبهـــا يف اللغتـــني.

  املدرس.لكل من الدارس و  علمها بطريقة تطبيقية عملية,وت

ا يف اللغــة ببيــان بعــض وســائل بنيــة الكلمــة العربيــة توازنــا مــع نظري�ــ أوال ســيبدأ ببنيــة الكلمــة,

  وية.ااهلوس

أن تثــري اهتمــام  ىهــاتني النقطتــني بصــورة عســ ىتســليط الضــوء علــ ومقصــود البحــث هنــا هــو:

حيــث ال يــدعي الباحــث وال  القــارئ ال كمــال اجلوانــب الكثــرية الــيت قــد ال يتطــرق إليهــا هــذا البحــث.

الية يف بنية الكلمة مثل وعليه فقد ناقش الباحث العناصر الت.اإلحاطة بكل العناصر أو الظواهريقصد 

  االشتقاق والنحت والتعريب والنسبة واالختصار والبناء األوائلي وغريها.

اللغتــــان فيهــــا ومل ينـــــاقش  )1( ويف نظــــم اجلملــــة نوقشــــت بعــــض قوالــــب اجلمـــــل الــــيت تشــــا�ت

البعض,ذلــــك أنــــه ال ميكــــن اإلحاطــــة يف املوازنــــة اللغويــــة جبميــــع عناصــــر الكلمــــات واجلمــــل أو بكــــل 

  املواضيع  اليت يتداول فيها العلم اللغة التدريسي غالبا. ىوثانيا اقتصر الباحث عل ات اللغة,مكون

فقـد اسـتخدم  ترتيـب األصـوات لوضـع الكلمـة يف اللغـة. هـي طريقـة  أما بالنسبة لبنية الكلمـة؛

  العرب قدميا وحديثا وسائل معينة لبنية الكلمات العربية منها الوسائل اليت ستذكر قريبا.

واهلوســـا أيضـــا قـــاموا بالعمليـــة نفســـها يف بنيـــة ألفـــاظ لغـــتهم,أي بإتبـــاع ســـبل عديـــدة مـــن هـــذه 

الوســـائل مثل:االشــــتقاق البنــــاء األوائلــــي االســــتنباط والنحـــت والتعريــــب والتــــدخيل والنســــب والتصــــغري 

  واالختصار وغريها.

                                                 

املطابقة و املشا�ة يف التقابل اللغوي ال تعين أن عناصر اللغتني متطابقتني مثل تطابق ومتاثل الرقم بالرقم , مثال واحد هنا  )1(

هناك, وإمنا املعىن قد يكون �ذه الصورة املذكورة وقد يكون بصورة أخرى هو وجود بسيس من العالقة أو شبه نسيب  يطابق واحدا

 .يقرب الفهم أو الداللة على وجود نوع من العالقة و الرابطة
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  االشتقاق:

ومنه  )1( حلرف من احلرف أخذه منه واشتقاق ا أخذ شق الشيء أو بنيانه من املرجتل, االشتقاق لغة:

)2(اشتقاق الكلمة من الكلمة أي أخذها منها
.  

 ىثانية علليدل بال ومادة وهيئة تركيبها. معىن"أخذ صيغة من األخرى مع اتفاقها  واصطالحا هو:

 ومثل له ابن جين؛  )3(معين األصل بزيادة مفيدة ألجلها اختلفا حروفا أو هيئة كضارب من ضرب"

كتب  خذ أصال يتكون من ثالثة أحرف الكاف والتاء والباء وتشتق منه كلمات كثرية مثل:بأن تأ

)4(اكتب كاتب مكتوب مكتبة كتاب كتب كتابة.
  

وفقا ملوازين لغوية يف  ,عملية بناء كلمة من أخرى معلومة إن االشتقاق وأما اخلويل فقال:

  ودون موازين حمددة يف لغات أخرى. بعض اللغات,

بحــث جمــاال ملناقشــتها باستفاضــة مراعــاة ملهمــة  ملق أنــواع ولــه اصــطالحات لــيس هــذا اواالشــتقا

  .الفصل كل من البحث و 

واســـم املفعـــول والصـــفة املشـــبهة واســـم اآللـــة  ,)5(مـــن الفعـــل اســـم الفاعـــل ففـــي العربيـــة يشـــتق:   

اســـم اهليئـــة و  واســـم النـــوع, واســـم الزمـــان واســـم املـــرة, وأفعـــل تفضـــيل واســـم املكـــان, وصـــيغة املبالغـــة,

فاللغـة  .)6( شرب شارب مشـروب كـرمي مطرقـة قتـال أكـرب ملعـب مشـرق جلسـة جلـوس حنو: واملصدر.

  .يةالعربية لغة اشتقاق

وية بـــالتوازن مـــع العربيـــة قـــد اســـتخدمت هـــذه الوســـيلة االشـــتقاقية لبنيـــة كثـــري مـــن  اواللغـــة اهلوســـ   

لفاعــل واســم املفعــول واســم املكــان والزمـــان إذ جنــد فيهـــا اســم ا واألمثلــة التاليــة تؤكــد ذلــك. كلما�ــا.

  واملصدر واملفرد واجلمع وغريها.

  :يف التايل وسيأيت بيان ألمثلة بعض هذه املشتقات

                                                 

 , 185ص 10ج  ،1 لسان العرب ط، ،ابن منظور  )1(

 . 212,ص 1.ج، 10,ط جامع الدروس العربية ،الشيخ مصطفى الغالبيين  )2(

   . 346، 1،د،ط،ج  ، راملزه، السيوطي  )3(

 . 490ص   1ج، ، 1،ط  ، الخصائص ،ابن جين  )4(

لكن ال يغفل الباحث عن االختالف املوجود عن أصل املشتقات هل هو الفعل أم املصدر مع االحتفاظ عن عدم إثارته  )5(

ن الفعل و ال مانع من أن يكون من اإلسم كما سيأيت يف اإلشتقاق هنا, ميكن القول بأن الصواب ؛ أن االشتقاق غالب م

 العكسي .

    .  90ص ، د ، ج ، 1ط،   مدخل إلى علم اللغة،اخلويل  – )6(
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  باهلوسا  بالعربية  م  باهلوسا  بالعربية  م

 karatu/karantawa  قراءة ya rubuta  1  كتب  1
 

  Makranta مقرأة/ yana rubutawa  2  يكتب  2
 

 Makaranta قراء Rubuta  3  أكتب  3

 Makaranci قارئ Rubutu  4  كتابة  4

 ن /مكمكتب  5

  الكتابة

Marubuta  5 اقرأ Karanta 
 

 Karanto أ استقر  Marubuci  6  كاتب  6

 RubutaAbinda  مكتوب  7
ak 

   

    Rubutawa  كتابة  8

    ya rurrubuta  كتب  9
  

فلهـا تشـابه بالعربيـة  يف كثـري مـن مفرداتـهغـة اشـتقاقية أن لغة اهلوسـا ل واألمثلة السابقة تشري إىل

بــأن اللغــة اهلوســا لغــة اشــتقاقية  حيــث تطرقــوا إيل  لمــاء لغــة اهلوســا. وتــدل كتابــات ع يف هــذه الظــاهرة

  ذكر بعض هذه املشتقات.

واملــدرس يف درس االشــتقاق ويف بعــض الــدروس الصرفية,يســهل عليــه األمــر إذا شــرع درســه أو 

بــه جيلــب انتبــاه الــدارس و  نوعيــة مــن الظــاهرة اللغويــة يف لغــة الطالــب األم,مهــد لــه ببيــان وجــود هــذه ال

  ومبوجب هذا التخمني يسهل عليه التعلم. إليه. كما خيمن الدارس أن الدرس سيكون سهال. هويشوق

  :التشابه في المشتقات

ويف  العربيــة,بنيــة اســم الفاعــل واســم املفعــول واســم املكــان وغريهــا الــيت تبــدأ بــامليم يف  وذلــك مثــل؛  

  اهلوسا أيضا كثري من الكلمات اليت يكون بنية اسم املفعول فيها مبدوءا بامليم حنو:

وزن فاعـل إذا كـان الفعـل ثالثيـا  ىة اسـم الفاعـل يف العربيـة تصـاغ علـوبنيـصوغ اسم الفاعل:\.بنية-1

ميمــا  ومــن غــري الثالثــي علــي زنــة مضــارعه بإبــدال حــرف املضــارعة جنح=نــاجح. حنو:جلس=جــالس,
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مثل:ميسك=ممســك,يقاتل=مقاتل,يدحرج=مدحرج.وقال ابــن .غالبــا )1( مضــمومة وكســر مــا قبــل اآلخــر

  مالك:

 من غري ذي الثالث كاملواصل     ***     وزنة املضارع اسم فاعل

     )2(وضم ميم زائد قد سبقا  ***    مع كسر متلو األخري  مطلقا  

  .يستغفر مستغفر,استغفر  يسهب مسهب حنو:يواصل مواصل,أسهب

يوجــد كثــري مــن الكلمــات الــيت يكــون بنيــة اســم الفاعــل بإضــافة زائــدة املــيم  ويف لغــة اهلوســا أيضــا,

املفتوحة أو بفونيم يف جذر كل من املفرد املذكر أو املؤنث وكسر آخر املفرد املـذكر وفـتح آخـر املؤنـث 

مجع املذكر أو  ىرف األخري للداللة عللمة وضم احليف بداية الك (فونيم) اجلمع؛ وبإضافة زائدة غالبا.

  املؤنث كالتايل:

الفعـــــل يف  اسم الفاعل يف اهلوسا

 اهلوسا

اســــــــــــم الفاعــــــــــــل يف 

 العربية

الفعــــــــل 

 يف العربية

                            Mariki مرقي

  Mai rikewa                  مرقيا

    Marikiya                 مي رقوا

 

  Yarike  

  يارقي

 tarikeارقيت

 ممسك

 ممسكة

 أمسك

  Masaki                    مساقي

    Mai yawan saka       يون ساقا مي

 Masakiya                       مساقي

  Masaka                مساقا           

Masu saka                 ماس ساقا  

 

Ya saakaa 

 ياساقا
 منسج

  منسجة

  \منسجون

 منسجات

 أنسج

Mai karantarwa        ميكرنرتوا  

Makaranci                 مكرنثي  

 مدرس كرنتا

  مدرسة

 درس

 درس

                                                 

 . 51ص ،  د ، ج ،ط، د ،  شذا العرف في فن الصرف ،النحالوي  )1(

 .136ص، 4، د ، ط ، ج ، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالكابن عقيل  –)2(
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Makaranciya              مكرنثيا  

Mai karantawa        ميكرنتاوا 

 دارس

1.masani/maisani/malami 

  مسنيا، مسين,مي سين,ماملي
2.masaniya/malama/ masana,masu 
sani,malamai   

 ا,ماس سين,مامليمسن

Sani 

 سين
 .معلم1

  .معلمة2

 عاملات\.عاملون3

 علم

1.mayanki/mai yanka 

 مينكي,مي ينكا

2.mayankiya           مينكيا 
3.masu yanka/mayanka 

 مينكا\ماس ينكا

Yanka 

 ينكا
 .ذابح1

  .ذاحبة2

 ذاحبات\.ذاحبون3

 ذبح`

Mai neman   gafara   

 /manemiyar gafaraمـي نـيمن غـافرا 

masu/maneman gafara نـــيمن \مـــاس

 غافرا مذكر و مؤنث)

Manemiyargafara غافرامنيمري    

نيمن 

 Nemanغافرا

gafara  
  استغفار

 مستغفر

  مستغفرون

  مستغفرة

 مستغفرات

 استغفر

  صوغ اسم املفعول: ب . بنية/

مــن  ويبــىن أمــا اســم املفعــول فهــو مــا اشــتق مــن مصــدر املبــين للمجهــول ملــن وقــع عليــه الفعــل.      

صــيغة  ىعلــ ومــن غـري الثالثــي يبـىن ومعلـوم ومفهــوم. مفعـول كمجــرور, زنــة: ىالفعـل الثالثــي العـريب علــ

معظـم. وبنـاؤه يف اللغـة العربيـة يشـابه بنيتـه  ,مكـرم, مسـتعان اسم فاعلـه لكـن بفـتح مـا قبـل آخـره حنـو؛

    ا الـــدارس للغـــة العربيـــة.ولــذلك خيمـــن أنـــه يســـهل تعلمـــه وتعليمــه للهوســـ يف لغــة اهلوســـا إيل حـــد كبـــري.

خاصــة إذا مهــد املــدرس العنــوان بعقــد أمثلــة مــن اللغــة األويل للــدارس موازنــة مــع األمثلــة للغــة اهلــدف 

  (العربية) واجلدول التايل يبني بعض أوجه الشبه.
 

 االسم اسم املفعول يف العربية االسم يف اهلوسا اسم املفعول يف اهلوسا

  للذكر  مي كرنتوا

  ماسكرنتوا يو األنث
  maikarantuwa  

Masu karantuwa    

karatuكراتو 

 

 مدروس/مدروسة

 تامدروسون/مدرس

 درس
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Maiyankuwa  
masuyankuwa Yankakku  

مجع  واينكماس    واألنثيينكواللذكر مي

 املذكر واملؤنث

Yanka/yankaw

a ينكاوا/يناينكاوا 
 مذبوح

 مذبوحة

 ذبح

Mahaukaciya        مهوكثيا  

Mahaukaci            مهوكثي  

Mahaukata            مهوكتا مجعا

 ملذكر/املؤنث

Hauka جن جمنون/جمنونة جمانني هوكا 

Mai ganuwa غانويم ا       

  Masouganuwa ماس غانوا    

 فهم مفهوم غانيوا

Mai jawuwa           اجاوو يم  

Masujawuw            ماسجاوو 

 جلب جملوب جاوووا/جا

ض سـهولة تـدريس هـذه الظـاهرة موازنـة مـع رت يفـ لتشابه بـني اللغتـني يف بنيـة اسـم الفاعـل؛هذا ا   

  .وبه يفرتض أال تكون هذه الظاهرة عرضة ارتكاب أخطاء كثرية أو الشائعة العبارة املشا�ة يف اهلوسا.

  :ج.بنية اسم المكان
 

كـان بـامليم يف اللغتـني كمـا اتفقت اللغتان يف صوغ صـيغة اسـم املكـان حيـث يبـدأ بنيـة اسـم امل      

  :يظهر يف اجلدول التوازين التايل
  

 اسم املكان الفعل يف اهلوسا اسم املكان يف اهلوسا

 يف العربية

الفعـــــــــــــــــــل يف 

 العربية

Makaranta                مكرنتا Karanta درس مدرسة كرنتا 

Mayanka  ذبح مذحبة ينكا Yanka       مينكا               

Mahaukata مهوكتا Hauka جنن جمنة هوكا 

Masauki/masaukaمسوكي Saukaنزل منزل سوكا 

Mabudaمبوطا Buda

 بوطا/بوطي
  

Makwanta(ci)مكونتا/مكنثي Kwantaبات مبيت كونتا 
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Masakaمساقا Sakaنسج منسج ساقا 

Marubutaمربوتا Rubutaكتب مكتبة ربوتا 

Makabartaمقربتا 

madauka مطوكا   

Kabari

ي/قربيكرب   

dauka طوكا   

 مقربة

 مأخذ

 قرب

 أخذ

  

  :د.االشتقاق العكسي

 جـــرت العـــادة يف اللغـــة العربيـــة أن يكـــون الفعـــل أصـــل املشـــتقات كمـــا هـــو رأي بعـــض النحـــاة.

  ولكن قد حيدث العكس باشتقاق الفعل من االسم مثال: فيشتق االسم من الفعل.

ورد يف الوســيط  ن ســعودية ســعودوا الوظــائف.ســعود مــ )1( فنقــول بلقنــوا املنطقــة, بلقــن مــن البلقــان,

تــدبروا القبلــة ببــول وال غــائط  "أي واله الــوزارة ومنــه احلــديث الــذي معنــاه ال)2( "مث وزر للراضــي قولــه:

فاشـــتقاق الفعـــل مـــن االســـم موجود.وهـــذا موجـــود يف اهلوســـا خاصـــة عنـــد   )3(  ولكـــن شـــرقوا أو غربـــوا

  رات مثل:الكلمات أو العبا الرتمجة احلرفية لبعض

   ya siyssantar da maganar.1                             سوس الكالم أو جعل فيه سياسة

  an yibangaranci a rabon mukami.2                   جعل القطاعية يف توزيع املناصب

    an paka(to park)m-ota ba daidai ba.3                      أوقفت السيارة بطريقة خمالفة
4.an saudiyyantar da aikin gwamanti,sai yan kasa zaadauka   

 ت الوظائف فال يقبل غري املواطن .دَ وِ عْ قد سُ  

 تكلم bataأي الكالم كما  batuومن اشتقاق الفعل من االسم البيت التايل:
Aboka zo man mu bata**dubi dan daigawata  
Wanda daban da batta**haske na rana da wata 

Ba sun zamo daidai ba
  )4(   

                                                 

    . 90ص ، د ، ج ، 1ط، ،   مدخل إلى علم اللغة،اخلويل )1(

 .197ص  ، د ،ط ، د ، ج ، الوسيط في األدب العربي،أمحد األسكندري  )2(

"ال  ،/ عن أيب أيوب األنصاري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 265/ص 4ج صحيح ابن حبانابن حبان   )3(

 و ال تستدبروها و لكن شرقوا أو غربوا". تستقبلوا القبلة ببول و ال غائط

 DR.Dandtti Abdulkadir,Zababbun Wakokin Da da na Yanzu(Wakar Sarkinبيت شعري هوسوي قدمي راجع كتاب  )4(

Zazzu Aliyu Dansidi,sh N T Lagos 198 
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  .النحت:2

ع داللة يمية اللغة بتوسنة كلمتني أو أكثر وهو من وسائل توهو بناء كلمة واحدة من عبار 

ما انتزعت منه   معىن ىجديدة من كلمتني أو أكثر تدل عل مفردا�ا.وقال فيه الشنطي:"انتزاع كلمة

)1(  كالبسملة"
.

   

 )2(  اءمثل احللمأة أي حلل امل
.  

  بسمل بسملة,لبسم اهللا الرمحن الرحيم.

  اهللا عليه وسلم ىصلصل صلصلة,قال صل

  هيلل هيللة,الإله إال اهللا.

  قال احلمد هللا. محدل محدلة:

  ال حول و ال قوة إال باهللا العلي العظيم. قال: حوقل حوقلة,

  قال حسبنا اهللا. حسبل:

  عبديل:منسوب إيل عبد اهللا.

  حضرموت.حضرمي:منسوب إيل 

وعـدم وجـوده مل يـؤثر سـلبيا  وية,اوكأن هذا النوع من االشتقاق غري موجود بكثرة يف اللغة اهلوس   

سـوريت الفلـق والنـاس اللتـني تبـدآن  معـىن ىلتـدل علـ  KULA'UZAI وقد حنت اهلوسا كلمـة يف تعلمها.

  حنو: معىنمن العربية واستخدموه لفظا و  كما استعار البعض من هذا النوع). KUL(ب"قل"

 معناه يف العربية النحت املستعار
YAYI ISTIRJA'I DA YA FIRGITA اسرتجع ملا فزع 
AYI FALAKI DA NASI DA 
KULHUWA 

 واإلخالص أواسورة الناس والفلقاقر 
A KARANTA KULA UZU فاليقرأ سوريت الفلق والناس 
YA YI BASMALA DA ZAI FARA قال بسم اهللا قبل أن يبدأ 

  

                                                 
 92ص ، د ، ط ، د ، ج ،  المهارات اللغوية ،الشنطى )1(

 .287-286ص  ، د ، ج ،1ط،،  ية لغة العلوم و التقنيةالعرب،عبد الصبور شاهني  )2(
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  لبناء األوائلي:.ا3

فـتح) حركـة حتريـر فلسـطني,(وفا) (لعـدة كلمـات العبـارة مثـل وهو بناء الكلمة مـن احلـروف األوىل   

وكأن هذا حدث  (محاس) حركة املقاومة اإلسالمية (واس) وكالة أنباء سعودية. )1( وكالة أنباء فلسطني

 عنــدهم هــذا النــوع مــن االختصــار:بعامــل االحتكــاك الثقــايف العــريب مــع الفرنســي و االجنليــزي الــذين 

O.i.c,  o.a.u,  u.n        e.e.c   wamy,   b.u.k 
  .يف البحوث اللغوية القدمية األوىلباملالحظة املركزة, يفهم أنه هو النحت  يوالبناء األوائل

عن طريـق  يوهذا ليس موجودا بكثرة يف اهلوسا.ولكن اهلوسا يستخدمون عبارات البناء األوائل     

ويف بعـــض األحـــايني  وباملـــدلول األصـــلي, ة الـــيت استقرضـــوها مـــن اللغـــة األوىلظيفهـــا بالبنيـــة والصـــيغتو 

  يوضحون معناها ترمجة حنو:

 االستخدام بالعربية معىن استخدام اهلوسا للكلمة البناء األوائلي

 قال بسم اهللا الرمحن الرحيم Yayi basmala بسمل

 حزب محاس Kungiyar hamas محاس

 حزب فتح p.l.o Kungiyar fatah              فتح
o.i.c Kungiyar oic  

Kungiyar kasashe 
musulmi 

 اإلسالمي منظمة املؤمتر

o.a.u Kungiyar had-kan 
kasashen afrika 

 مجعية احتاد دول إفريقيا
Opec Kungiyar kasashe 

masu arzikin mai 
 مجعية الدول الفرتولية

  الرتكيب:-4 

   األخـــرى لتكـــون مـــن جمموعهـــا عبـــارة واحـــدة ذات مفهـــوم موحـــد وهـــو أنـــواع  م كلمـــة إىلهـــو ضـــ   

  املزجي واإلضايف وإلسنادي. :)2(
  

.تـــأبط شـــرا, 3, ى.ســـر مـــن رأ2.بعلبـــك, 1 :بيـــة  مثالـــه مـــن وســـائل بنيـــة الكلمـــة العر ، والرتكيـــب

  .عبد اهللا.9.السعودي األملاين, 8.حسن بسن, 7.حيص بيص, 6.آسيو إفريقي, 5.حضرموت, 4
  

  واهلوسا أيضا هلا مثل هذا الرتكيب يف بنية كلمات يف لغتها كثرية منها:

                                                 

     . 91ص ، د ،1،ط،   مدخل إلى علم اللغة،اخلويل  )1(

 . 290ص ، د، ج ، 1، ط،، العربية لغة العلوم و التقنية،عبد الصبور شاهني  ) )2(
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1.TUMA-KASA, 2.KAFI-DA-WUYA, 3.BAR-NI-DA-MUGU, 4.SA-DAKA, 5.KULUN-
KULU-FITA, 6.SHA-WUYA, 7.MAZA-WAJE, 8.BANA-BA-HARKA, 9.GOBE-DA-NISA, 

10.GAMA-GARI, 11.SA-MAI GIDA-TSALLE,12.KA-FI-ZABO/KAZA ,13.RABA-DANNI 
14.KARFA   KARFA,15.FARAR  HULA, 16.TAKA-   TSANTSAN.  

نفس -تقريبا- مفرد هي  معىن ىيف بناء هذه العبارات للداللة علوالطريقة اليت اتبعها العرب     

.سر 1ويون يف تركيب نصيبهم.حيث قد تكون العبارة مجلة كما يف:ااألسلوب الذي استخدمه اهلوس

  : ويف اهلوسا يوجد أمثلة .تأبط شرا,2من رأي,
  

1.SA-MAI GIDA-TSALLE 2.BAR-NI-DA-MUGU.  

 واهلوسا استخدموا الرتكيب املزجي واإلسنادي.ومثاله:
1.KULUN-KULU-FITA  2.FI-DA-SARTSE  3.BIYIN-DA-ZUGU ..  

 االستنباط:-5

ظ أمثال حممد املبارك يف كتابه فقـه داللة األلفا تطور وأعتقد أن هذا ما اصطلح عليه بعضهم؛

 آخـر حـديثا. وهـذا مثـل كلمـات سـيارة يف القـدمي مث يـزاد هلـا معـىن وهـو أن تسـتخدم كلمـة مبعـىن اللغة.

قــدميا  الرفقــة أو اجلماعــة. وكلمــة حســاب: معــىن ىلقافلــة, أي القــوم يســريون فتــدل علــقــدميا تعــين ا )1(

الرصــيد املــايل احملــتفظ يف البنــك. وكلمــة  زيــد عليهــا معــىنو  )2(حســبه: عــده أو قــدره وعــدده  تعــين العــد,

وامليــل. وكلمــة هــاتف  والقيمــة, عــدل, ىا تــدل علــالبنــك  حــديثا وســابق زيــد عليهــا معــىن )3( مصــرف

حــديثا معناهــا التليفــون ويف القــدمي:هتف نــاداهم ودعــاهم وقــد هتــف يهتــف هتفــا وهتــف بــه هتافــا إذا 

  .)4(صاح به ودعاه

ــــال االســــتنبا ــــارة:ومث ــــارة يف القــــدمي تعــــين بيــــت    yanar-gizo-gizoط يف اهلوســــا عب هــــذه العب

 الشــــبكة العامليــــة لالتصــــاالت الدوليــــة ؛ىجديــــدا لتــــدل علــــ معــــىن واســــتنبط منهــــا حــــديثا العنكبــــوت,

)internet( .(الشــبكة العنكبوتيــة)ومنــه مصــطلح احلاســوب االنرتنيت )computer(  الــذي اصــطلح عليــه

  (والرتمجة احلرفية تعين املكينة/اجلهاز الذكي).  inji-mai  kwakwalwa ليف لغة اهلوسا مدلو 

                                                 

 389ص ، 4، ج ، 1، ط ،  لسان العرب،ابن منظور  )1(

 درهم أي كفاك وشيء حساب أي كاف ومنه قوله تعاىل عطاء حسابا.وحسبك  57ص،1خمتار الصحاح ج )2(

 191ص ، 9، ج،  1ط ،   لسان العرب ،راجع )3(

كما يف حديث حنني قال هتف باألنصار أي ناداهم ومنه حديث بدر فجعل يهتف بربه أي يدعوه ويناشد. النهاية   )4(

 و خمتار الصحاح..242/ص 5ج
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سا)  kusa( ومنــه كلمــة    مكينــة  ىلتــدل علــ واســتنبط منهــا معــىن يف اهلوســا قــدميا تعــين املســمار, قو

-bana؛ يعين:مسـحوق الطاحونة.ومنـه عبـارة garin nikan kusaكما يف حنـو قولـك الطحن(الطاحونـة)

ba-harka   عسر املعيشة يف العام احلايل. حديثا اسم لسيارة نقل األمتعة ومدلوهلا املتبادر؛وهو  

؛ احلكـم املـدين أو اجديـد نسـوة البيضـاء مث اسـتنبط منهـا معـىنقـدميا تعـين القلhula   fararوعبـارة؛   

  السياسي غري العسكري.

  والتهويس:)1(  .التعريب 6
  

املكــــان لفصــــل بينــــه وبــــني الــــدخيل لــــيس هنــــا  قــــد حــــاول اللغويــــون تعريــــف التعريــــب والتفريــــق

"األلفـاظ األعجميـة الـيت غريهـا العـرب  نصـار؛األسـتاذ الـدكتور حسـن فهو عند  االختالفات يف ذلك.

  يتلفن تلفونا. تلفن, تلفزة, يتلفز, تلفز,  ")2( بأبنيتهم وأحلقوها 

حيـث  ل بالتعريب يف العربية.ولغة اهلوسا استخدمت النظام الذي ميكن أن يطلق عليه التهوس املقاب  

والكلمـات العربيـة  أصـيل. وي اخاصـة العربيـة مث تغربلهـا فتسـري كلفـظ هوسـ تستعري ألفاظا من لغة ما,

واســتخدمها  يصــعب حصـرها خاصــة أن بعضـها اخــتلط باللغـة اختالطــا تامـا, املقرتضـة يف لغــة اهلوسـا,

مـن التحريـف يف   بعضـها اسـتخدموها بنـوعويف اهلوسا ويون كما استخدمها العرب يف النطق والداللة,

  عند احلديث عن الدخيل.أما النوع األول فمثاله: كما سريد النطق,

  األلفاظ يف اللغة العربية                      األلفاظ يف لغة اهلوسا
  

  بيت                                                بيت     

  بسيطي                                          بسيط      

  أين                                                   عني    

  دائمن                                           دائما        

  فقري                                                  فقريي

  جتارا                                           جتارة       

  مسكني                                               مسكيين

                                                 

التعريب والدخيل وقد فرق بعض الباحثني امليزة بينهما.بأن الدخيل ماغريت صورته واستخدم  هناك من يطلق االقرتاض على )1(

 يف اللغة قبل انتهاء عصر التدوين و رواية اللغة يف القرن الثاين اهلجري و ال فرق بينه و بني املعرب إال يف تغري الصورة

 ..72ص .1ج،، د ،ط ،  المعجم العربي وتطوره ،الدكتور حسن نصار  )2(
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  .الدخيل:7

الدكتور حسـن ظاظـا:"لفظ أخذتـه اللغـة مـن لغـة أخـرى يف مرحلـة مـن حيا�ـا متـأخرة األستاذ هو عند 

ــ )1( عــن عصــور العــرب اخللــص الــذين حيــتج بلســا�م" ري ولكــن تعريــف نصــار أنســب ألنــه أدق يف التعب

صـــور�ا  ىالـــيت مل تغريهـــا العـــرب وأبقتهـــا علـــاأللفـــاظ األعجميــة  ىالـــدخيل يطلـــق علـــ )2(  حيــث قـــال:"

 النــرجس, البطريــق, الفــردوس, القســطاس, بنائهــا األعجمــي" مثــل زبرجــد, ىاألصــلية يف لغا�ــا أو علــ

  البنفسج,املرجان وغريها كثري.

ســتعارات حــىت العبــارات واجلمــل ووظفتهــا وإمنــا ا واهلوســا مل تســتعر األلفــاظ وهوســتها فحســب!   

   وطبقت عليها قوانني لغة اهلوسا النحوية والصرفية. مبدلوهلا العريب يف اهلوسا.

  ومنها ما يلي: وهي مبثابة مفهوم الدخيل يف العربية.

 العبارة ومعناها يف اهلوسا العبارة ومعناها يف اهلوسا العبارة العربية

  بسم اهللا

  جهاد يف سبيل اهللا

  أعوذ باهللا

  كل يوم

  اجلنون فنون

  قيل وقال

  قالوا بلي

  قول بال عمل

 

  بسم اهللا

  جهادي يف سبيل اهللا

  أعوذ باهللا

  كل يومن

  اجلنون فنون/اجلنون هنون

قيل وقال(شيء غري 

      ثابت)قالوا بلي

 قول بال عمل

Bismi llah  
Jihad I fisalillah 
A uzu bil lahi 
Kullu yaumin 
Aljununu hununu 
Kila wakala 
Kalu-bale 
Kaulun bi la amalin 

    )kalu bale( 

      
ل واســتخدمها اهلوســا باملــدلول الــذي يســتخدمه العــرب لفظــا ومعــين يف قــد مت هــذا النــوع مــن التــدخ   

غالبها,وبنوع من التحريف يف نطق بعضها.وهذه العبارات ميكن اسـتخدامها يف تـدريس التعبري,خاصـة 

  ليمية األوىل.يف املستويات التع

                                                 
 79ص ، د ، ط ، د ، ج ،  كالم العرب،حسن ظاظاد. )1(

 .72. ص،1ج،، د ، ط ،   المعجم العربي وتطوره،  د.حسین نصار )2(
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  .االختصار:8  

هو حذف أجزاء من الكلمة وإبقاء بقية األجزاء إجيازا وتسهيال.هذا النوع من الوسيلة كثريا مـا هـي    

 مــا أدري, مــدري) مــن؛(وهــي قليلــة يف اللغــة العربيــة وغالبــا توجــد يف اللهجــة العاميــة حنــو الفرنســيةمــن 

ــــــــــه شــــــــــيء. ومفــــــــــيش, ــــــــــة يف من؛مافي ــــــــــوهــــــــــو أيضــــــــــا موجــــــــــود بقل ــــــــــة ومن ه  اهلوســــــــــا كمــــــــــا يف العربي

لألســـــتاذة) (أد.لألســـــتاذ الـــــدكتور) أي الفروفيســـــور.حيث كـــــان  (ذ ة.حديثا(د.للدكتور)(ذ.لألســـــتاذ)

 tagwayeاألمساء حنو: وية جاوز هذا ووصل إىلااالختصار يف اللغة يكون يف األلقاب ففي اللغة اهلوس

tagwai  توءم ومنه اختصاريف األمساء التالية: مبعىن  
  

Maga=magaji,abu=zanabu,ado=adamu,dije/kadi=khadija  
Abu=abubakar,maga=magaji,ada=adamu,jidda=majidda,ai= 
Aishatu,mudi=mahmuda,muhd=Muhammad,ya u=zakariya u 
Idi=idrisu,manu/sule=sulaimanu,bash=bashiru  

  وكان االختصار يف غري األمساء قليال كاأللقاب؛
M./Mal=Malam, Mlm=Malama,Alh=Alhaji,Haj=Hajiya,s/sh=shafi 

ولكن اهلوسا أيضا يستخدمون العبارات املختصرة عن طريق اسـتخدام البنيـة الـيت اسرتضـتها مـن اللغـة  

 األوىل وباملدلول األصل حنو:
Dok=Dokta (Dr),Prof=Farfesa,Jb=Jibril,KB=Kabir   

  .التشابه يف بنية بعض األفعال:9
  

  اللغة العربية يف بنية صيغة بعض أفعاهلا منها؛ قد تشا�ت

  ل) الفعل املاضي املشدد:(فعَّ  =بنية صيغة املبالغة1

ل املضـعف يف الفعـل املاضــي واألمـر املشــددين يف اللغـة العربيـة توافــق مثيلتهـا يف اللغــة بنيـة صـيغة فعَّــ

دد مرات وقوع احلـدث الـذي عوية. حيث كما يضعف عني الفعل يف اللغة العربية للداللة زيادة ااهلوس

حبـــرف مشـــدد مماثـــل  اإلتيـــانوية يـــتم التضـــعيف عـــن طريـــق اإال أن يف اللغـــة اهلوســـ الكلمـــة, هتـــدل عليـــ

وهــذه الزيــادة تــدل علــي عــدد مــرات وقــوع  فيصــريان كحــرف عــريب مشــدد نطقــا. للحــرف األول غالبــا,

  التالية تزيد اإليضاح: واألمثلة الكلمة. توكيد معىن ىحلدث الذي تدل عليه الكلمة,أو علا

س .دس دّسـtuttura 6ع .دفـع دفّـtattara5 ع.مجـع مجّـciccka4 مأل.rarrada3 ب.ضرّ nininka 2ف .ضعّ 1

tattaka 7 ّت .حنت حنsassaka 8.  ّكمل Mallaka 9 ّم .قدmimmika  10 ّل .سهsassuka(r)  

ح .صــــــــلّ kyakkyawa/kyakkyauta  14ن .حّســــــــhahhaura  13ق .تســــــــلّ  rarraba12  ق.فــــــــرّ 11
gyaggyara  
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 فالتحليل التقابلي هلذه اجلزئية,يفيد يف تدريس إحدى اللغتني لدارسـي مهـا مـن أبنـاء اللغـة األخـرى.

مثال للهوسا الدارس للغة العربية يف تـدريس ظـاهرة الشـدة يف دروس الكتابـة أو درس التضـعيف يف فـن 

  دارسني.الصرف ميكن االستعانة مبثل هذا النوع من الكلمات إلفهام ال

عــل املاضـــي فبنيــة الف حــدوث عمــل يف الـــزمن املاضــي. ى: مبدلولــه اللفــظ الـــدال علــالفعــل املاضــيب=

 ىيــة الفعــل املاضــي املفــرد الــدال علــبن-حــد كبــري إىل–املؤنــث يف لغــة اهلوســا يشــابه  املفــرد ىالــدال علــ

 مسحــت, فهمــت, كنة يف حنــو؛فبنائــه يف العربيــة أنــه ينتهــي بتــاء التأنيــث الســا  التأنيــث يف اللغــة العربيــة.

  أما يف لغة اهلوسا فتاء التأنيث متحركة وتأيت يف بداية الفعل مثل قولك؛ حبثت. قرأت,

 )1(نثكــاتــا بِ   ta karantaتــا كرنتــا   ta ssaukaka تــا ســوققا  ta fahimtaتــا فهمتــا 
ta bincika .  فهــذا

واحـدة يف البدايـة  ا تـاء,مهـالتوافـق حيـث كالتشابه املختلف لتاء التأنيث قد يراه البعض اختالفـا لكنـه 

التـاءين  ىحـدإقريبـة جـدا بـني اللغتـني, قـد تكـون  فنظرا بأنـه ثبـت وجـود صـلة قـرىب اية.وأخرى يف النه

أو لعامـل  ت مكا�ا لعوامل التصريفية اللغوية اليت حتدث لعامل انفصال اللغـة األخـت عـن قريبتهـا,غريّ 

  بداية الفعل. ىلإوسا فضبطت تاء التأنيث وأرجعتها لغة اهل تأثري اللغات األخرى اليت أثرت يف

Abrahamكما جند الباحث اللغوي الكبري يف اهلوسا 
يثبت األصـالة العربيـة للفـظ مـن لغـة  )2(   

وقـد رضـي الـدكتور الطـاهر  اهلوسا,بوجود بسيس من العالقة يف احلرف الواحد من مجلة حروف كثـرية,

  داود بقول الباحث يف هذا.

  :=الفعل املضارعج

  من التشابه يف بنية صيغ بعض الفعل املضارع بني العربية واللغة اهلوسوية منها: عددناك ه

وكـذا  تبـدأ بنيـة هـذا الفعـل بيـاء املضـارعة يف اللغـة العربيـة, .املفـرد الغائـب ىاملضارع الـدال علـالفعل  -

  yana ci .يأكل=ينـــاثيyana tafiya  2.يـــذهب=يناتفيا 1وية يبـــدأ بنيتـــه بالبـــاء حنـــو؛ ايف اللغـــة اهلوســـ

  yana bacci.ينام=ينابثي yanafada  4.يقول=ينافطا 3

 ىيف اللغـة العربيـة بتـاء املضـارعة للداللـة علـ هذا الفعـل يبـىن .الفعل املضارع الدال علي الغائبة املفردة-

  دة مثل قولك؛املفر  ىوية يبدأ بنيته بتاء التأنيث للداللة علاالتأنيث وكذا يف اللغة اهلوس

  tana fada.تقول=تنافطا tana ci  3.تأكل=تناثي tana tafiya  2.تذهب=تناتفيا 1

                                                 

 قة.الكلمات الكبرية اخلط لغة هوسا باحلرف العريب, ترمجة للكلمات الثالثة الساب )1(
)2( (2)Hausa Literature and Hausa Sound system 1959 raham;( 1)Hausa Dictionry .London,1941R,C Ab  
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  tanakaratu.تقرأ=تناكراتو tana bacci  5.تنام=تنابثي 4

 .=الفعل املضارع الدال علي املتكلم املفردد

هذا النوع مـن  يبىن وية.اويستوي يف ذلك املذكر و املؤنث يف كل من اللغة العربية واللغة اهلوس

وأمـا  أدخـل. أمسـح, أجلـس, أكتب أمسـع, أقرأ, املضارع من الفعل الثالثي األصل �مزة مفتوحة حنو:

صـــوت  ســـلم أســـلم, قـــدم أقـــدم, كـــرم أكـــرم, مـــن غـــري الثالثـــي األصـــل فبهمـــزة مضـــمومة غالبـــا مثـــل:

ملكســورة مثــل قولـــك وية يكـــون بــاهلمزة اافبنــاء هــذا النــوع مـــن الفعــل املضــارع يف اللغــة اهلوســ أصــوت.

ـــــا1يف:   ina zama.أجلس=إناذمـــــا ina karatu  3.أقرأ=إنـــــاكراتو ina tafiya2 .أذهب=إناتفي

  ina bacciأنام=إنــــــابثي .Ina rubutu 6.أكتب=إنــــــاربوتو ina sauki  5,أسامح=إناســــــوقي 4

  .Ina tafiya.أذهب=إناتفيا 7

االســتقبال  ىرع العــريب للداللــة علــوأيضــا هنــاك ظــاهرة التشــابه يف قبــول الســني يف الفعــل املضــا

مثــل  يف أولــه, اســتقبال القريــب حــرف ذا ىالقريــب. ويف اللغــة اهلوســوية يقبــل الفعــل املضــارع الــدال علــ

  االستقبال كالتايل: ىارع يف اللغة العربية للداللة علحال املض

 Za mu dauka سنحمل  Zaya rubuta سيكتب

 Za ku dafa ستطبخون  Za in tachi سأقوم

 Za su gane سيفهمون  Za ta ci ستأكل

    

وميكــن للمــدرس اســتخدام هــذا الشــبه يف إســراع وتقريــب فهــم التالميــذ هلــذه اجلزئيــة يف درس الفعــل   

 (za)استقبال شـبيه بإضـافة زائـدة  ىول السني للفعل املضارع الدال علاملضارع وعالمته.بأن يبني أن قب

  مثلة السابقة.يف املضارع يف اهلوسا.كما يف األ

  .النسب:10

ا�ــرد منهــا  نســبته إىل ىخــر االســم مكســور مــا قبلهــا لتــدل علــزيــادة يــاء مشــددة يف آ مبفهومــه "     

بزيـــادة يـــاء مشـــددة يف آخـــر االســـم  االســـم يف اللغـــة العربيـــة" يـــتم النســـب إىل )1( منقـــوال إعرابـــه إليهـــا"

حنــو:عرب عــريب عربيــة  قــرآن قــرآين قرآنيــة علــم  )2( ا�ــرد منهــا" نســبته إىل ىلــمكســور مــا قبلهــا لتــدل ع

 علمي علمية حنو حنوي حنوية.

                                                 

 . 96صد ،ط ، د ، ج ،  ,شذا العرف في فن الصرف ،النحالوي )1(

 114- 111ص ، د ، ط ، د ، ج ،  تحليل أوجه الشبه بين اللغة العربية ولغة الهوس ،داود )2(
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 لكـن بكيفيـة خمتلفـة عـن كيفيـة النسـب يف العربيـة. وظاهرة بنية الكلمة املنسـوبة موجـودة يف اهلوسـا,

 فكيفية بنية الكلمة املنسوبة يف لغة اهلوسا تتم عن حوايل ثالث طرق منها:

يـري حركـة احلـرف األخـري وتغ يف أول االسـم املـراد النسـب إليـه, (ba)فتوحـة طريق زيادة باء م :األوىل

 .يف حالة املفرد املذكر (c)اإلمالة  للكلمة إىل

 sarki.ملـــك=ملكي maliki=bamalike  3مالك=مـــالكي .kano=bakane  2.كنو=كنـــوي 1حنـــو: 

basarake  4. نصــــــــــــــــراين ىنصار=nasara=ba nasare  5 نيب=نبــــــــــــــــوي.Annabi=ba 

annabe6.وياهوسا=هوســhausa=bahause طــن  الثانيــة:عن طريــق إضــافة ســابقة؛)dan(  للمفــرد املــذكر

  املذكر أو املؤنث حنو:)1( للجمع )yan() للمفرد املؤنث وyarو(عر

 مجع ذكر/مؤنث مؤنث مفرد مذكر الكلمة يف العربية

  طن جريدا صحفي
Dan jarida 

  عر جريدة
Yar jarida 

  عن جريدا
Yan jarida 

     أدمي طم آدمي
Adama  dan 

  عر أدم
Yar Adam 

  عن أدم
Yan Adam 

  طن مكرنتا مدرسي
Dan makaranta 

  عر مكرنتا
Yar makaranta 

  عن مكرنتا
Yan Makaranta 

  طن دونيا دنيوي
Danduniya 

  عر دونيا
Yar duniya 

  عن دونيا
Yan duniya 

  

  :.التصغري11

ري ل أو فعيعــــــــــل مثل:رجيــــــــــل,جعيفر,زيليزل صــــــــــغيّ عِــــــــــيْ عَ ل أو فُـ ْيـــــــــعَ االســــــــــم إيل فُـ صــــــــــيغة هـــــــــو تغيــــــــــري 

ويوجـــد التصـــغري يف اهلوســـا ويـــتم عـــن طريـــق تضـــعيف إحـــدى  ج,بطرييق.لداللة خاصـــة.ســـفرييج,خمريي

  أحرف الكلمة حنو؛
Alhaji=Alhajiji,Hajia=Hajiyayye,karami=karrami,karama=karrama,kuttuba=kututtba,kuttu
bi=kututtuba,Ladi=Ladidi,Asabe=Asabebe,Amadu=Amadudu,Jamilu=Jamilulu,Jamila=Jamil
ele.  

  

  وهناك كلمات يف اهلوسا وردت مصغرة وال مكرب هلا مثل:
Kulullubi,Bididdigi,Titibiri,Kazunzumi  

                                                 
 114- 111ص ،، د ، ط ، د ، ج    تحليل أوجه الشبه بين اللغة العربية ولغة الهوسا ،داود )1(
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يـــتم التصـــغري عـــن طريـــق  كـــل األمســـاء خاضـــعة للقاعـــدة الســـابقة يف التصـــغري.فغالبا يف اهلوســـاوليســـت 

جلمع قبـل تكـرار  (yan)و (yar)وللمؤنث  (dan)طريق زيادة أداة التصغري للمذكر  تكرار الكلمة أو عن

  الكلمة مثل:
1.babba-babba dan babba-babba,  
2.karama-karama,yar karama-karama, 
3.kanana-kanana yan kanana-kanana  

  .بنية الضمري:12

كمـا أن اهلوســا  وية.انيتهــا يف اللغـة اهلوســفبنيـة بعــض الضـمائر يف اللغــة العربيـة مشــا�ة بكيفيـة ب    

 اتفقت بالعربية يف أنواع الضمائر املوجودة فيها من حيث اجلنس إذ ال يوجـد يف اهلوسـا الضـمري احملايـد

)Neutral Pronom( ) مثلit.هـذا ميكـن االسـتفادة �ـذه الظـاهرة  ىوعلـ ) كما ال يوجد يف اللغـة العربيـة

صــــر اللغويــــة حتســــينا للفهــــم وتســــهيال ولســــرعة اإلدراك. خاصــــة عنــــد التشــــبيهية يف تــــدريس هــــذه العنا

  واألمثلة التالية من النماذج: حصول اخلطأ أثناء توظيفها يف العبارات.

             اللغة اهلوسوية اللغة العربية

 Littafina كتايب(أنا)

  litafinka للمذكر  Littafinki للمؤنث كتابك/كتابك

  للمثىن     Linttafinku كتابكما كتبكم

Littafinku      للجمع 

الضمائر املنفصل املشابه بالضمري املتصل 

 يف اهلوسا

 

 Ni ina tafiya إين أذهب

 In nayi cutaوإذا مرضت فهو يشفيين 

shi ne zai warkarni 
 

ت اللغـة البنيـوي لكيفيـة بنيـة بعـض الكلمـاتـوازن هذه بعض أوجه التشـابه والتطـابق أو االخـتالف يف ال

وليسـت  اهلوسوية ونظري�ا اللغة العربية .واليت هي صورة عملية تطبيقية هلذا النـوع مـن الدراسـة اللغويـة.

هـي كــل أوجــه التطــابق أو التشــابه واالخــتالف املوجـودة بينهمــا وإمنــا هــي منــاذج.ويف الصــفحات التاليــة 

     اللغتني.سيحاول الباحث عرض مناذج أخرى يف نظم اجلمل وتركيب العبارات يف
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  :نظم الجملة بين اللغة العربية واللغة الهوسوية
Syntactic Structure of Setence 

ي هو النظرة أو دراسـة كيفيـة بنـاء العبـارات واجلمـل يف قابلبنظم اجلملة يف علم اللغة التطبيقي/الت املعىن

تطـابق مـدلول تركيـب اجلمـل يف وهي عمليـة  اللغة اهلدف تقابليا مع كيفية نظم العبارة يف لغة الدارس,

  علم اللغة القدمي.

)1( قد أثبتت حبوثـات خـرباء اللغـويني أن قـوانني نظـم داللـة املعـاين متحـد بـني كـل لغـات العـامل   
 

وتبـــني  هـــذه املعـــاين. ىوكيفيـــة نظـــم عبارا�ـــا للداللـــة علـــ ولكـــن كـــل لغـــة تســـتقل بقواعـــد تركيـــب مجلهـــا

مث أخــذ يف التعقيــد  أن نظــم اجلملــة قــد بــدأ قــدميا يف صــورة بســيطة, ,الدراسـات الغويــة التارخييــة املقارنــة

د مقارنـــة اللغـــة العربيـــة وهـــذا مـــا يالحـــظ عنـــد عقـــ والرتكيـــب تبعـــا لالرتقـــاء الفكـــري وتعـــدد الـــدالالت.

بلغـة النثـر األديب يف عصـور احلضـارة العربيـة والعصـر احلـديث مـن  اللهجات العربية من جهـة,و  القدمية 

  فوارق واضحة يف مستويات التعبري بني الطرفني.ث توجد حي جهة أخرى.

يتمثل يف رس مجـل قصـرية  وهو ما فالنوع األول يستخدم ما يسمي يف النظم بأسلوب التوازي,    

  بسيطة متوازنة.

راح حممــد  ؛لأو مــا تشــيعه العاميــة املعاصــرة مثــ مثــل مــا جــاء يف خطبــة قــيس بــن ســاعدة اإليــادي,

  .    )2( :ومر بزميله ورجع البيتلسوق واشرتى كتابا ل

جتتمــع هــذه  ولغــة األدب الراقــي, ىور الــنظم فتشــيع يف العربيــة الفصــحأمــا الصــورة األخــرى مــن صــ    

السـوق واشـرتي كتابـا مث  ذهـب حممـد إىل مثـل: اجلمل البسيطة يف مجلة واحدة حسنة الرتكيب والربط,

  مر بزميله.

اللغــــات ختتلــــف بصــــفة أساســــية وظــــاهرة يف طــــرق تنظــــيم فمــــع احتــــاد داللــــة معــــاين األلفــــاظ يف    

وبعضـها  فـبعض اللغـات جيـب أن يسـبق الفعـل الفاعـل , الكلمات وترتيبها ورسها لتؤدي هذه املعـاين.

 ىالفعـل,أو الصـفة تتـأخر عـن املوصـوف أو وجـود العكـس يف اللغـات األخـر  ىاآلخر يقدم الفاعـل علـ

هنالك توافق أو تشابه يف كيفيـة نظـم العبـارات واجلمـل بـني ظهر أن  وبإمعان النظر والدراسة, وهكذا,

بعض اللغات ومن هذا القبيل الشبه املوجود بشكل كبري يف نظم اجلمل والعبارات بني اللغة العربيـة  و 

  وية و الفقرات التالية توضح هذا.االلغة اهلوس

                                                 
)1( A. Batoure, Shirbace a ginin jimlar Hausa p 71 Proccdings of Int.Conference on hausa 1985B,U,K 

 , برنامج دبلوم عايل،إعداد املعلمني , معهد اللغة العربية جامعةمادة بنبة الكلمة ونظم اجلملةكراسة الطالب لتقييد احملاضرات  )2(

 الملك سعود
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  :أقسام الجمل في اللغتين

ففـي اللغـة  ال ثالـث هلمـا. قسـمني قسـمتا اجلمـل إىل يف أن اللغتـنيظواهر التوافق بني اللغتني تبـدأ  كأن أوىل

اجلملــة  وكــذالك يف لغــة اهلوســا أنــواع اجلملــة منحصــر يف نــوعني: يــة.ســما اجلملــة مهــا  االمسيــة والفعلقالعربيــة 

  مثل: )1(  االمسية والفعلية.

  .اهللا نور السموات و األرض .1

  .العلم نور وهدى.2

  .خذ الكتاب بقوة.3

  نكر.ه عن املانر باملعروف و .م4

    .يكتب الرسالة.5

يف املثــال  وية أيضــا جنــد اجلمــل �ــذه النوعيــة الــيت تبــدأ بالفعــل والــيت تبــدأ باالســم كمــااة اهلوســغــففــي الل

  التايل:

  اجلملة االمسية:
  

  Ji 1.gani ya kori    
2.wani ya fi wani allbarka 
3.gudun kaddara guzurin tar da ita 
4.Ilmi haske ne da shiriya. 

5.wannan ya fi wancan. 
  

  :كالتايل  الفعلية اجلملو 
  

1.yana karanta Ashafa.  
2.ya rububuta wasika. 
3.Fahimci abin da karanta. 
4.tana kasa tana dabo. 

5.ka na gane maganar kuwa? 
  

  التشابه الرتكييب:

ويف كثــري منهــا  ب عبــارات اللغــة العربيــة يف بعــض احلــاالت..نظــم تركيــب عبــارات لغــة اهلوســا موافــق برتاكيــ1

تتحـــد قواعـــد حنـــو اللغتـــني يف ترتيـــب كلمـــات العبـــارات فيمـــا بينهمـــا كمـــا ســـيظهر يف األمثلـــة الـــيت ســـتعرض 

  مستقبال.فمن الرتاكيب اليت تشا�ت اللغتان فيها نظم العبارات التالية:

  ."ال إميان ملن ال صرب له"1

                                                 
)1( Neil Skinner, Grammar of Hausa Language.p 64 NNPC1982, And M,K,M. Gladanci. An introduction to 

hausa Grammar, p4 ,59. Longman 1976  
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أيضــا واحــد  يوافــق الرتتيــب يف اهلوســا واملعــىن ة ترتيــب الكلمــات فيهــا وكيفيــة نظــم اجلملــةفاجلملــة الســابق   

  ومتطابقة كما يف التايل:
(ba imani ga wanda ba shi da hakuri /ba hakuri gare shi)  

)1(  ويظهر التوافق بشكل أوضح إذا كتب التعبري باألمجي
.  

  يش.ر ري غَ قُ هَ  ري/باقُ هَ  ا ش دَ بَ  دَ نْ وَ  اين غَ ا إميِ بَ 

  التالية: ها أيضا اجلملو من

    Har yanzu ban gan shi ba.2                                         .حيت اآلن ما رأيته.2

  ,Muhamadu ya rubuta Littafi a Fikhu.3                      .حممد ألف كتابا يف الفقه.3

 أية حال سأراه وأبني له القضية. /ى.عل4
4.A kowane hali zan gan shi na bayyana masa matsalar,  

  ,zai shiga aljana babu hisabi.5                             .سيدخل اجلنة بغري حساب.5

  التايل: وانظر أيضا إىل

نظم اجلملة يف اهلوسا 

 التيينباحلرف ال

اجلملة يف اهلوسا باحلرف 

 العريب

 نظم اجلملة بالعربية

Wanna littafin sabo ne هذا الكتاب جديد ونن لتفافن سابو ين 
Dauki linttafinka خذ كتابك طو لتافنك 
An gane mas’alar  
Na gane mas’alar 

 فهمت املسألة أن غاين ملرن/مسالر

ميكـن اسـتخدام الشـبه  فتطبيقية كيفية االستفادة من هذه الظاهرة من التشابه يف تدريس اللغة؛

وكـــذا يف تـــدريس بعـــض القواعـــد الرتكيبيـــة كأقســـام اجلملـــة العربيـــة االمسيـــة  وس التعبـــري,يف تســـهيل در 

ميكـن للمـدرس اسـتخدام أوجـه الشـبه  أو درس املبتدأ واخلرب أو حتديد حمل الفاعل يف اجلملة. والفعلية,

  املوجود بني أمثال هذه الرتاكيب وقوالب اجلمل.

هــو كيــف اتفقـت القواعــد الرتكيبيــة (النحويــة)  كيــب؛العجيــب املالحــظ يف مثـل هــذه الرتا  يءو الشـ

وتـدل عبـارة كـل لغـة  .ظيفـة الواحـدة املناسـبة يف كـل لغـةوتفاعلـت بـني اللغتـني واسـتخدمت لتعطـي الو 

حبيـث ميكــن  بعبــارات لغويـة خمتلفــة صـوتيا متفقــة معنويـا وحنويــا, متفــق مـن الناحيــة الدالليـة, معـىن ىعلـ

                                                 
 أمجي إسم ملصطلح كتابة اهلوسا باستخدام احلرف العريب وكان ذلك قبل االستعمار مبئات السنني )1(



72 
 

و�ـذا كأنـه ميكـن حماولـة إجيـاد  وية وكـذا العكـس.اواعـد إعـراب اللغـة اهلوسـإعـراب عبـارة اللغـة العربيـة بق

  قوانني حنوية عاملية شاملة للغات العامل.

  نظم قوالب عبارات االستفهام:

هناك تشابه كبري يف نظم وكيفية تركيـب القوالـب الدالليـة لـال سـتفهام مبختلـف أنواعهـا بـني لغـة اهلوسـا 

بة أداة يــــب مواقــــع مكونــــات العبــــارة مــــن الكلمــــات مبــــا يف ذلــــك مناســــمــــن حيــــث ترت واللغــــة العربيــــة.

والكلمـات الوظيفيـة (احلروف/العوامـل) واجلـدول التـايل  (األفعـال واألمسـاء)ى االستفهام وكلمـات احملتـو 

  يزيد البيان إيضاحا:

 عبارة االستفهام باهلوسا عبارة االستفهام بالعربية

 (أمجي)

 وساعبارة االستفهام باهل

 Ina yake tafiya da littafi إنايكي تفيا دلتافن؟ يذهب بالكتاب؟ أين

 Yaushe zai dawo daga يوشي ذي داوو دغ حج؟ ميت سريجع من احلج؟
hajji? 

 ?Ya ya lafiyarka yanzu يايا ال فريك ينذو؟ كيف صحتك اآلن؟

هــــــــل يســــــــتوي الظلمــــــــات 

 والنور؟

كو سـناين ديـدي ين دهـو 

 دهسكي؟

Ko suna yin daidai 
duhu da haske? 

  ?A,ta gane mas,alar أ,تا فهمثي مسألر؟ أفهمت املسألة؟

 Nawa ya sayi wannan نوا يسيي ونن موتر؟ كم اشرتى هذه السيارة؟
motar? 

 ?Me ne zata samu gobe مي تكي/ذات سام غويب؟ ماذا تكسب غدا؟

  ?Don me ka zo nan دون مي/دمي كذونن؟ ملاذا/مباذا جئت هنا؟
Dame ka zo nan? 

 ?Way a zo da shiriya وايذو دشريا؟ ؟ىمن جاء باهلد

لـــيت يوجـــد فيهــا موافقـــة أو تشــابه بـــني الـــنظم يف ااملطابقــة:من الظـــواهر اللغويــة يف نظـــم اجلملــة 

عـــدد وبـــني الفعـــل والفاعـــل أو الصـــفة بـــاختالف أنواعهـــا يف الظـــاهرة املطابقـــة  اللغتـــني العربيـــة واهلوســـا؛

  واليت منها: وف,واملوص
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  المطابقة في الجنس بين الفعل والفاعل:.1

بـنفس األمهيـة املوجــودة  ااهلوسـ وهـي موجـودة يف لغــة يف اللغــة العربيـة. موجـودةظـاهرة التـذكري والتأنيـث 

  اللغتني جيب مطابقة اجلنس بني الفعل والفاعل يف حنو: ففي كلتا يف اللغة العربية.

  yaro yazo aji                                                   الفصل. الولد جاء إىل

  Yariya ta zo aji                                            الفصل . البنت جاءت إىل

  Aisha t ace Annabi ya fada                                    قالت عائشة قال النيب.

اجلـنس حيـث يـة واهلوسـا جيـب مطابقـة الصـفة باملوصـوف مـن يف كـل مـن العرب:.الصفة واملوصوف2

  فإذا كانت الصفة مؤنثة جيب كون املوصوف مؤنث والعكس واملثال قولك: والعدد.

  Wannan mutun dogone                                                   هذا رجل طويل.

                                                               Waccan macen doguwa                                                  هذه املرأة طويلة.

    Wadannan mutane  doguwaye ne                                    هؤالء الناس الطوال.

  Wadancan mataye doguwaye ne                                 هؤالء النسوة الطويالت.

  Wadannan mazaje dogwaye ne                                    هؤالء الرجال الطوال.
   

هـــي مطابقـــة مواقـــع أمســـاء اإلشـــارة يف اجلمـــل  .واألمثلـــة الســـابقة تبـــني مطابقـــة أخـــرى يف اللغتـــني,3

  فقد وقعت موقع الصدارة يف اللغتني. وما يشا�ها,السابقة 

ن للمـــدرس والـــدارس االســـتفادة منهـــا يف دروس الصـــفة واملوصـــوف ودرس وهـــي أيضـــا ممـــا ميكـــ

  اسم اإلشارة أو يف التدريبات ملثل هذه الدروس.
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  :موقع اسم الموصول

 اجلمـــل موقـــع اســـم املوصـــول يف  يف نظـــم عبارا�ـــا؛الـــيت تشـــا�ت لغـــة اهلوســـا اللغـــة العربيـــة مـــن الظـــواهر 

 يف مجـل اللغتـني, فيـه اسـم املوصـول طابقة يف املوقع الـذي يـردفقد متت امل وية ويف اجلمل العربية.ااهلوس

 صــول وصــلته يف التــذكريو بــني اســم املكمــا متــت املطابقــة  .يفيــة نظــم تركيــب مجلــة اســم املوصــولكويف  

يف اهلوســـا كمـــا يف  الباحـــث أن هنـــاك لفـــظ املثـــىن يفهـــم إذ ال والتأنيـــث ويف اإلفـــراد واجلمـــع ال التثنيـــة.

  إيل األمثلة التالية:انظر )1( العربية,

   Mutumin  wanda ya zo attajiri ne                      .الرجل الذي جاء تاجر.1

   Matar nan wadda ta zo daliba ce                      .املرأة اليت جاءت طالبة.2

   Maza wadanda suka zo malamai ne                 .الرجال الذين جاءوا علماء.3

  Wanda ya dauki littafin zai karantashi               .الذي أخذ الكتاب سيقرأه.4

  Wadda ta zo damayafi to tadaura shi            ه.تلبس.اليت جاءت باحلجاب ف5

  Matan da suka riga sun dawo dakyauta          سبقن رجعن باجلائزة.الاليت .6

وبالتحديـد يف املواقــع الـيت تقــع  الشـبه الواضــح يف تركيـب هــذه اجلمـل,رى فبتحليـل اجلمـل الســابقة يُـ

وهـــذا ال  حيـــث ال ختتلـــف يف شـــيء مـــن حيـــث الـــنظم والرتتيـــب. مكونـــات العبـــارات مـــن الكلمـــات,

يوضـح  هـذا؛ وإمنـا زيـادة علـى !فحسـبالتعلمية املدرس يف تسهيل العملية التعليمية يساعد الدارس و 

  ول اللغتنيبني أص بأن هناك صلة قرىب

  :االستثناءنظم قوالب عبارات 

حيــث إذا  عبــارات االســتثناء. وية؛االعربيــة صــنوها اهلوســ ة الــيت وافقــت نظــم اجلملــةيــمــن القوالــب الرتكيب

كما يف األمثلة  املكونات اليت يف تركيب مجل اللغتني ومواقعها,تظهربأ�ا وقعت يف احملل الواحد.حللنا 

  التالية:

أداة   اللغة

  النفي

اسم   أداة استثناء  الظرف  املنفي

  اإلشارة

    املستثين

    املبلغ  هذا  غري  عندي  شيء  الاللغة 

                                                 

{واستشهدوا شهيدين من ،الرفع أو الياء و النون يف حالة النصب و اجلر , حنو الذي يتم بزيادة األلف و النون يف حالة )1(

 .)رجالكم فإن مل يكونا رجلني فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء
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  العربية

لغة 

  اهلوسا

 باب
Baba  

  كومي
komai 

  وجينا
Wajena 

  بند
Banda 

 ونن
wannan 

  كطن
kadan 

  

سينالفعل 

  املضارع

  املفعول  املاضي  أداة النفي  أداة الشرط  االستثناء  املضارع  

  الفرصة  دأج  مل  إذا  إال  أرجع  س  اللغة العربية

  ذن  لغة اهلوسا

  شى

  داوو
dawo 

  سي
Sai 

  بن Inإن 
Ban 

 سام
sami 

  دامابا
Dama ba 

  يقول ابن مالك يف ألفيته ملخصا قاعدة الرتبة يف اللغة العربية: الرتبة:

  )1( وإال فضمري استرت ,فهو  وبعد فعل فاعل فإن ظهر***

اللغة العربية أن يأيت بعد الفعل.الرتبة أيضا معتربة يف اللغة العربية  هذا البيت يبني أن رتبة الفاعل يف

  واهلوسا يف حنو:

                                                                Ta bayyana gaskiyar,sannan me za a jira          .أظهرت احلق مث ما ينتظر.1

  ?yarinyar ta fito,me kake gain                         .البنت خرجت ماذا ترى؟2

    ya zauna yarona kan kujera                           الكرسي. .جلس الولد على3

  Akan kujeranya zauna ya.                              الكرسي جلس الولد .على4

  Ya zauna kan kujera yaron                           الكرسي الولد.  .جلس على5

  .Kujera akanta ya zauna yaron                      جلس الولد. .الكرسي عليه 6

  .kujera akanta ya zauna yaron                        جلس الولد. .الكرسي عليه7

تشـابه قـوي  يظهـر أنـه فيهمـا؛ ونظـم اجلملـة هذا التشابه البنيوي لكيفية بنية بعض كلمات اللغتـني,

ألنـه قـد حيـدث  وية للعربيـة,اولكن مع هـذا فـال يقـال أن هـذا التشـابه خـاص باللغـة اهلوسـ بني اللغتني,

  يف لغة أخرى مع العربية لكن يكون بدرجة متفاوتة.

                                                 

 . 59ص ،2، ج، د ، ط ،   شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالكابن عقيل،  – )1(



76 
 

فاللغتـان مـن العشـرية اللغويـة الواحـدة  وأما كون التشابه قويا بني اهلوسا والعربيـة فلـم يـأت مـن فـراغ؛

   امية.العشرية الس

  خاصة يف كتاب الباحث الكبري: كما أظهرت الدراسات والبحوث اللغوية والتارخيية,

Green Berge,Classification of African Languages الــذي أثبــت  ).(تقســيم اللغــات اإلفريقيــة

ى وعلـ أصـل هـذه الصـلة والعالقـة. قـد يكـون راجعـا إىل الصلة القـرىب بـني اللغتني.فهـذا التشـابه القـوي,

 ام املشـرتك بـني اللغتـني لصـلة قـرىبأن هذا التشابه القوي هـو مـن قبيـل بقايـا الركـ هذا يرجعه البعض إىل

توافــق خـــواطر  ؛ويبــدو أيضــا أنــه قــد يكــون بعــض هــذا التشــابه أمثــال الــدكتور داوود.  .)1(يف أصــلهما

ائــه تــدخلت بعــض ففــي أثن حــدث بــني اللغتــني العربيــة واهلوســا بــدون تــأثري لغــة أخــرى وبــدون شــعور.

  وية �ا.ابعض املفردات اهلوس يبىن عملية كيفية بنية بعض املفردات العربية بالكيفية اليت

بقايــا عالمــات  تشــابه واملطابقــات ميكــن إرجاعــه إىلولكــن الظــاهر للباحــث أن الــبعض مــن هــذا ال

ـــل  هر إىلبينمـــا ال ميكـــن إرجـــاع بعـــض الظـــوا اشـــرتاك يف األصـــل, رتاض أو االقـــهـــذا وإمنـــا هـــو مـــن قبي

خـواطر حـدث  هـذا وال ذاك وإمنـا هـو مـن قبيـل توافـق يرجـع إىل والثالـث ال الدخيل والتداخل اللغـوي.

  واهللا أعلم. بني اللغتني عند الوضع.

                                                 
 1422، د ،ط ، د ، ج، ى صلة القربى بين اللغة العربية ولغة الهوسا  مد،اهللدكتور  يف رسالة الدكتور الطاهر حممد داود )1(

 .م2001 -هـ
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 الباب الثاني

الثروة اللغوية  ومظاهر نموها الداللية لدى متعلمي اللغة العربية من غير الناطقين بها في 

  النيجر.

  

  الباب فصلين:ويشمل هذا 

الفصل األول: من خصائص الثروة اللغوية الداللية لدى متعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها 

  في النيجر .

  مظاهر نمو الثروة اللغوية. الفصل الثاني:
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  الفصل األول:

 في النيجر ، من خصائص الثروة اللغوية الداللية لدى متعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها

  وتحته مبحثان :

  

  المبحث األول:

  مفهوم الثروة اللغوية

  المبحث الثاني :

  عملية اكتساب الثروة اللغوية
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  المبحث األول : مفهوم الثروة اللغوية.

قبــل اخلــوض يف الكــالم عــن الثــروة اللغويــة، البــد مــن افتتــاح ذلــك، بتعريــف اللغــة، فهنــاك جمموعــة مــن  

للغــة، وكــل يهــدف إىل إبــراز املقصــود �ــا. و ســنحاول تلخــيص مــا  العلمــاء و البــاحثني قــدموا تعريفــات

  يفيدنا منها يف هذا البحث.

يعـــرف ابـــن جـــين اللغـــة بقولـــه:" إ�ـــا أصـــوات يعـــرب �ـــا كـــل قـــوم عـــن  و مـــن تلـــك التعريفـــات:

  ". )1( أغراضهم

تلك العبارة و يقول ابن خلدون: "اعلم أن اللغة يف املتعارف ؛ هي عبارة املتكلم عن مقصوده، و      

فعل لساين ناشئ، عن املقصد بإفادة املتكلم، فالبد أن تصري ملكة متقررة يف العضو الفاعل هلا، وهو 

  ".)2(اللسان. وهو يف كل أمة حبسب اصطالحا�م

و يقول اخلويل: "إن اللغة نظام اعتباطي لرموز صـوتية تسـتخدم  لتبـادل األفكـار واملشـاعر بـني 

  ". )3(نسةأعضاء مجاعة لغوية متجا

و يعرفهــا الــدكتور طعيمــة بقولــه: " إن اللغــة جمموعــة مــن الرمــوز الصــوتية الــيت حيكمهــا نظــام       

معني و اليت يتعارف أفـراد جمتمـع ذي ثقافـة معينـة علـى داللتهـا مـن أجـل حتقيـق االتصـال بـني بعضـهم 

  ". )4(وبعض

مط مـن االتصـال الرمـزي اإلشـاري وقيل " إنتـاج مجـاعي وضـعته اجلماعـة الـيت تسـتعمل هـذا الـن       

  ".  )5(يف أذهان املتكلمني �ا فاختزنت يف أذها�م بالقوة بدالال�ا على ما تشري إليه

و يقول دكتـور موسـى رشـيد:" اللغـة هـي الطريقـة األهـم يف حفـظ الـرتاث و نقلـه مـن جيـل إىل    

لتواصـــــل معهـــــم و فهـــــم جيـــــل ، وهـــــي وســـــيلة التعبـــــري عـــــن أفكارنـــــا و نقـــــل أحاسيســـــنا لآلخـــــرين، و ا

   ".)6(مشاعرهم، ليكون اجلميع يف انسجام تام
  

                                                 

 .  87ص. 1، .ج1، ط .، الخصائصا بن جين  )1(

  .654ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون  ، د ،ط ، د ، ج ، ص ) 2(

     .  12ص د ، ج . .1،ط، . مدخل إلى علم اللغة،اخلويل  )3(

  .21صد ،ط . د ، ج .،، لغير الناطقين بها مناهجه و أساليبه تعليم العربيةطعيمة،   )4(

 التمھید في علم اللغة دراسة صوتیة لطبیعة أقسام اللغة العربیةعبد هللا عبد الحمید سوید وغبره ، )5(

  . 25. د ،ط . د ، ج .،صبالجامعات طبقا للمنهج المقرر

 .4ص . د ،ط . د ، ج. و تطبيقاتها التربوية نظريات اكتساب اللغة الثانيةد موسى رشيد حتاملة ،  )6(
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تواصل بني املاضي واحلاضر يف نقل الرتاث وتكوين الفكر و اإلبداع، و أداة  أداةيرى الباحث أن اللغة هي 

  تفاهم وتبادل األحاسيس و املشاعر مع اآلخرين يف كل زمان و مكان.

رضـــوان منســـي عبـــد اهللا جـــاب اهللا: "هـــو األســـتاذ الـــدكتور قـــول أمـــا عـــن تعريـــف الثـــروة اللغويـــة، في    

خاصـــة، تعبرييــة  ةالقــدرات اللفظيــة و األســلوبية و الدالليــة املوجــودة عنــد املــتكلم و الــيت متنحــه طــاق

 حيــث يتفــاوت املتكلمــون باللغــة الواحــدة يف مقــدار هــذه احلصــيلة و نوعيتهــا و القــدرة علــى اســتعماهلا

)1(."  

و  ان اجلشــعي: "رصــيد دائمــا يفيــد الطالــب وصــديق محــيم عنــدما يــتكلم أو يكتــب،ويقــول مثــىن علــو 

دليل كبري على اإلنسان يعطي من يف يده فضال عـن أمهيتهـا يف الرتتيـب و التنظـيم و تسلسـل األفكـار 

  ".)2( وجودة األسلوب

ة الكلمـات يرى البعض أن "الثروة اللفظية جمموع عدد الكلمات يف أي لغة." وهي أيًضا جمموع   

الــيت يعرفهــا شــخص مــا ويســتخدمها يف الكــالم والكتابــة ســواء أكانــت لغتــه هــو أم لغــة أجنبيــة عنــه. 

  ". )3( وتعرف بثروته من املفردات

تتغـري الثــروة اللفظيـة و تنمــو باسـتمرار، وكلمــا تعقــدت احليـاة يســتنبط النـاس أو يشــتقون كلمــات    

ل اليــوم حتديــد عــدد كلمــات لغــة مــن اللغــات. ولكــل جديــدة لوصــف النشــاط اإلنســاين. و لــذا اســتحا

شخص نوعان من املفردات: املفردات النشـطة واملفـردات السـلبية. أمـا املفـردات النشـطة فهـي مفـردات 

االســــتخدام، الــــيت تتكــــون مــــن الكلمــــات املســــتخدمة يف الكــــالم والكتابــــة. أمــــا املفــــردات الســــلبية أو 

لة الكلمـــات الـــيت يفهمهـــا الشـــخص عنـــدما يصـــغي أو مفـــردات اإلدراك فهـــي الـــيت تتكـــون مـــن حصـــي

  بعدة مرات من مفردات االستخدام. يكتب. و العديد من الناس لديهم مفردات إدراك أكرب

ــــادون علــــى    و هــــذا يعــــين أ�ــــم يفهمــــون الكلمــــات الــــيت يســــمعو�ا أو يقرؤو�ــــا و لكــــنهم ال يعت

ًال، فـــإن متوســـط الكلمـــات املســـتخدمة هـــو اســـتخدامها. و بالنســـبة ملـــن يتحـــدثون اللغـــة اإلجنليزيـــة مـــث

كلمــة. و الواقــع   40,000إىل  30,000كلمــة، و لكــن متوســط الكلمــات املدركــة هــو   10,000

ــــذي يلتحــــق  ــــة باســــتمرار، و قــــد أظهــــرت الدراســــات أن الطفــــل ال ــــه اللغوي أن الشــــخص ينّمــــي مفردات

                                                 

 .حبث يف اإلنرتنت.  الثروة اللغوية بناءمنيسي.  )1(

طلبة الصف الثالث أثر الثراء اللغوي في األداء التعبيري لدى أ.م.د. مثىن علوان اجلشعمي جملة الفتح ، العدد األربعون ،  )2(

 .273عة دياىل صيف كلية الرتبية األصمعي /جامقسم اللغة العربية 

   .26،د ،ط ، د، ج ، ص ، الثروة اللفظيةمنتديات شبكة األسهم القطرية ،  )3(
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اجلامعـة، رمبـا يكـون لديـه  كلمة فقـط. و لكنـه بإكمالـه  4,000و 3,000باملدرسة رمبا يعرف مابني 

ــــروة لفظيــــة تشــــتمل علــــى  ــــروة اللفظيــــة   30,000إىل  10,000ث ــــاد الث كلمــــة. و معرفــــة مــــدى ازدي

لشــخص مــا هــو يف احلقيقــة مفتــاح معرفــة ثقافتــه وتعليمــه، كــذلك فــإن الــتحكم يف الكلمــات هــو غالًبــا 

  مثل التحكم يف األفكار اليت تعرب عنها الكلمات.

و أداة مهمة لزيادة الثروة من املفردات، وعادة ما يكون التثقيف املعجمـي هـو املعجم اللغوي هو    

  . أحد طرق زيادة الثروة اللفظية عند بعض الناس"

و يرى الباحث: أن الثروة اللغوية هـي احلصـيلة اللغويـة الـيت جتعـل الطالـب قـادرا علـى فهـم املكتـوب 

اره وتنظيم ما يصدر منه بوضع الكلمة املناسبة يف و املقروء واملسموع فهما دقيقا ميكنه من ترتيب أفك

  املكان املناسب.

يقول اللغوي : لـودفج فتجنشتني:ــ"إن كـل كلمـة تبـدو يف حـد ذا�ـا كمـا لـو كانـت شـيئا ميتـا. 

 .)1( فما الـذي يعطيهـا احليـاة؟ إ�ـا تكـون شـيئا حيـا أثنـاء اسـتخدامها فاسـتخدام الكلمـات إحيـاء هلـا"

ث احلياة يف الكلمات املخزنة يف الذاكرة خري من املمارسة الفعليـة، فـالكالم هـو فليس هناك طريقة لبع

املادة اليت تتكون منها اللغة و هو الوسيلة اليت تبعث فيها احلياة ، فكل وسيلة حتـرك احملصـول اللغـوي؛ 

  هي وسيلة تنمية لغوية كالقراءة والكتابة و اخلطابة و اإللقاء واإلنشاد و احلكاية.

ـــتعلم الـــذايت الـــيت تســـاعد الفـــرد علـــى تنميـــة ذاتـــه وقدراتـــه و مـــن بينهـــا  وهـــي - تعـــد مـــن وســـائل ال

  القدرات اللغوية اليت متكنه من املهارات التالية:

  التواصل االجتماعي البناء حيث اللغة من أهم وسائل االتصال اإلنساين. -

  ليم.التكيف االجتماعي من خالل التعبري يف املواقف املختلفة بشكل س -

لعلــــم واالبتكــــار و التطــــور النجــــاح العلمــــي و االجتمــــاعي و املهــــين حيــــث اللغــــة أداة أساســــية ل -

  الوظيفي.

                                                 

  ، د،ط ، د ،ج ،  بناء الثروة اللغويةمنيسي ،    )1(
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  ث الثاني : عملية  اكتساب الثروة اللغوية .حالمب

  عملية اكتساب الثروة اللغوية :

دل من املعلوم أن اللغة تنمو وتزداد باستمرار، بازدياد اتصال الشخص بأشخاص آخـرين؛ وتبـا

احلديث فيما بينهم، بينما كلما اختار الفرد العزلة عن النـاس قلـت مسـاحة اللغـة الـيت ميتلكهـا. و يبـني 

طـه الرمحــان كيفيـة اكتســاب الثـروة اللغويــة بقولـه: "يقصــد باكتسـاب اللغــة العمليـة غــري الشـعورية، وغــري 

ألم، يف مواقف طبيعية، وهـو غـري املقصودة، اليت يتم �ا تعلم اللغة األم، ذلك أن الفرد يكتسب لغته ا

واع بــذلك، ودون أن يكــون هنــاك تعلــيم خمطــط لــه، وهــذا مــا حيــدث لألطفــال، وهــم يكتســبون لغــتهم 

األوىل، فهــــم ال يتلقــــون دروســــاً منتظمــــة يف قواعــــد اللغــــة، وطرائــــق اســــتعماهلا، وإمنــــا يعتمــــدون علـــــى 

ـــتعلم، مســـتعينني بتلـــك القـــدرة، الـــيت زود هـــم �ـــا اهللا تعـــاىل، والـــيت متكـــنهم مـــن أنفســـهم، يف عمليـــة ال

  .)1(اكتساب اللغة يف فرتة قصرية، ومبستوى رفيع"

مـــن هـــذا التعريـــف يلزمنـــا أن نوضـــح الفـــرق بـــني اكتســـاب اللغـــة و تعلمهـــا، حيـــث قـــام اللغويـــون    

بدراســـات يف اكتســـاب اللغـــة، يف حماولـــة إلظهـــار الفـــارق اجلـــوهري املالحـــظ بـــني يســـر اكتســـاب اللغـــة 

؛ وصــعوبة تعلــم اللغــة األجنبيــة. فـــ"ال شــك أن أســباب االهتمــام باكتســاب اللغــة تبــدو واضــحة، األوىل

بكل يسر وسهولة، ولكن مـن الناحيـة األخـرى جنـد  األوىلفنحن نالحظ أن األطفال يكتسبون لغتهم 

أن تعلـــــم لغـــــة ثانيـــــة، وخاصـــــة يف بيئـــــة مدرســـــية، تواجهـــــه صـــــعوبات كبـــــرية، وقـــــد يكـــــون مصـــــريه إىل 

"، ومن أمهية تلك املقارنة "االسـتفادة بـبعض االسـرتاتيجيات الـيت يسـتخدمها كـل مـن الطفـل  )2(الفشل

واألســرة كمــرب يف اكتســاب اللغــة األوىل ليســتوظفها مــتعلم اللغــة األجنبيــة ومعلمهــا تســهيال ’ كمــتعلم

  .)3(للصعوبات اليت تواجهه يف تعلم اللغات وتعليمها"

األوىل وتعلــم اللغــة األجنبيــة؟ مــن تعريفــات اكتســاب اللغــة فمــا مــدلول كــل مــن اكتســاب اللغــة    

األوىل مـــا أورده القعيـــد عـــن وجهـــة نظـــر النظريـــة الســـلوكية، حيـــث تنظـــر إىل "اكتســـاب اللغـــة باعتبـــاره 

، وأمـــا )4(عمليـــات مـــن التمـــرين والتكـــرار وتشـــكيل العـــادات والتعزيـــز و الـــربط و اإلثـــارة واالســـتجابة"

                                                 

  ، ورقة عملاللغة العربية بين الحاضر والماضيطه الرمحن ، - )1(

  .73صد ، ج ، ، د ، ط ،    مبادئ تعلم اللغة و تعليمهادجالس براون، - )2(

    75، د ، ط ، د ، ج ، ص ،  المرجع السابقدجالس براون ،- )3(

  و الصفحة نفسها.،  المرجع السابقدجالس براون ، -)4(
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اكتســاب اللغــة (هــو الــذي) يــتم فطريــا (لــدى الصــغري) وأن كــل واحــد مــن املــذهب الطبيعــي فــريى" أن 

ولديــه أداة �يئــة الكتســاب اللغــة وإدراكهــا بطريقــة منظمــة، ممــا ينــتج عنــه بنــاء مســتوعب   (البشــر) يولــد

يف ما يلي نقاط من فرضيات كرشـنا يف طبيعـة اكتسـاب اللغـة وتعلمهـا  و  .)1( كامل من النظام اللغوي"

  بني العمليتني. أوردها الدكتور نايف خرما يف كتابه، وملخصها:كمميزات تفرق 

اكتســاب اللغـــة عمليــة (شـــبه) تلقائيـــة ال شــعورية.؛ إذ ال يشـــعر الطفـــل بعمليــة اكتســـاب املهـــارات -1

  اللغوية حني يقوم بذلك.

تلقي ينبين االكتساب على التقاط اللغة من أفواه متحدثيها يف ا�تمع اللغوي الذي يعيش فيه امل-2

  بدءا باألسرة مرورا با�تمع اللغوي.

  اكتساب اللغة غالبا يؤدي إىل الطالقة يف التحدث، واملقدرة على استعمال اللغة حبرية واطمئنان. -3

أما تعلم اللغة فيقوم بدور جهاز املراقبة وتصحيح األخطاء و التأكد من صحة العبـارة قبـل التفـوه  -4

  �ا و بعده يف بعض األحايني.
  

غالبــا ينســب االكتســاب إىل اللغــة األم، بينمــا تعلــم اللغــة يســند إىل اللغــة الثانيــة أو اللغــة األجنبيــة -5

   اليت تعلمها الفرد بعد اللغة األم.

يتم االكتسـاب حـني يفهـم املتلقـي عبـارات هـي أعلـى قلـيال مـن مسـتواه اللغـوي الفعلـي ممـا يـؤدي  -6

  م العبارات يكون تلقائيا بدون الرتكيز على القواعد.إىل اكتسابه القواعد اجلديدة. حيث إن فه

التعلم خيتلف عـن االكتسـاب؛ إذ الـتعلم هـو معرفـة قواعـد اللغـة، واملقـدرة علـى تصـحيح األخطـاء  -7

  اللغوية. و ينبين ذلك على ما يلقن للطالب يف احلصص اللغوية باملدرسة.

كتسـاب اللغـة األم.  ويفهـم هـذا يف قـول بعض اللغويني مل يفرقوا بـني تعلـم اللغـة األجنبيـة و ا و 

كونـه   -أساسـا -الدكتور القعيد وغريه؛ "وتدعي (فرضية التحليل املقارن) أن تعلم اللغة الثانية ال يعـدو

فهـذا يــدل علـى أن تعلــم اللغـة األجنبيــة  )2( عمليـة الكتســاب املـواد الــيت ختتلـف مــن (عـن) اللغــة األوىل

لغــويني يفرقــون بــني اكتســاب اللغــة األم وتعلــم اللغــة الثانيــة أو اكتســاب عنــدهم. ولكــن األكثــر مــن ال

اللغــة األجنبيــة، ومــنهم الباحــث كــودير يف كتابــه وكــذلك الباحــث تشومســكي وغــريه وســيعرض بعــض 

  آرائهم يف التايل:

                                                 

 .41ص ، د ، ط ، د ، ج ،    مبادئ تعلم اللغة و تعليمهادجالس براون ، )1(

 .والصفحة نفسها،    المرجع السابقدجالس براون ، )2(
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يــري الباحــث تشومســكي وجــود مميــزات فطريــة تفســر مقــدرة الطفــل علــى إتقــان لغتــه األوىل يف    

  لرغم من الطبيعة التجريدية لقواعد اللغة. وقت قصري، علي ا

متثل أداة  تتجسد فيما يشبه صندوقا أسود صغريا، -بتعبري تشومسكي –وهذه املعرفة الفطرية 

هـذه األداة بأ�ـا تتشـكل مـن السـمات الفطريـة  1977وقد وصف َمْكنيل  )LAD   )1اكتساب اللغة 

  اللغوية التالية:

  لغوية عن أية أصوات أخرى يف البيئة.القدرة على متييز األصوات ال-1

القدرة على تنظيم األحداث اللغوية يف فئات أو أقسام متنوعـة، حبيـث ميكـن فيمـا بعـد فرزهـا و -2

  تصنيفها.

  معرفة أن نوعا معينا فقط من النظام اللغوي ميكن استعماله مع جمموعة معينة من الناس.-3

تطــوير النظــام اللغــوي، حبيــث يصــبح باإلمكــان القــدرة علــى الــدخول يف عمليــة تقــومي مســتمر ل-4

 )2( الوصول إىل أسهل الطرق املمكنة للتعبري
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 

  

                                                 

 41ص ، د ، ط ، د ، ج ،  مبادئ تعلم اللغة و تعليمها، ون دجالس برا-  )1(

 .42ـ-41ص ، د ، ط ، د ، ج ،  لمرجع السابقا ،دجالس براون -)2(
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   S.P.Coderمميزات اكتساب اللغة وتعلمها عند 

بعض نقـاط كمميـزات الكتسـاب اللغـة عنـد الطفـل الـيت ختـالف تعلـم اللغـة  )1( قد أورد كودير 

 األجنبية. فمنها؛

لــم اللغــة يوجــد تــداخل و تــدخل، و أمــا يف اكتســاب اللغــة فــال يوجــد نقــل لغــوي مــن لغــة يف تع-1

  ألخرى. إذ ال يوجد يف عقل املكتسب إال مبادئ عناصر لغة واحدة، و هي اللغة األم.

ال ميكــن إعــداد تــدريب مكثــف لرفــع مســتوى اكتســاب الطفــل للغــة األم فــوق مســتوى نضــجه  -2

و ليحصـل علـى لغـة فـوق مسـتوى نضـجه. و معـىن ذلـك؛ أن اكتسـاب العقلي واجلسمي و العلمي . أ

يف وتــرية متناســبة.  )2(الطفــل للغــة عمليــة منظمــة تســري هــي وبــاقي مكونــات نضــجه العقلــي واجلســمي 

وهذا يعين أن تعلم اللغة يـتم وفـق برنـامج مـنظم ميكـن تكثيفـه لرفـع مسـتوى املـتعلم، أو إلحـداث تعلـم 

   اكتساب اللغة.لغة جديدة وهذا ال يتأتى يف

يالحــظ أن األطفــال ذوي الصــحة العقليــة واجلســمية الســليمة املعتدلــة يكتســبون اللغــة، وحــىت 

الصــم الــبكم يكتســبون مهــارات اتصــالية غــري الكالميــة الــيت تشــبع حاجــا�م ورغبــا�م التفامهيــة، علــى 

  .)3( األقل يف املراحل العمرية األوىل حليا�م

حبــال مــن األحــوال أو وقــف منوهــا. ومــن الــدالئل علــى هــذا أن ال ميكــن كبــت اكتســاب اللغــة 

األطفــال الــذين فقــدوا أبصــارهم يكتســبون اللغــة كاألطفــال األســوياء. و الــذين يولــدون ألمهــات وآبــاء 

. واألطفــــال يبــــدؤون )4( صــــم وبكــــم، يكتســــبون اللغــــة بشــــكل عــــادي، وقــــد يتــــأخرون بدرجــــة بســــيطة

  Childhood )سنة .3ـ)5( 12وهي مرحلة الطفولة( اكتساب اللغة يف مرحلة عمرية متقاربة

هــي خمــزن يرجــع إليــه املــتكلم الثــروة اللغويــة ذات أمهيــة كــربى يف اكتســاب امللكــة اللســانية، بــل 

ومرشـــد خملـــص عنـــدما يـــتكلم أو يكتـــب، ودليـــل كبـــري يف الرتتيـــب والتنظـــيم وتسلســـل األفكـــار وجـــودة 

  األسلوب.

يقرأ أو يسمع، مما حيفزه على سرعة القراءة، و احلديث بطالقة،  فهي تساعد املرء على فهم كثري مما 

كما تساعده على احلديث عن املعىن الواحد بطرق خمتلفة، والتنويع بني املرتادفات ليعرب عن املواقف 

                                                 
)1( S.P.Coder,Intoducing Applied Linguitics,p 109   

)2( S.P.Coder,Intoducing Applied Linguitics,p 109  
)3( S.P.Coder,Intoducing Applied Linguitics,p 109 

 154ص ،د ،ط ، د ، ج ،  محاضرات في علم اللغة النفسيعبد ا�يد أمحد منصور،  )4(

 .165ص د ،ط ، د ، ج، المرجع السابقعبد ا�يد أمحد منصور،  )5(
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باللفظ املناسب له، كما متنحه الثروة اللغوية قدرة فائقة على التفكري، وعلى التعبري عما يف النفس من 

أحاسيس ورؤى وأفكار، ومتده بقدرة على التأثري واإلقناع، فضالً عما يف الثروة اللغوية من مشاعر و 

  .واكتساب خربا�م تنشيط لإلبداع، والتفاعل مع اآلخرين واستنطاق آرائهم وأفكارهم

إذا أدركنا هذه األمهية للثروة اللغوية يف التنمية اللغوية، والتواصل االجتماعي، واكتساب     

ات، وتنشيطا لإلبداع واإلنتاج الفكري، ندرك ما ينتج عن فقدان هذه الثروة أو ضعفها من آثار اخلرب 

سلبية، من عزلة اجتماعية، واضطراب يف الشخصية، و ضيق يف األفق الثقايف والفكري، وضحالة يف 

  اإلنتاج الفكري واإلبداعي، وهجران للغة.

لســعي لتنميـة احلصـيلة اللغويــة وإثرائهـا. و لعــل مـن أهــم وإذا كـان األمـر �ــذه الصـورة فإنــه ينبغـي ا   

الوســـائل لـــذلك القـــراءة، واحلفـــظ، وال خيفـــى أمهيـــة احلفـــظ يف اكتســـاب امللكـــة اللســـانية علـــى صـــاحب 

  دراية.
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 مصادر الثروة اللغوية في اللغة العربية

  أوال: القرآن الكرمي

  ثانيا : احلديث الشريف

  ثالثا : الشعر العريب

 رابعا: املعرب األجنيب

 أوال : القرآن الكريم

إن الباحث يف مصادر اللغة يلحظ أن األنظمة الصوتية و الصرفية واملعجمية و النحويـة للغـة قـد  -

  وجدت و منت و ازدهرت بسبب مباشر من القرآن الكرمي

عـــــض وأعظـــــم مـــــا يستشـــــهد بـــــه كتـــــاب اهللا، الـــــذي ميـــــد املـــــرء بثـــــروة لغويـــــة كبـــــرية، و قـــــد قـــــام ب -

اإلحصــــائيني؛ بإحصــــائية دقيقــــة لكلمــــات القــــرآن الكــــرمي "فوجــــدوا أن عــــدد  كلماتــــه تصــــل إىل ســــبع 

إن ألفـاظ القـرآن الكـرمي الـيت حيصـلها املـرء حبفظـه لـه،  .)1(وسبعني ألف وأربعمائة وتسع وثالثني كلمـة"

سالســًة يف ليســت كســائر األلفــاظ؛ بــل هــي ألفــاظ قــد بلغــت الغايــة يف احلســن والفصــاحة والبالغــة، 

النطق، وعذوبًة على السمع، و دقًة يف االختيار، للداللة على املعىن املراد داللة فائقة الوضوح، يُلحظ 

فيهــا مراعــاة الفــروق بــني معــاين األلفــاظ املتقاربــة، ومالئمــة األلفــاظ للســياق، ومناســبة الفواصــل لــآلي، 

يوحي بـاملعىن وحيًـا، فيعطـي للمعـىن وتصوير املعىن أكمل تصوير، يسهم يف ذلك جرس احلروف الذي 

قـــد أكـــدت البحـــوث والدراســـات امليدانيـــة أثـــر حفـــظ القـــرآن الكـــرمي و يف الـــنفس بعـــًدا وشـــعورًا عميًقا.

وتالوته يف زيادة الثروة اللغوية من األلفاظ والرتاكيب. و ممـا يـدل علـى أثـر القـرآن الكـرمي يف التـزود مـن 

ء يف كالمهم معاين وألفاظًا من القـرآن الكـرمي، أو مجـالً توافـق لفـظ الثروة اللغوية تضمني البلغاء واألدبا

) مـن 1243ومـن أمثلـة ذلـك: مـا جـاء يف البخـاري (.القرآن الكرمي؛ مما يعد اقتباًسا يف البالغـة العربيـة

ِقـُني. يف وفاة عثمـان بـن مظعـون أن النـيب قال:"أَمَّـا ُهـَو فـََقـْد َجـاَءُه اْليَ رضي اهللا عنها  حديث أم العالء

َر. َواِهللا، َما أَْدرِي َوأَنَا َرُسوُل اِهللا َما يـُْفَعـُل ِيب " ويف قولـه: (َجـاَءُه اْلَيِقـُني)  . )2(َو اِهللا، ِإينِّ َألْرُجو َلُه اْخلَيـْ

ويف قولــــه: (َواِهللا، َمــــا أَْدرِي َوأَنَــــا َرُســــوُل اِهللا َمــــا   ،)M     W  V  U  TL )3  موافقـــة لقولــــه تعــــاىل:

                                                 

)1( islamweb.netهـ 1421حمرم  7ويب مركز الفتوى ، عدد كلمات وآيات وحروف القرآن ، األربعاء  إسالم

  .3635قم الفتوى م .ر 2000ـ4ـ12

  .73،ص 2جماد فضائل الصحابة ، د ، ط ، ، صحيح البخاريالبخاري  ، )2(

 ٩٩ جزء من اآلیة ،الحجر  سورة )3(
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وتؤكـد أمهيـة   )1(  M      Z  Y  X  d   c  b   a  `  _  ^    ]  \   [e L   ُل ِيب ) موافقـة لقولـه تعـاىل:يـُْفعَ 

حفظ القرآن وتالوته يف اكتساب امللكة اللسانية الدراسات امليدانيـة والبحـوث واألوراق املتخصصـة يف 

  :املوضوع، ومنها

ن: العالقــة بــني حفــظ القــرآن الكــرمي وتعلــيم دراســة الــدكتور ســعيد بــن فــاحل املغامســي، بعنــوا   

) دارًســـا بشـــعبة تعلـــيم اللغـــة العربيـــة 46اللغـــة العربيـــة لغـــري النـــاطقني �ـــا." و أجريـــت الدراســـة علـــى (

باجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنـورة؛ نصـفهم مـن حفظـة القـرآن الكـرمي كـامًال، والبـاقون غـري حـافظني. 

لكــــرمي وتعلــــيم اللغــــة العربيــــة قــــة إجيابيــــة قويــــة بــــني حفــــظ القــــرآن اوأظهــــرت نتــــائج الدراســــة وجــــود عال

الناطقني �ا، مما أمكن الدارسني احلافظني للقرآن الكرمي من التفوق على زمالئهم غري احلـافظني يف لغري 

  . )2( التحصيل الدراسي لتعلم اللغة"

ن استعمال عوام الناس مما يدل أيًضا على أثر القرآن يف زيادة الثروة اللغوية ما يلحظ مو   

صم بكم، يف مقام عدم االستجابة  :أللفاظ القرآن الكرمي وتعبرياته يف كالمهم، من ذلك مثالً قوهلم

وقصور الفهم. وقوهلم: والصلح خري، يف مقام الدعوة إىل الصلح. و قوهلم: ما على الرسول إال 

: ذهب هباء منثورًا، وطامة كربى، البالغ، حني يبلغون ما يستثقله املخاطب ويعرتض عليه. وقوهلم

وال يسمن وال يغين من جوع، و قاب قوسني، وما على احملسنني من سبيل، وأن تعفوا أقرب للتقوى، 

وإن أكرمكم عند اهللا أتقاكم، والذكرى تنفع املؤمنني، وإن بعض الظن إمث، و اإلنسان على نفسه 

  . بصرية، وخيلق ما ال تعلمون، وغريها كثري

                                                 
 ٩ جزء من اآلیة األحقاف،سورة  )1(

 ، ورقة عملأثرتعلم القرآن في اكتساب اللغة و األدبد. يوسف العليوي،  )2(
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  :: الحديث الشريفثانيا 

ولقد اهتم  :دور احلديث النبوي يف تنمية الثروة اللغوية لدى متعلمي اللغة العربية لغري الناطقني �ا  

الصحابة رضي اهللا عنهم منذ اللَّحظات األوىل ِبَضرورة تعليم اللُّغة العربيَّة لَِغري النَّاطقني ِ�ا من 

سلمني غري العرب، وَعدُّوا ذلك من تب
ُ
ليغ الرِّسالة، وأداء األمانة، وفرائض الدِّين، وهو ما صرَّح به امل

ابن تيميَّة يف "اقتضاء الصِّراط املستقيم" حني قال: "فإنَّ نـَْفس اللُّغة العربية من الدِّين، ومعرفتها فرٌض 

ال يتمُّ الواجب إالَّ واجب؛ فإنَّ فـَْهم الكتاب و السُّنة فـَْرض، و ال يُفَهم إالَّ ِبَفهم اللُّغة العربية، وما 

)1(  به فهو واجب"
وِمن عناية الصَّحابة بتعليم اللُّغة العربية لغري الناطقني �ا ما صرَّح به أبو عثماَن  .

أتاهم وهم بأذربيجان يأمرُهم بأشياء،  - رضي اهللا عنه  -النهدي: "بأنَّ ِكتاب عمر بن اخلطَّاب 

كتب إىل   - أيًضا  -اء عن عمر بن زيٍد: أنَّ عمر بن اخلطَّاب كما ج)2(  وذَكر فيه: تعلَّموا العربيَّة"

: " أمَّا بعد: فتَفقَّهوا يف السُّنة، وتَفقَّهوا يف اللُّغة، وأعرِبوا الُقرآن؛ فإنَّه -رضي اهللا عنه  -أيب ُموسى 

ا من -رضي اهللا عنه  - عريب"، ويف حديٍث آَخر عن عمر  دينكم،  أنه قال: "تعلَّموا العربيَّة؛ فإ�َّ

ا من دينكم" )3(  وتعلَّموا الفرائض؛ فإ�َّ
، وخطبه أيضا فكانت سببا لوصول وإمنا جاءت أحاديثه 

حريصا أن حيدث الناس ومغار�ا ، وكان النيباألمة اإلسالمية يف مشارق األرض  اللغة العربية إىل

عن احلديث اليومي  وخيطب فيهم إذا اقتضى األمر ذلك بألوان من الفن ألقويل الرفيع ، تسمو

وتصعد إىل اجلمال وما يتصل به من الوضوح والتأثري، وتسلك إىل ذلك أساليب التصوير واحلوار . 

وقد عين املسلمون من العرب وغريهم باألحاديث النبوية يف مجيع العصور والبقاع فاهتموا بروايتها 

  . عها و تبويبها بطريقة علميةوحفظها ، مث كتابتها وتدوينها ، والبحث عنها والقضاء �ا مث مج

وكان للحديث الدور الفعال يف نشر الثقافة يف العامل اإلسالمي ، فقد أقبل الناس على     

تدارسه إقباال شديدا ، و كانت الشهرة العلمية لعلماء الصحابة ، والتابعني مؤسسة على التفسري 

ومه يف خمتلف ا�االت حرية تنقل العلماء واحلديث. ومما زاد إقبال الناس على احلديث واالستفادة بعل

يف البلدان اإلسالمية حيث يأخذ بعضهم على بعض ، فكان من ذلك تبادل اآلراء العلمية ، و وقوع 

  ثتهم حللقات العلم يف دراسة احلديعلماء كل عصر على ما عند اآلخرين وإقام

                                                 

 .469. ص، 1، ج،7"ط،م لمخالفة أصحاب الجحيماقتضاء الصراط المستقي"شيخ اإلسالم،  )1(

 12ص ، د ، ج . 2،ط ، "طبقات النحويين واللُّغويينالزبيدي " )2(

 .470  . ص،1، ج،7ط، المرجع السابق" شيخ اإلسالم )3(
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 قوله صلى اهللا عليه وسلم :"إن مل ولقد تأثر األدباء والشعراء به فصاروا يقتبسون منه فمثال     

ومل تستح فاصنع ما   ***"إذا مل ختش عاقبة الليايل:. فلقد قال احلماسي)1(تستح فاصنع ما تشاء"

)2(تشاء"
ومما سبق ذكره عن دور كل من القرآن الكرمي واحلديث النبوي الشريف يف زيادة الثروة .

  .لغة العربية اآلن مل تتحقق إال بالقرآن واحلديث النبوي اللغوية يتبني لنا أن القيمة اليت وصل إليها ال

  :ثالثا: الشعر العريب

الشعر لون من ألوان األدب كذلك هو لون من ألوان احلياة وركن من أركان املعرفة اليت من 

للمتعلم وتقدم له املعاين والتجارب احلسية والصور واألحالم ، فهو وسيلة إل�اج النفس  املهم أن تتاح

تنمية الذوق و اإلحساس باجلمال ، و القدرة على التخيل ، و فهم أبعاد جديدة و متنوعة ورائعة  و

  لألشياء احمليطة به .

كذلك يعترب الشعر وسيلة من وسائل تنمية الثروة اللغوية لدى املتعلم وخاصة املتعلم للغة العربية    

ابة وتراكيب مجيلة، فيتسع القاموس اللغوي الناطقني بغريها مبا حيمله من كلمات جديدة وعبارات جذ

  مواطن اجلمال يف الكلمات والعبارات واأللفاظ .  ويصبح املتعلم أكثر قدرة على إدراك

كما يعد الشعر وسيلة إليقاظ العواطف واملشاعر واألحاسيس النبيلة كحب األصدقاء    

  اء.اسة الوطنية وإعالء روح االنتموالعطف على الفقراء وإثارة احلم

أما الشعر العريب فهو ديوا�م و علمهـم الـذي مل يكـن هلـم قبـل اإلسـالم علـم سـواه سـجلوا فيـه كـل 

االقتصــادية و قــد أنشــد الشــعراء أشــعارهم علــى و الدينيــة و السياســية ، و  مظــاهر حيــا�م االجتماعيــة

كل قبيلة بطرف مـن   اللغة املشرتكة اليت تشكلت قبيل نزول القرآن بقرنني من الزمان يف لغة تسهم فيها

أطراف اللغة و يف القلب منها لغة قريش و أهل احلجاز و قد مت للشعر ما مت وحدث للغة قريش وهـم 

  غري عامدين لذلك بل أمر فرضته سنن اجتماعية وعوامل دينية و سياسية وجغرافية 

متاع األديب و "و تنوعت الرواية من أجل االحتجاج اللغوي و التعليم و التأديب باإلضافة إىل اإل

 خمتلفة من الرواية مت تصنيفه يف أشكالالشعر و  التارخيي و كان من حصيلة ذلك تراث ضخم من

ا�موعات الشعرية ، مثل األصمعيات و املفضليات و املعلقات، ومت و الدواوين للشعراء، أو للقبائل 

  .تصنيف الشعراء إىل الفحول ومن دو�م ووضعهم يف طبقات 

                                                 

  .29، ص 8،يف باب إذا مل تستح فاصنع ما شئت ، ج  صحيح البخاريالبخاري ،  )1(

  .74،ص 1ج د ، ط .  ، ال والحكم، زهر األكم في األمثاليوسي  )2(
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  .)1(جلاهليني وطبقة املخضرمني و طبقة اإلسالميني وطبقة املولدين"فهناك طبقة ا

قال ابن عباس رضي اهللا عنه: "الشعر ديوان العرب فإذا خفي علينا احلرف مـن القـرآن الـذي أنزلـه و 

اهللا بلغــة العــرب رجعنــا إىل ديوا�ــا فلتمســنا ذلــك". ويف روايــة قــال: "إذا ســألتموين عــن غريــب القــرآن 

. . قـــال عمـــر رضـــي اهللا عنـــه: "أيهـــا النـــاس متســـكوا )2(لشـــعر فـــإن الشـــعر ديـــوان العـــرب"فلتمســـوه يف ا

  .)3(بديوان شعركم يف جاهليتكم فإن فيه تفسري كتابكم"

  رابعا :املعـرب والدخيـل:

ومن أشهرها: األعجمي، املعّرب، ة ، "أطلق الدارسون على هذا املوضوع مصطلحات كثري 

االستعارة و البد من اإلشارة إىل أن االقرتاض أو االستعارة من األمور املْعَرب، الدخيل، االقرتاض، 

اليت تدعوا إليها الضرورة، و قد مت يف العصور القدمية، فقد اقتبست اللغات األوربية بعض 

 )4(، صفــر =   Algebriaاجلبـر= :املصطلحات العلمية من اللغة العربية، مثل
Zero  .   

اللغــات التــأثر وهــي قضــية الزمــت اإلنســان باعتبــاره كائنــا اجتماعيــا،  مــن طبيعــة احليــاة وطبيعــة   

والعـرب يف ذلــك مـثلهم كمثــل أي جمموعـة بشــرية جـاورت أقوامــا آخـرين هلــم ألسـنة خمتلفــة عـن لســا�م 

وتبادلوا معهم التجارة كما يف رحلة الشتاء و الصيف و تبادلوا معهم املصاحل وتقامسوا معهـم النفـوذ يف 

ر وشــهدت أطــراف جزيــرة العــرب أشــكاال خمتلفــة للتعــايش مــع الفــرس والــروم و احلــبش مــن الــرب والبحــ

ناحيــة و القـــبط و األنبــاط والســـريان و األشــوريني كـــذلك و قـــد وصــلت العالقـــات بــني هـــذه األمـــم و 

األمــة العربيــة إىل حــد التحــالف و التصــاحل و وصــلت كــذلك ملراحــل خمتلفــة مــن احلــروب والغــزو أمثلــة 

ذكــره العلمــاء يف االحتكــاك احلضــاري بــني العــرب و األمــم األخــرى. وهنــاك مؤلفــات مســتقلة ذلـك ممــا 

مثل التهذيب يف أصول التعريب. "وقام الشيخ فتح اهللا محزة بوضع رسالة خاصـة يف املعـرب يف القـرآن 

 عبــدالكــرمي ، ورســالة قصــرية لعبــد العــال ســامل مكــرم، بعنــوان :التعريــب يف الــرتاث اللغــوي ، و نــاقش 

وما يهمنا هنا )5( الصبور شاهني املعربات يف كتابه : العربية لغة العلوم والتقنية، على أكثر من صعيد,"

مناقشته للمعربات عند علماء االصطالح . وهناك معربات من احلبشـية ، مثـل : مصـحف واحلواريـون 

                                                 

  . بناء الثروة اللغويةمنيسي ،   )1(

  .64، ص 1، د ، ط، ج، الموفقات في أصول الشريعة،الشاطيب  )2(

  .120، ص، 1، د ، ط ،ج،  اإلتقان في علوم القرآن)3(

 ، حبث يف االنرتنتأسباب الثروة اللفظية  في اللغة العربيةنور األمل ، )4(

 حبث يف االنرتنت المرجع السابق،مل ،نور األ ) )5(
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جــر و الفخــار و ومنــرب ومشــكاة ، وكــذلك كلمــات مثــل : خوخــة وبغــل ، وكلمــات آكديــة، مثــل : األ

الُقّفة و األرجوان و اهليكـل والكرسـي و اآلسـي (الطبيـب) نفط  والكانون والتنني و الكور و اجلص و ال

و الكــــّر (نــــوع مــــن املكيــــال العراقــــي)... وهنــــاك تعريــــب وقــــع مــــن اآلراميــــة واآلكديــــة، مثــــل : الزجــــاج 

صـليب وزنـديق ت مثـل: و السـلطان والقسـط، وكلمـا والسكني، وكلمات مثل: قدس وتابوت وجهنم،

  ودجال، وكلمات مثل :الزيت والكربيت و البّلور .

وهناك معربات يونانية، مثل إبليس و اجلنس والقرطاس و الفندق، أو التنيـة عـرب السـريانية و اآلراميـة   

    )1( القصر و القنطرة والقنطار و الدرهم و الدينار و اإلجنيل و امليل ، مثل:

وقد أدت اللغة السـريانية ...’ دية، مثل : الكافور و الزجنبيل و الفلفل وهناك ما دخل من اهلن

أثــرا مهمــا يف املعــّرب ؛ حيــث عــربت مــن خالهلــا املعربــات الفارســية و اهلنديــة و اليونانيــة باإلضــافة إىل 

اشــرتاكها مــع العربيــة يف أصــول بعــض الكلمــات، ونقــل داللتهــا الســريانية، واملعــرب منهــا، مثــل: رطــل، 

     )2( ن، وقسيس، وفدانوزبو 

  :"وقد وضع العلماء عدة قواعد يعرف �ا اللفظ املقرتض ، وتتلخص هذه القواعد فيما يأيت

 . جتتمع اجليم والصاد يف كلمة عربية ، مثل: صوجلـانال •

 . ال جتتمع اجليم والقاف يف كلمة عربية ، مثل: منجنيـق•

 . ة ، مثل: بستـانال جتتمع الباء والسني والتاء يف كلمة عربي•

 . ال تقع الراء بعد النون يف كلمة عربية ، مثل: نــرد•

 . ال تقع الزاي بعد الدال يف كلمة عربية ، مثل: مهنـدز•

   )3( خروج الكلمة على األوزان العربية املعهودة ، مثل: تلفزيـون"•

ة لدى املتعلم للغة العربية و هذه الكلمات وغريها ، تدل على دور املعرب يف زيادة الثروة اللغوي   

  سواء عند الناطق �ا أو الناطق بغريها.

                                                 

 .، بناء الثروة اللغويةمنيسي    )1(

 ، بناء الثروة اللغوية.منيسي  )2(

 ، حبث يف االنرتنتأسباب الثروة اللفظية  في اللغة العربيةنور األمل ، )3(
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  الفصل الثاني :  مظاهر نمو الثروة اللغوية

  ثالثة مباحث: يضم هذا الفصلو 

  المبحث األول:  الترادف مفهومه و أقوال العلماء فيه.

  المبحث الثاني: االشتراك اللفظي مفهومه و أقوال العلماء فيه.

  الث: األضداد مفهومه و أقوال العلماء فيه.المبحث الث
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  المبحث األول:مفهوم الترادف

ذكـــر ابـــن فـــارس أن:"الـــراء والـــدال والفـــاء أصـــل واحـــد، مطـــرد يـــدل علـــى إتبـــاع  أوال: مفهـــوم الـــرتادف:

)1(الشـــيء. فـــالرتادف: التتـــابع."
ردف: "أردفـــت الرجل:أركبتـــه خلفـــي. و  وقـــال ابـــن مكـــي عـــن مـــادة:  

ويف اصــطالح علمــاء اللغــة عــرف بعــدة تعريفــات، منهــا مــا قالــه الســيد )2(ركبــت خلفــه."ردفتــه وزانــه: 

الشريف اجلرجاين: "الرتادف:عبارة عن االحتاد يف املفهوم، وقيل: هـو تـوايل األلفـاظ املفـردة الدالـة علـى 

دق، وقال أيضا: الرتادف: يطلـق علـى معنيـني: "أحـدمها االحتـاد يف الصـ)3(شيء واحد باعتبار واحد".

  ")4(والثاين: االحتاد يف املفهوم، ومن نظر إىل األول فرق بينهما، ومن نظر إىل الثاين مل يفرق بينهما.

  كاآليت:ون به كلميت: العسل والسيف،  ومن أشهر ما ميثل ثانيا: أمثلة الرتادف:

تصفيق العسل: قيل له مثانون امسا أوردها صاحب القاموس يف كتابه الذي مساه (ترفيق األسل ل-1

 - واحلميت -الذوبو  -والشوب -والضريب-والضربة -الضرب - العسل). منها:" العسل

  وغري ذلك.-)5(ولعاب النحل والرحيق" - واملاذي -والشُّهد -والشَّهد-والورس -والتحموت

 -والصفيحة - والقضيب-واخلليل -والرشداء -السيف:من أمسائه عند ابن خالويه،"الصارم-2

 - والصقيفل -واملهند - واملذكر - واحلسام والعضب-واملشريف -والكهام - والصمصامة - واملثفقر

  " وغري ذلك.) 6(واألبيض
  

حتــدث مؤيـدو الـرتادف عـن الفوائــد الـيت حتصـل مـن أجــل اسـتعماله، وهـي إمجــاال  ثالثـا: أمهيـة الـرتادف:

  تتلخص يف النقاط اآلتية: وهي:

  أن تكثر الوسائل إىل اإلخبار عما يف النفس. -1

 وسع يف سلوك طرق الفصاحة.الت-2

 املراوحة يف األسلوب، وطرد امللل والسآمة.-3

  . )7(من اآلخر قد يكون أحد املرتادفني أجلى-4

                                                 

  .377ص، د ، ج ،  1ط ، ،  مقاييس اللغةابن فارس ، ) 1(

  237ص، د ، ج ،  1،  ، ط تثقيف اللسانابن مكي ،) 2(

  .402ص 1، ج، د ، ط ،   لمزهرا،السيوطي )3(

  .62ص،د ، ط ، د ، ج ،  التعريفات ،اجلرجاين   )4(

  .413-407ص، 1، د، ط ،ج ، لمرجع السابقا،السيوطي )5(

  .309ص ،1، ج، د ، ط ،لمرجع السابقا،السيوطي  )6(

 .202ص، ج ،  ، د ، ط ، دفقه اللغة  مد , حممد بن إبراهيم احل )7(
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  رابعا: مصادر الترادف:

حتــدث العلمــاء عــن أســباب الــرتادف ومصــادره. مــن هــؤالء العلمــاء الــدكتور"متام حســان" يف كتابــه    

لــرتادف مــن القضــايا املتصــلة بــاملعىن املعجمــي وخلــص هــذه حيــث أكــد علــى أن قضــية ا .)1("األصــول"

  املصادر كاآليت:

  التساهل يف الغزو الذي  نتج عن طريق االختالف بني هلجات القبائل.-1

  عدم هجران الرواة لبعض الكلمات املهجورة، استخدموها كأن مل �جر.-2

  سبيل ا�از، فيرتادفا.احلقيقة وا�از، يكون أحدمها على سبيل احلقيقة واآلخر على -3

  التوليد والتعريب، حيث يكون املولد أو املعرب عند طبقة، والقدمي عند طبقة أخرى.-4

كما يف تاريخ كتابة العربية، حيث كانت يف بادئ أمرها بدون نقاط، مث نقطت فيما بعد.  -5

  .)2( التحرك "ناص"و"ناض" وكالمها مبعىن

  .أقوال العلماء في الترادف

العلماء بعد سيبويه إيل إنكار الرتادف وحكاهم لنا اإلمام جالل الدين السيوطي ذهب بعض 

رمحه اهللا، وبعض آخر يقرون بوجوده. وبعض آخر يتوسطون بني اإلنكار و اإلثبات. وهنا يورد 

  الباحث طرفا من هذه الطوائف الثالث. وهي: كاآليت:
  

  ين. عض العلماء القدامى و احملدثتضم هذه الطائفة بالرتادف ، االطائفة األوىل: منكرو 

  :(أ)القدامى

قال اإلمام السيوطي رمحه اهللا: ذهب بعض الناس إيل إنكار املرتادف يف اللغة العربية، وزعم أن كل ما 

يظـــن مـــن املرتادفـــات فهـــو مـــن املتباينـــات الـــيت تتبـــاين بالصـــفات كمـــا يف اإلنســـان والبشـــر، فـــإن األول 

 باعتبار أنه يؤنس. موضوع له باعتبار النسيان، أو

  باعتبار أنه بادي البشرة. -يعين البشر -والثاين

وممــن قــال �ــذا الــرأي أبــو علــي الفارســي، وحــدث ذلــك يف جملــس ســيف الدولــة حبلــب حيــث 

وقــال: مــا أحفــظ لــه إال امســا  حضــر ابــن خالويــه فقــال:"أحفظ للســيف مخســني امســا، فتبســم أبــو علــي

  واحدا، وهو السيف. 

                                                 

 .299-296ص ، د ، ط ، د ، ج ، األصول في الفكر اللغوي عند العرب متام حسن ، )1(

 .296، د ، ط ، د ، ج ،ص  لمرجع السابقا، متام حسن  )2(



96 
 

."ومــنهم )1(  يــه: فــأين املهنــد والصــارم وكــذا وكــذا؟ فقــال أبــو علــي هــذه صــفاتوقــال ابــن خالو 

أمحد بن فارس الـذي عقـد بابـا يف كتابـه "الصـاحيب"بعنوان بـاب األمسـاء وكيـف تقـع علـى املسـميات). 

حيث قـال: "ويسـمى الشـيء الواحـد باألمسـاء املختلفـة حنـو: السـيف، واملهنـد، واحلسـام. والـذي نقولـه 

االســم واحــد وهــو الســيف، ومــا بعــده مــن ألقــاب وصــفات، ومــذهبنا أن كــل صــفة منهــا  يف هــذا، إن

)2( فمعناها غري معىن األخرى"
.   

:يكاد احملدثون أن جيتمعوا علي وقوع الرتادف إال أ�م شرطوا له الشروط اليت (ب) احملدثون والرتادف

لكلمتني اتفاقا تاما، ويتحد يف بيئة �ا يتحقق وإال فال، ومن تلك الشروط :االتفاق يف الداللة بني ا

لغوية واحدة، وكذلك يف أثر واحد وما إيل ذلك من هذه الشروط، وإن مل تكمل ال يقبلون الرتادف، 

والذين ينكرون الرتادف كأ�م ينكرون الواقعة لذلك وصفهم د.أنيس بالساحبني يف عامل من اخليال 

مل من اخليال يصور هلم من دقائق املعاين وظالهلا حيث قال: "الذين أنكروا الرتادف ساحبني يف عا

  ".)3( ماال يدركه إال هم،  وال يقف عليه إال أمثاهلم

مثبتو الرتادف: ممن أثبت وجود الرتادف ابن خالويه الذي ذكر للسيف مخسني امسا،  الطائفة الثانية:

)4( وكذلك األسد، واحلية
املرتادفة وذكروا سببني لذلك   ومنهم األصوليون: الذين أقروا بوقوع األلفاظ.

  كما ذكر اإلمام السيوطي حني قال: "قال أهل األصول: لوقوع األلفاظ املرتادفة سببان:

أحدمها: أن يكون من واضعني، وهو األكثر بأن تضع إحدى القبيلتني أحد االمسني، 

هر الوضعان أو واألخرى االسم اآلخر للمسمى الواحد، من غري أن تشعر إحدامها باألخرى، مث يشت

والثاين: أن يكون من  يلتبس وضع أحدمها بوضع اآلخر، وهذا مبين على كون اللغات اصطالحية.

 واحتج أصحاب هذا الرأي بتفسري القدماء لكلمة. )5( واضع واحد وهو األقل

"الريب",بالشك.فقالوا:"فلو كان الريب غري الشك لكانت العبارة عن معىن الريب بالشك خطأ، 

   )6( رب �ذا عن هذا علم أن املعىن واحدفلما ع

                                                 

 .405,ص1,ج، د ، ط المزهر السيوطي ،  )1(

 .119 ص، د ، ط ، د، ج ،  الصاحبي،بن فارسا) 2(

 .119 صط ، د، ج ،  د ، المرجع السابق،بن فارسا) 3(

 .408ص،  1، ج ، د ، ط ،المرجع السابقالسيوطي ،)4(

  )406ص، 1، ج ، د ، ط ،المرجع السابق السيوطي ،) 5(

 404ص 1، ج ، د ، ط ، المرجع السابق ، لسیوطيا )6(
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  الطائفة الثالثة:

وهذه الطائفة تنكر الرتادف التام وتثبت غري التام، منهم يف القدمي العالمة عز  املتوسطون.   

الدين بن مجاعة حيث قال:"إن من جعلها مرتادفة نظرا إىل احتاد داللتها على الذات، ومن مينع ينظر 

  ".)1( زيد معىن فهي تشبه املرتادفة يف الذات، واملتباينة يف الصفاتإىل اختصاص بعضها مب

ومنهم يف احلديث الدكتور رمضان عبـد التـواب الـذي يقـول: "ورغـم مـا يوجـد بـني لفظـة مرتادفـة    

وأخرى، من فروق أحيانا، فإننا ال يصح أن ننكر الرتادف، مع من أنكره مجلة، فإن إحساس الناطقني 

مل هذه األلفاظ معاملة الرتادف، فنراهم يفسرون اللفظة منها باألخرى. كما روي عن باللغة، كان يعا

"مسعــــت أبــــا ســــوَّار الفنــــوي يقــــرأ: "وإذا قتلــــتم نســــمة فــــادارأمت  فيــــه" فقلــــت لــــه : إمنــــا :املــــازين أنــــه قــــال

  ".)2( هو(نفس)فقال:النسمة والنفس واحد

                                                 

 405ص 1د ،  ط ، ج ،  المزهر ، السيوطي ، )1(

 324- 308صد ، ج ، ،د ،ط ، فصول في فقه اللغةرمضان  عبد التواب ، )2(
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  الترادف في لغة الهوسا.

، وفيهــا كــل الظــواهر اللغويــة املوجــودة يف اللغــات احليــة. وانتبــه علمــاء لغــة مبــا أن لغــة اهلوســا لغــة حيــة

اهلوسا هلذه الظواهر. وبدءوا يتحدثون عنها يف أحباثهم اللغوية. والذي كان أكثـر انتباهـا هلـذه الظـواهر 

حيــث عنــون رســالته اجلامعيــة يف لغــة اهلوســا ب:(صــوت خمتلـــف  )1( هــو: الــدكتور عبــد اهللا غربــا ورمــا

عــىن واحــد. وبعــض معــان هامشــية). تنــاول الباحــث يف هــذه الرســالة الــرتادف يف لغــة اهلوســا ومســاه: وم

  . ")2(  "صوت خمتلف ومعىن واحد". "وهذا الباحث هو أول من تناول علم الداللة يف لغة اهلوسا

آلن، ولــيس وظــاهرة الــرتادف موجــودة يف اهلوســا إال أن العلمــاء مل يلتفتــوا إليهــا بالتــأليف حــىت ا      

الرتادف فحسب بل علم الداللة بصفة عامـة، إال مـا يـتم التعـرض لـه يف ميـدان التـدريس واملقـاالت يف 

  ا�الت و األحباث العلمية.

واحــد، وهــي الكلمــات املختلفــة  ا التعريــف فقال:"صــوت خمتلــف و معــىنوقــام الــدكتور ببيــان هــذ   

)3( يف النطق والشكل، ولكن معناها واحد"
و الرتادف  يف لغة اهلوسا توجد الكلمات املختلفـة وهذا ه.

  مبعىن واحد، وهي كاآليت:

  (أ)                                                      

  الوالد                                                  

  أبا                                                   

  

  

    

  

        

  (ب)

  عيب

                                                 

 وهو حماضر يف شعبة اهلوسا , قسم اللغات ,جبامعة أمحد بلو زريا, نيجرييا. )1(

عبد الرمحن لول أدورو الكشناوي, أثر اللغة العربية ومظاهرها يف كتابات أيب بكر إمام على كتاب (الكالم  رأس مال) دراسة  )2(

 .208ص،، د ، ط ، د ، ج داللية معجمية, رسالة الدكتوراه 

)3( Wurma; shafi 34 

 بَابَا ِدجتُِّو       َمَهْيِفي َمْيِغَدا      سوُهو
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  أَيـُْبو

  

  

  

     

ويف األمثلــــة األويل نــــرى مخــــس كلمــــات خمتلفــــة يف كتابتهــــا ونطقهــــا، وكــــل واحــــدة منهــــا تقــــوم مقــــام  

األخرى، وكلها تقوم مبعىن الوالد. من هنا كانت هذه الكلمات مرتادفة من حيث املعـىن وفيهـا كلمتـان 

  ومها "بابا وأبا" ومها مقرتضان من العربية.

وكذلك يف األمثلة الثانية يوجد أربع كلمات بكتابات خمتلفـة و نطـق خمتلـف وكلهـا مبعـىن العيـب. و    

)1(أيب" –هلين  -فيها ثالث كلمات مقرتضة من العربية وهي:"إلال
.  

مـــن هنـــا يتبـــني لنـــا أن الـــرتادف يف لغـــة اهلوســـا ظـــاهرة جديـــدة، علمـــاء اهلوســـا يكشـــفون عنهـــا يف  

باحث. ومبا أنه جديد العهد يف اهلوسا. فلم جند مناقشة علمـاء اهلوسـا هلـا، اللهـم كتابا�م كما ذكر ال

"تـزيني كـالم اهلوسـا يقصـد بـه   إال يف املستقبل ألن العلماء بدءوا يكتبون عنه وها هو عامل آخر يقول:

اين كل سياق من الكالم يضم كلمتني فأكثر، يتولد املعىن املختلف  من تلك الكلمات، إذا قـورن مبعـ

الكلمات األصلية واحدة تلو األخرى. وأحيانا جتد أن معىن السياق خيتلف عن معىن الكلمات، حـىت 

  .)2(يكون ال عالقة بينهما بتاتا"

وحتــدث الثــاين عــن الــرتادف يف ســياق كــالم اهلوســا، حيــث يولــد الســياق املعــاين املرتادفــة أحيانــا    

  مات األصلية وذلك مثل:حىت يكون منقطع العالقة بينه وبني معاين الكل

  هيال

  احليض

  

      

  

  

                                                 
)1( Dr.Wurma - F. J. H. B.U.Kano Lp.126-127  

)2( Dr. Inuwa 1991- p.1  

   

 تـََويَا َهلَِين  إِْلآل تشيَكسْ 

ذمن    ذمن ماتا  

 طك

 فاشن   غنن هنو     سال  رِشن

 سال

 بن وتا        أآلدرماتا

قعود 

 النساء

ترك  الغرفة قعود

 الصالة   

رؤية   

 اليد

عدم 

 الصالة

تتبع    

 الشهر

عادة   

 النساء
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كل هذه السياق  ترادف معىن احليض يف لغة اهلوسا. ومن هنا نرى أن أهـل اهلوسـا بـدؤوا النظـر يف    

   .مثـل هــذه الظــاهرة اللغويــة الطبيعيــة لكــل اللغـات البشــرية. وإن شــاء اهللا نتطلــع إىل املزيــد يف املســتقبل 

  الباحث حول الترادف بصفة عامة.ما يراه 

وإن تأملنا يف هذه الظاهرة بعني االعتبار فال ميكن لنا أن ننكر وجودهـا، لكـون معظـم املرتادفـات حتـل 

حمــــل األخــــرى. إذا كــــان األمــــر كــــذلك مل يبــــق لنــــا إال أن نطلــــق علــــى مثــــل هــــذه الكلمــــات مصــــطلح 

ا. و اختالف أحياء العـرب، سـواء جـاءت الرتادف، بغض النظر عن الفروق البسيطة اليت كانت بينهم

  األوىل من هذا احلي، والثانية من حي آخر، والثالثة مولدة والرابعة قدمية، واخلامسة معربة.

وكـــل هـــذه املصـــطلحات إن أدخلـــت يف الفصـــحى فهـــي عربيـــة واحـــدة، ألن اخـــتالف احليـــني ال    

وحـىت املعربـة إن عربـت وأدخلـت يف خيرجهما عن عربيتهما. وكذلك إن كانت مولدة مـن كلمـة قدميـة، 

الفصحى، فهي عربية خالصة وإن كان أصلها غري عريب، انظر إيل الكلمات اليت قيـل عنهـا غـري عربيـة 

األصــل مثــل: اإلســتربق وأمثاهلــا، ووردت يف القــرآن الكــرمي، وكــون أ�ــا فيــه أخرجهــا عــن أعجميتهــا إىل 

الكــرمي يكفينــا أن نقــر بوجــوده، ويف مكــان غــري واحــد، العــريب املبينــة. وكــذلك ورود الــرتادف يف القــرآن 

و أمــا الثانيــة )M     j  i  h  gL )1 مــن ذلــك كلمتــا خســر ونقــص. و يف األوىل قــال اهللا تعــاىل:

. وردا مرتادفـــــني، أل�مـــــا وردا يف الســـــياق )M K  J  I  HL    VL )2  فقـــــال اهللا تعـــــاىل:

  اللغوي الواحد نفسه مبعىن النقص يف كليهما.

من هنا يرى الباحث أنـه ال مفـر مـن االعـرتاف بقبـول الـرتادف، ميكـن أن يسـميه اللغويـون بأيـة تسـمية 

يشاءون. أهو شبه الرتادف، أو غري التام أو ما إىل ذلك. فال بـد مـن وجـوده، ألن تقـارب األلفـاظ يف 

  الداللة على الشيء الواحد أمر طبيعي يف أية لغة حية كما رأينا يف لغة اهلوسا.

وهــذا التقــارب الــداليل يلعــب دورا فعــاال يف مســاعدة العلمــاء يف ميــدان العلــم واملعرفــة. ولــواله 

الضطرب سري التعليم. كما قال الدكتور عوض حيدر "ولوال هذا الرتادف املتسامح فيه مـا كـان هنـاك 

ح فيــه، فهــم اللغــة، ومــا حتقــق يف الكشــف عــن معــاين الكلمــات الغامضــة، ولــوال هــذا الــرتادف املتســام

ألدى ذلـــك إىل نـــوع مـــن اجلمـــود يف اللغـــة، ألن انعـــدام الـــرتادف يعـــين انعـــدام التواصـــل اللغـــوي وإفقـــار 

                                                 
 9 ،سورة الرحمان  جزء من األیة  )1(
 .84سورة ھود جزء من اآلیة  )2(
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وأكد لنا هذا األستاذ اجلليل �ذه النظرية أمهيـة وجـود الـرتادف يف  )1(  التجربة اإلبداعية لدى اإلنسان"

  أية لغة. وبدونه تكون اللغة ضيقة الصدر، وعطاؤها قليل.

  .ألف من مؤيدي الترادفبعض ما 

  .)2( هـ1321املطبوع بالقاهرة سنة  -"األلفاظ املرتادفة" أليب احلسن علي بن عيسي الرماين 

 .)3( م1980ـ دار العربية للكتاب سنة  اهلمذاين  "األلفاظ الكتابية"لعبد الرمحن بن عيسي 

 . )4(م1964مشق سنة الذي نشر مظفر سلطان بد-"ما اختلفت ألفاظه واتفقت معانيه"لألصمعي 

 .)5( "الروض املسلوب فيما له امسان إىل ألوف". للعالمة جمدد الدين الفريوز أبادي صاحب القاموس

    .)6( "كتاب يف أمساء األسد" و "كتاب يف أمساء احلية" للحسني بن أمحد بن خالويه

  بعض ما ألف من معارضي الرتادف. (ب)

 . )7( للغوي أيب هالل العسكري"الفروق اللغوية" لإلمام األديب ا-1

)8( "شرح الفصيح" البن درستويه بن املرزبان الفارسي الفسوي النحوي-2
.
    

 )9("األلفاظ"أليب عبد اهللا حممد بن زياد بن األعرايب3
.
    

)10( "كتاب الفصيح"ل إلمام أيب العباس أمحد بن حيىي بن يسار الشيباين ثعلب-4
.
   

 
)11( بن فارس بن زكريا بن حممد بن حبيب أبو احلسني اللغوي القزيوين"االنتصار لثعلب"ألمحد  - 5

.
   

  

  

                                                 
 .133-132ص ، د ، ط ، د ، ج ،  علم الداللةفريد عوض حيدر ,  )1(

 .310ص ، د ،ط ، د ، ج ، لعربيةفصول في فقه ارمضان عبد التواب ، )2(

 , الغالفاأللفاظ الكتابية عبد الرمحن عيسى اهلمذاين  )3(

 .310ص, د ،ط ، د ، ج ، المرجع السابقرمضان عبد التواب ،  )4(

 .407ص ، 1، د ،  ط ، ج ،  المزهر السيوطي ، )5(

 .407ص ، ،1، د ،  ط ، ج ،  المرجع السابقالسيوطي ، )6(

 313ص,،د ،ط ، د ، ج ، المرجع السابق،التواب  رمضان عبد )7(

 .98ص,، د ،ط ، د ، ج لبلغة افريوز آبادي ,  )8(

 161ص، د ،ط ، د ، ج المرجع السابق, فريوز آبادي  )9(

 334، ص 1، د ،  ط ، ج ،  المزهر السيوطي ، )10(

 299ص ،  1، د ،  ط ، ج ، المرجع السابق السيوطي ، )11(
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  شترك اللفظيبحث الثاني:مفهوم اإلالم

  ك اللفظي:شرت أوال: مفهوم اإل

و لـذلك  حيتوي املصطلح علي املضاف واملضاف إليه، واملضاف هو عمود الفقر للمصـطلح،    

 اللغة (الشـني والـراء والكـاف) الشـرك هـو أن يكـون يكتفي الباحث بتعريفه اللغوي. االشرتاك أصله يف

  .)1(الشيء بني اثنني ال ينفرد به أحدمها، ويقال شاركت فالنا يف الشيء إذا صرت شريكه

"معـىن االشـرتاك:   ات عدة منها ما قالـه أمحـد فـار لقد عرف علماء اللغة هذا املصطلح بتعريف

)  (  *  +  ,   -  .      /  M  0   :{ه جـل ثنـاؤهأن تكـون اللفظـة حمتملـة ملعنيـني أو أكثـر، كقولـ

6    5  4     3  2  17    ?  >    =  <  ;  :  9   8L {)2(   فقولــــه فليلقــــه مشــــرتك بــــني

واالشـرتاك ) 3(اخلرب وبني األمر، كأنه قال:فاقذفيه يف اليم يلقه اليم، وحمتمل أن يكون اليم أمر بإلقائه "

األلفــاظ يف لفــظ واحــد، وان اختلفــت املعــاين فهــو تــام االشــرتاك، وإن  اللفظــي، هــو أن تشــرتك معــاين

 اختلفت بالضد فهي من األضداد سيأيت ذكره.

وأشـهر لفـظ ميثـل بـه علمـاء العربيـة كلمـة "عني".يضـيفون هلـا دالالت   ثانيـا: أمثلـة لالشـرتاك اللفظـي:

الــــدينار  -ية منهــــا: اجلاســــوسعــــدة بعــــد داللتهــــا الذاتيــــة وهي:العضــــو البصــــارة. ومــــن املعــــاين اإلضــــاف

ســحابة تــأيت مــن  -مطــر جييــئ وال ينقطــع أيامــا -اعوجــاج يف امليــزان -فــم القربــة -الشــمس -املضــروب

. نالحظ أن بعض معاين هذه األلفاظ ال عالقة هلـا بعـني البصـارة، وإن كـان الـبعض لـه )4(ناحية القبلة

  :)5(ومن أمثلته يف الشعر عالقة �ا.

  سا         يقود من بطن قديد جلسالقد رأيت هذريا جل

  مث رقي من بعد ذاك جلسا      يشرب فيه لبنا وجلسا

  مع رفقة ال يشربون جلسا    وال يؤّمون هلم جلسا

يقولون عن هذه اجللسات: األويل: رجل طويـل، والثانيـة: جبـل عـال، والثالثـة: جبـل، والرابعـة: عسـل، 

  .واخلامسة: مخر، والسادسة: جند
                                                 

  .476ص ،  ، د ، ج 1ط ، ، قاييس اللغة، ما بن فارس )1(

  39 .اآلية سورة طاه  )2(

  .470ص ، ط ، د ، ج ،  ، داملرجع السابقا بن فارس )3(

  .383,ص ، د، ط ، د ، ج ، على املعىن و ظالل املعىنحممد حممد يونس )4(

  .377-  376،ص1ج،  د ، ط، المزهر،السيوطي )5(
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  سبابه:ثالثا: أ

  الحظ علماء اللغة االشرتاك اللفظي، فوجدوا أن هناك أسبابا أدت إىل نشوئه منها: 

  ف اللهجات العربية.اختال-1

. وعلـق علـى ذلــك )1(تنـاهي األلفـاظ وعـدم تنـاهي املعـاين. وبـذلك يــرى بعـض العلمـاء وجـوب االشـرتاك-2

ن تقدم لفظـا منفصـال لكـل معـىن يـرد علـى الدكتور متام حسان حيث قال: "ومن احملال أن تستطيع لغة ما أ

  .) 2(اخلاطر"

اســتعمال ا�ــاز. وهنــاك بعــض األلفــاظ تركــت معانيهــا األصــلية  واســتعملت مبعانيهــا ا�ازيــة أو تســتعمل -3

  جنبا إىل جنب ، وأحيانا تشتهر ا�ازية على األصلية كما يف كلمة "العني".

واحـــدة كانـــا خمتلفـــيت الصـــورة واملعـــىن ، مث حـــدث يف صـــورة التطـــور الصـــويت: اشـــرتاك اللفظـــني يف صـــورة  -4

احدمها التطور فاتفقت مع األخرى يف أصوا�ا، وهكذا احتدت الصـورة واختلـف املعـىن واشـرتكتا بـني معنيـني 

  .)3(أو أكثر. وذلك مثل: مرد: أقبل تى . ومرد :اخلبز:لينه

به لفظــة  يف العربيــة. وذلــك مثــل: "الســكر نقــيض عمليــة االقــرتاض بــني اللغــات. ميكــن أن جنــد لفظــة معربــة تشــ-5

  )4(الصحو"و"السَّكر سد الشق". واألوىل عربية، و الثانية مقرتضة من اآلرامية.

  ـ تطور داللة األلفاظ حلدث من األحداث.6

على سبيل املثال أضاف اإلسالم معاين جديـدة يف القـاموس العـريب، مل تكـن معروفـة عنـد العـرب قبلـه. بالداللـة و 

  .)5(وغريها-واإلميان -والدين -واإلسالم -والشرك -واإلحلاد -الصالة –الزكاة -اليت عرف فيه مثل:الكفر

  رابعا: أقوال العلماء حول االشرتاك اللفظي.

  اختلف علماء اللغة يف االشرتاك اللفظي، هل له وجود يف اللغة أم ال؟     

لعـدم تنـاهي املعـاين و  هودبـني الباحـث أن هنـاك مـن يـرى بوجـ نفأنكرته طائفة منهم وأثبتتـه طائفـة أخـرى. لقـد سـبق أ

  .تناهي األلفاظ . وهنا نذكر طائفتني فقط . ومها املنكرة واملثبتة

                                                 

  .1/369 ، د ، ط، ج ، المزهرالسيوطي ،)1(

  .298ص  د ، ط ، د ،ج، األصول،متام حسن , )2(

  .82ص، د ، ط،،د ، ج ، فقه اللغة ،حامت صاحل الضامن  )3(

  و الصفحة نفسها.، المرجع السابق ،حامت صاحل الضامن  )4 (

  .44ص، د ،ج ، 1ط ،  , الداللة اللفظية، حممود عكاشة )5(
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إمــام املنكــرين هلــذه الظــواهر كلهــا. لقــد وضــع يــده  )1( الطائفـة األويل: منكــرو االشــرتاك. وابــن درســتويه 

خمتلفـني، ملـا كـان ذلـك  معنيـني  واحـد، للداللـة علـى على املشـرتك اللفظـي فقـال: "فلـو جـاز وضـع لفـظ

إبانـــة، تعمـــيم وتغطيــــة، ولكـــن قــــد جيـــيء الشــــيء النـــادر مــــن هـــذا لعلــــل. وإمنـــا جيــــيء ذلـــك يف لغتــــني 

متبــاينتني، أو حلــذف واختصــار قــد وقــع يف الكــالم، حــىت اشــتبه اللفظــان، وخفــي ذلــك علــي الســامع، 

    )2( وتأول فيه اخلطأ

لفارســي علـى هـذا القــول، وأكـد مـا قالــه ابـن درسـتويه، وقــال أبـو علـي: "إن اتفــاق وعلـق أبـو علـي ا   

اللفظني واختالف املعنيني، ينبغي أال يكون قصـدا يف الوضـع، وال أصـال، ولكنـه مـن لغـات تـداخلت، 

    )3(أو أن تكون كل لفظة تستعمل مبعىن مث تستعار لشيء فتكثر وتغلب، فتصري مبنزلة األصل"

كـــال القـــولني جنـــد أ�مـــا ال ينكـــران املشـــرتك كليـــا، وإمنـــا ينكرانـــه يف لغـــة واحـــدة، أو أ�مـــا ينكـــران   إذا تأملنــا 

  أسباب االشرتاك اليت ذكرها العلماء، إال بأسبا�ما اليت ذكراها.

ومل يكـن هـذا اإلنكـار مقتصـرا علـى اللغـة العربيـة فقـط، بـل إنـه موجـود يف اللغـة الفرنسـية بوجـه 

ن بوجه عام.كما حكاه لنا الدكتور صبحي الصاحل يف دراسته لفقه اللغـة حيـث خاص، ولغات اإلنسا

أنكر "يب لروا "األلفاظ املشرتكة فقـال: "إننـا حينمـا نقـول إن إلحـدى الكلمـات أكثـر مـن معـىن واحـد 

يف وقـــت واحـــد إمنـــا نكـــون ضـــحايا االخنـــداع إىل حـــد غـــري قليـــل: إذ ال يطفـــو يف الشـــعور مـــن املعـــىن 

   )4( تدل عليها إحدى الكلمات إال املعىن الذي يعينه سياق النص"املختلفة اليت
مــن هنــا يتبــني لنــا أن هــذه الظــواهر قضــايا لغويــة عامــة، وهــي موجــودة يف مجيــع لغــات البشــر  

احلية. ومـن املالحـظ أن اإلقـرار باالشـرتاك أو الـرتادف  و حـىت األضـداد، ال يعـين أن يـؤتى �ـا وجبميـع 

ص الواحد. ولكننا نستعمل كل معىن يف حمله ، ألن من شعار لغتنـا احلبيبـة: لكـل معانيها يف سياق الن

  مقام مقال.

بـني اإلمـام جـالل الـدين السـيوطي رمحـه اهللا، أن األكثـرين مـن علمـاء   الطائفة الثانية: مثبتـو االشـرتاك.

كن الوقـوع، جلـواز اللغة أثبتوا االشرتاك اللفظي حيث قال: "واختلف الناس فيه، فاألكثرون على أنه مم

                                                 
)1(

 .98ص د ، ط ، د ، ج ، ، لبلغة ا جعفر بن درستويه ،هو عبد اهللا بن  

 325ص،د ،ط ، د ، ج ، فصول في فقه العربية،رمضان عبد التواب  )2(

 325ص،د ،ط ، د ، ج ، المرجع السابق،رمضان عبد التواب  )3(

 306ص د ،ط ، د ، ج ،   دراسات في فقه اللغة ،صبحي صاحل )4(
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أن يقع إما من واضعني بأن يضع أحدمها لفظا ملعىن، مث يضعه اآلخر ملعىن آخر، ويشتهر ذلك اللفـظ 

  بني الطائفتني يف إفادته املعنيني، وهذا على أن اللغات غري توقيفية.

وإمــا مــن واضــع واحــد الغــرض اإل�ــام علــى الســامع، حيــث يكــون التصــريح  ســببا للمفســدة ،  

وي عن أيب بكر الصديق رضـي اهللا عنـه. وقـد سـأله رجـل عـن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم وقـت كما ر 

  .)1(  ذها�ما إىل الغار: من هذا؟ قال: هذا رجل يهديين السبيل

ومــن مثبتيــه ابــن خالويــه وهــو إمــامهم، لقــد بــني يف شــرح الفصــيح مــا روي عــن ابــن دريــد يف لفظــه 

  "رؤبة"حني قال:

: ملا مساك أبوك رؤبة ؟ فقال: واهللا ما أدري أبروبة الليل، أم بروبة اخلمر، أم "إن رجال قال لرؤبة

بروبة اللنب، أم بروبة الفرس، فروبة اللنب: رغوته، وروبة الليل : معظمه، وروبة اخلمر: زيادته، وروبة 

شب الفرس: قيل طرقه يف مجاعه وقيل عرقه، وهذا كله غري مهموز، فأما رؤبة باهلمزة قطعة من خ

)2( يرأب �ا القدح، أي تصلحه �ا"
.  

وكلمة " روبة " تشرتك يف معناها: معظم الليل، زيادة اخلمر، رغوة اللنب، طرق الفرس يف مجاعـه أو 

  عرقه، وإن مهزت تعين اخلشبة اليت تصلح القدح �ا.

                                                 
 .369ص1، ج، د ، ط ،المزهر  ،السيوطي )1(

 .371ص ، 1، ج، د ، ط ،  ع السابقالمرج، السيوطي  )2(
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  .االشتراك اللفظي في الهوسا

وأول مـن حتـدث عنهـا د.ورمـا السـالف الـذكر يف هذه الظاهرة كسابقتها، تنبه إليها علماء لغـة اهلوسـا، 

  الرتادف، مث د. فغي . تناوهلا األول باهلوسا والثاين (بإنغوسا) وهي االنكليزية املخلوطة بلغة اهلوسا.

  عّرف د . ورما االشرتاك اللفظي يف لغة هوسا بالتعريفات اآلتية :

  .A. Kalma mai yawan ma’anoni                   كلمة ذات املعاين الكثرية .  

  .B. Kalma mai ma’anoni da yawa.                         كلمة ذات معان كثرية

  .C. Kalma mai tulin ma’ana                    كلمة ذات جمموعة من املعاين .

  D. Kalma mai tarin ma’anoni.                              كلمة ذات معان مجة.

  E. Kalma mai dimbim ma’anoni(1                                     ت معان شىت .كلمة ذا

  F. Kalma d’aya ma’na tuli.(2                                     كلمة واحدة ومعان ال حتص

  هذه تعريفات لالشرتاك اللفظي يف لغة اهلوسا ، وهي لفظة واحدة وتشرتك معها معان كثرية .

  لقد حظيت لفظة "عني" باألمثلة يف هذه الظاهرة حىت يف لغة اهلوسا كما يف العربية .     

  كما يف املثال التايل :

عــني . تشــاركها يف املعــىن عــني الســيارة، وعــني النهــر و البئــر، وعــني الــزرع مثــل  –كلمــة : ِإُدو 

  الدخن و الذرة .

ذكرت عنـد أهـل اللغـة العربيـة وممـن ذكـر هـذه  ذكر لعلماء اهلوسا أسباب االشرتاك اللفظي كما     

األسباب د.ورمـا. حيـث بـني أن األحـداث اللغويـة ال حتـدث سـدى إال باألسـباب، وأسـباب االشـرتاك 

  هي:

  .A.juyin zamani.                                                                       تقلب الزمان

  B.cuɗanyar harshe da wadansu harsuna.                      اختالط اللغة بلغات أخرى

 C.Yalwar harshe.                                                                         سعة اللغة

 .D.Cigaba ko bunkasar harshe.                                                    تطور اللغة

  .E.Gogewar masu Magana da harshe           .اب اللغة يف استخدامهااتقان أصح

وشرح كل هـذه األسـباب باألمثلـة والبيـان، وإن دل هـذا علـى شـيء فإمنـا يـدل علـى أن علمـاء       

  اهلوسا انتبهوا هلذه الظاهرة اللغوية وهم مستعدون لالنضمام مع الركب اللغوي العاملي.
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 .تراك اللفظيما يراه الباحث حول االش

هذه الظاهرة أكثر حظا من سابقتها يف اإلثبات، كما بني اإلمام السـيوطي أن أكثـر علمـاء اللغـة أقـروا 

بوجودها. وحىت منكروها مل ينكروها كليا، بل أثبتوها يف دراسة اللغة املقارنة أو التقابليـة. وهـذا مـا أقـر 

  به ألد أعداء هذه الظواهر(ابن درستويه).

عاصــرون مــن علمــاء اللغــة أقــروا بوقوعــه حيــث أكــدوا أنــه ال يقتصــر بوجــوده علــى اللغــة حــىت املو    

  العربية بل هو موجود يف معظم لغات العامل.

  منهم إبراهيم أنيس قسم االشرتاك اللفظي إىل أربعة أنواع وهي:و 

  ـ و جود معىن مركزي للفظ تدور حوله عدة معان فرعية أو هامشية.1

  ة الستعمال اللفظ يف مواقف خمتلفة.تعدد املعىن نتيج -2

  داللة الكلمة الواحدة على أكثر من معىن نتيجة لتطور يف جانب املعىن.-3

وجود كلمتني تدل كل منهمـا علـى معـىن، وقـد احتـدت صـورة الكلمتـني نتيجـة تطـور يف جانـب -4

  .)1(النطق

للفظـي، أل�ـا ظـاهرة طبيعيـة يف ومما تقدم من البيانات واألمثلة يؤكـد عـدم معـىن إنكـار االشـرتاك ا   

  لغات البشر، وهي واضحة وضوح الشمس.

  وقبل قليل شاهدناها يف لغة اهلوسا، مع أمثلتها. وعلى هذا جيب االعرتاف به.  

  :الكتابات عن االشرتاك اللفظي

ـــا يف متـــ    ون مل حتـــظ هـــذه الظـــاهرة بتفـــرغ الكتابـــة بعنوا�ـــا، إال أن العلمـــاء حتـــدثوا عنهـــا إثباتـــا وفي

الكتب، وهنـا يـورد الباحـث الكتـب الـيت وردت فيهـا قضـية اشـرتاك اللفظـي �ـذا االسـم أو غـريه، إثباتـا 

 وإنكارا.

                                                 

  .171-165,ص، د ، ط ، د ، ج  داللة األلفاظ، إبراهيم أنيس )1(
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  .كتابات املثبتني له

 .)1(""شرح الكامل"أليب إسحاق البطليموسي تكلم فيه األصمعي عن االشرتاك اللفظي

شـــارة إيل االشـــرتاك ة إ"الكتاب"لســـيبويه، حيـــث تكلـــم عـــن كـــالم العـــرب. ويف عبارتـــه األخـــري 

  .)2("اتفاق اللفظني  واختالف املعنيني" اللفظي. وهي:

"ألصاحيب"أليب احلسني أمحد بن فارس بن زكريا، خصص بابا واحدا باسم االشرتاك، مث تكلم 

 .)3(عنه يف أبواب أخرى

 .)4("املزهر"لإلمام جالل الدين السيوطي خصص النوع اخلامس والعشرين يف معرفة املشرتك

 .)5("اجلمهرة"حملمد بن احلسن بن دريد.وجاء السيوطي بأمثلة االشرتاك فيه

واالشرتاك اللفظي أكثر حظا من تأييد علمـاء اللغـة لـه، مـن الـرتادف واألضـداد.يكاد اللغويـون 

  أن يتفقوا على وقوعه، ألنه حىت الذين ينكرونه ال ينكرونه كليا.

 كتابات  المنكرين له.

د اهللا بـــن جعفـــر بـــن درســـتويه بـــن املرزبـــان الفارســـي. تكلـــم عن"وضـــع لفـــظ "تصـــحيح الفصـــيح" لعبـــ

  وكذلك يف كتابة  "شرح الفصيح".)6(واحد،للداللة على معنيني خمتلفني"

"LE LANGAGE  اللغــــة".للغوي الكبريفرنســــي:"B.LERRO"حيــــث يــــرى مــــن رضـــــي : يب لروى

 )7(باالشرتاك أصبح من ضحايا االخنداع

                                                 

  .378ص ،،ج،ط ، ، دلمزهراالسيوطي ،  )1(

  .177،ص ،1ج،د ، ط ، شرح كتاب سيبويه، السريايف )2(

  .470ص، د ، ط ، د ، ج ، الصاحبي  ا بن فارس ،)3(

  .369ص، 1 ، د ، ط ، ج،المزهر، السيوطي )4(

  .370,ص،1 ، د ، ط ، ج،المرجع السابق، السيوطي  )5(

  .325صد ،ط ، د ، ج،  ، فصول في فقه العربيةرمضان عبد التواب ، )6(

  306صد ،ط ، د ، ج،  ، دراسات في فقه اللغة، صبحي صاحل )7(
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  داد مفهومه وأقوال العلماء فيه.المبحث الثالث : األض

األضداد مجع مفرده: الضد. والضد يف اللغـة هـو: ضـد الشـيء. و الضـدان: الشـيئان  أوال: مفهوم األضداد:

ال جيوز اجتماعهما يف وقت واحد، كالليـل والنهـار. وهـذا بكسـر الضـاد، وأمـا بفتحـه هـو: املـأل، يقـال َضـّد 

ن للقياس يشري إىل أن كلمة الضـد اسـتخدمت يف اللغـة مشـرتكا لفظيـا إذ وهذا التباي .)1(القربة: مألها، ضد�ا

دلت على معان متعددة، ولذلك يرى البعض ال داعي لذكر األضداد ألنه فرع مـن املشـرتك اللفظـي؛ لكونـه 

  يستخدم يف الداللة على الشيء وخمالفه ومباينه.

للمشــرتك اللفظــي، ويقولــون: إنــه  يف اصــطالح اللغويني.يطلــق عليــه التعريــف االصــطالحيوالضــد    

  اللفظ الواحد الدال على معنيني متضادين.

  :ثانيا: من أمثلة األضداد

ما ميثلون به كلمة "واجلون" الـيت تـدل علـى األبـيض واألسـود، و"القـرء" الـيت تـدل علـى الطهـر واحلـيض.       

 هــذا املصــطلح، مثــل األضــداد واألضــداد املعــىن هنــا الــذي يــأيت علــى هــذا الشــكل. وأمــا غــريه ال يــدخل يف

االنفرادي الذي يعين به احملدثون اختالف اللفظني نطقا وأضدادمها معىن مثل قصري وطويل، شجاع وجبان، 

  أبيض وأسود.كل ذلك ال يدخل هذه الدراسة إال إذا كان لفظة واحدة تأخذ معنيني متضادين.

  ثالثا: كيف نفرق بين المشترك واألضداد؟

  وسع من األضداد، فاألضداد نوع منه فكل أضداد مشرتك والعكس غري صحيح.أن املشرتك أ-1

واملشرتك يدل على عدة معان، وال جيرب أن يكون أضداد فيدل على معنيني، والبد أن يكونا -2

وأما الكشف عن اللفظ الذي يستحق أن يكون من نستطيع أن نفرق بينهما،  و�ذا) 2(متضادين.

يء احلقري، كما تدل على وبني لنا ابن القاسم أن الكلمة "جلل" تدل على الش األضداد، فالسياق يكشفه.

  رضي اهللا عنه قال:- الشيء العظيم، ومثل يف أول بيت نسب إىل لبيد

  . )3(* والفىت يسعى ويلهيه األمل   كل شيء ما خال اهللا جلل

  ويف الثاين:بقول الشاعر :

  يبين سهمي.فإذا رميت يص    *   قومي هم قتلوا أميم أخي

    )4( ولئن سطوت ألهنن عظمي * فلئن عفوت ال عفون جلال

                                                 

  .513,ص ، د ، ج 1ط ، ،  مقاييس اللغة،ا بن فارس   )1(

  .187، د ، ط ، د ، ج ، ص  فقه اللغة، حممد بن إبراهيم احلمد )2(

  املوجود يف ديوانه  بيته املشهور (أال كل شيء ما خال اهللا باطل ** وكل نعيم ال حمالة زائل ))3(

 .8-7ص، د ، ط ، د ، ج ،  األضداد يف اللغةاألنباري ،  )4(
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(اجللل): األمر احلقـري، وكـذلك -فمن خالل سياق الكالم يف البيت األول نفهم أن املقصود ب   

من خالل السياق يف البيتني األخريين نفهم أن املقصود بقوله: (جلال) أنه األمر العظيم ألن به يفخـر 

  اإلنسان.

  :ل العلماء حول األضدادأقوا

وأما هذا املصطلح فكثر فيه املعارضون له يف الداخل واخلارج، ولذلك أفـرغ مؤيـدوه أوقـا�م يف      

الكتابــة عنــه، كثــرت يف هــذه الظــاهرة أقــوال العلمــاء وأقــاويلهم، لنــدر�ا يف معظــم لغــات العــامل، لــذلك 

البدع والزيغ واالزدراء بالعرب، أن ذلـك كـان  هامجها الشعوبيون كما قال رائد من روادها، "ويظن أهل

منهم لنقصان حكمتهم، وقلة بالغتهم وكثرة االلتباس يف حماورا�م، وعند اتصـال خماطبـا�م، فيسـألون 

عن ذلك، وحيتجون بأن االسـم مبـين علـى املعـىن الـذي حتتـه، ودال عليـه، وموضـح تأويلـه، فـإذا أعطـي 

لك معــىن تعليــق يعــرف املخاطــب أيهمــا أراد املخاطــب، وبطــل بــذاللفظــة الواحــدة معنــني خمتلفــني، مل 

  فأجيبوا عن هذا الذي ظنوه وسألوا عنه بضروب من األجوبة:  االسم على املسمى.

إحداها : أن كالم العرب يصحح بعضه بعضـا، ويـرتبط أولـه بـآخره، وال يعـرف معـىن اخلطـاب 

اللفظة علـى املعنيـني املتضـادين أل�ـا يتقـدمها، منه إال باستيفائه، واستكمال مجيع حروفه، فجاز وقوع 

ويأيت بعدها ما يدل على خصوصية أحد املعنيني دون آخر، وال يراد �ا يف حـال الـتكلم واإلخبـار إال 

انظــر أمثلــة الســابقة لكلمــة "جلل".وألجــل هــذا النقــاش احلــاد، نشــأت بــني الطــرفني  . )1( معــىن واحــد"

  سيذكر الباحث كال يف مكانه.تأليفات عدة، كل يظهر ما عنده. 

  :أقسام العلماء يف األضداد

وأشهرهم ابن درستويه رمحه اهللا، تـأول مـا ورد منهـا يف اللغـة،   القسم األول: من أنكر األضد،     

ونصوص العربية. فإن له مصنفا يف إبطال األضـداد، كمـا حكـاه اإلمـام السـيوطي رمحـه اهللا قـال: "قـال 

صــيح : النــوء: االرتفــاع مبشــقة و ثقــل، ومنــه قيــل للكوكــب قــد نــاء إذا طلــع، ابــن درســتويه يف شــرح الف

فاسـتفدنا مـن هـذا أن ابـن  )2(وزعم قوم من اللغويني أن النوء السقوط أيضا، وأنه من األضداد، انتهي"

 . )3( درستويه ممن ذهب إىل إنكار األضداد، و أن له يف ذلك تأليفا
  

  .القسم الثاين:من أثبت وقوعه

                                                 

 .7، د ،ط ، د ، ج ، ص األضداد في اللغة األنباري ، )1(
 396، ص 1د ، ط ،ج، ر ،المزھ،السیوطي  )2(
 .396ص ،1، د ، ط ،ج، لمرجع السابقا، السیوطي  )3(
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وقوعها يف مألوف القوانني اللغوية و املتواضعات االصطالحية، وذلك ملا ذكر، أن  وعد 

املعاين غري متناهية و األلفاظ متناهية، وبرهنوا على ذلك بشواهد كثرية، منها ما جاء يف اجلمهرة: 

ف. املتكأكيء؟ قال: املتآز  "قال أبو زيد، قلت ألعرايب: ما احملبنطيء؟ قال: املتكأكيء. قلت: ما

كأن األعرايب يرى محاقة من أراد أن يصل إىل منتهى املعاين،  )1(  قلت: ما املتآزف؟ قال: أنت أمحق"

  ولذلك وصف السائل باألمحق.

وعلــى رأس مثبــيت األضــداد تــاج اللغــة حممــد بــن القاســم (ابــن بشــار األنبــا ري). خصــه بالتــأليف،    

وأبـــو عبيـــدة، وابــن الســـكيت، و قطـــرب، وابـــن  ومســى كتابـــه "األضـــداد يف اللغـــة". ومــنهم: األصـــمعي،

  فارس، وابن األنبا ري، وغريهم رمحهم اهللا.

   من اعرتف بوجود األضداد، لكن عدوه منقصة عربية. القسم الثالث:

وهــم الــذين يعــدون األضــداد مثلبــة مــن مثالــب العــرب، واختــذوه دلــيال علــى نقصــان حكمــتهم 

م كـــان ســــببا يف كثـــرة االلتبــــاس عنـــد املخاطبــــات. ولكــــن وقلـــة بالغــــتهم، وزعمـــوا أن وروده يف كالمهــــ

أجا�م األنبـا ري ومسـاهم ب"أهـل البـدع والزيـغ و اإلزراء بـالعرب". لقـد مـر يف بدايـة هـذه األقـوال رده 

عليهم.وممن تصدى للرد عليهم أمحد بن فارس قال:"ومن سنن العرب يف األمساء أن يسموا املتضـادين 

ســود و"اجلــون " لألبيض.وأنكــر النــاس هــذا املــذهب، وأن العــرب يــأتون باســم واحــد، حنــو "اجلــون" لأل

باسم واحد لشيء وضده. وهذا ليس بشيء، وذلك أن الذين  رووا أن العرب يسـمون السـيف مهنـدا 

والفــرس طرفــا، هــم الــذين رووا أن العــرب يســمون املتضــادين  باســم واحد.وقــد جردنــا يف هــذا"كتابا" 

  )2( وذكرنا رد ذلك ونقضه، ولذلك ما كررنا ه"ذكرنا فيه ما احتجوا به، 

  ولكن  ليس بكثرة ما ورد منه.   : من أقر بوقوعه،القسم الرابع

حيث يرى هـؤالء القـوم، أن كثـريا مـن األمثلـة الـيت ظـن الفريـق الـذي يؤيـد األضـداد ليسـت منهـا، أل�ـا 

  ميكن تأويلها على وجه آخر خيرجها عن األضداد.

الـــيت اســـتعمل اللفـــظ يف ضـــد مـــا وضـــع لـــه �ـــرد التفـــاؤل، كاملفـــازة يف  وذلـــك يف بعـــض األمثلـــة

املكـــان الـــذي تغلـــب فيـــه التهلكـــة، فقـــد مسيـــت بـــذلك تفـــاؤال، وكالســـليم للملـــدوغ، وأمثـــال ذلـــك.ويف 

                                                 

 413,ص1،  ج، د ، ط ، المزهر،السيوطي  )1(

 .131-122ص ، د ، ط ، د ، ج ،  الصاحبي،ا بن فارس  )2(
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بعضها استعملت �رد التهكم، أوال التقاء التصريح مبا يكره، أو يكره الذوق، أو مبا يؤذي املخاطـب،  

  قل على املعتوه واملعتوه على األمحق، وغري ذلك.كإطالق لفظ العا

وللمؤنـث  )1( وممن ذهب يف إبطال مثـل هـذه األضـداد ابـن قطـاع، حيـث قـال:"جييء مبعـىن مفعـول،   

  باهلاء، حنو: سليم للديغ، من سلمته احلية، إذا لدغته. 

العلمـاء، كمـا غلطـوا وال ينظر إىل قول من قال: إنه على طريق التفاؤل، فقد غلط يف ذلك مجاعـة مـن 

يف قـوهلم: املفــازة مسيــت مـن الفــوز،على التفــاؤل، وإمنــا مسيـت مــن فــاز اإلنسـان وفــوز، إذا أهلــك، فهــي 

  على هذا: 

)2( مفعلة من اهلالك ال غري"
.  

  :األضداد في لغة الهوسا

العلمـاء  هذه الظاهرة كسابقتيها الرتادف واالشرتاك اللفظي يف لغة اهلوسا، وهي أقل منهمـا حظـا، ألن

مل ينتبهوا إليها يف دراسا�م اللغوية، إال يف هذه اآلونة أدركوا أن علم الداللة فرع من فـروع علـم اللغـة، 

ولكــن بــدؤوا مبــا هــو غــري مغــين يف علــم الداللــة، حيــث يكــون األضــداد يف كلمتــني. و علــى ذلــك عرفــه 

كوســـة وجــاء بطائفـــة مـــن األمثلـــة د.ورمــا. ب ("ِكُيوِشـــْن َمأَنَـــا") حيـــث بينهــا بكلمـــات ذات معـــان مع

  منها:

  A.Dogo*Gajereقصري*طويل                      

  B.Fari*Bakiأسود*أبيض                            

 C.Sama*Kasaحتت*فوق.                           

  D.Namiji*Maceمؤنث*مذكر                        

  E.Zaune*Tsaye )3(      قيام*جلوس                      

وظــاهرة األضــداد الــيت ناقشــها علمــاء الداللــة هــي أن حتمــل الكلمــة معنيــني متضــادين، وهــذه ليســت   

منهــا، ولكــن يوجــد األضــداد الــذي يعنيــه علمــاء الداللــة يف لغــة اهلوســا،إال أنــه قليــل مل يصــل إىل حــد 

  الرتادف واالشرتاك اللفظي هكذا األمر يف اللغة العربية.

                                                 
 . وهو يتحدث عن بناء فعيل )1(

 .ص، د ، ط ، د ، ج ، فصول في فقه اللغةرمضان عبد التواب ،  )2(

)3( wurma،1985,p72 
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  ة األضداد يف لغة اهلوسا:أمثل

  مذكر                           بالئي=يف الفرح و يف احلزن -متم =مؤنث 

) تعين ابن آدم،تطلـق يف اهلوسـا علـي املـذكر واملؤنـث. ومثـل هـذا Mutum-ويف مثال (أ) كلمة (متم

  للمذكر واملؤنث. = : أنا"ِين "موجود يف الضمائر اهلوسوية املنفصلة. كَ 

املقرتضــة مــن العربيــة، تســتعمل يف اهلوســا بــداللتها  )Bala i-مثــال (ب) كلمــة (بالئــيوأمــا يف 

  العربية الذاتية.وتستخدم أيضا بداللتني متضادتني. وهي معىن"جدا" مثل:

  حزنت جدا.و    سررت جدا.
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    ما يراه الباحث حول األضداد.

عامــة، ويف اللغــة العربيــة خاصــة، وعلــى األخــص لغــة وعلـى رغــم مــن قلــة هــذه الظــاهرة يف عــامل اللغـات 

اهلوسـا، وكـذلك علـى الــرغم ممـا قالـه عنهـا أعــداؤها. كـل ذلـك ال يكـون حجــة علـى إنكارهـا  مادامــت 

  موجودة يف أرض الواقع.

يرى الباحث ملنكري األضداد ما رآه األعرايب أليب زيـد عنـدما كثـر عليـه السـؤال عـن معىن:"احملبنطـيء" 

ألن هــذه الظــاهرة موجــودة يف لغــات العــامل واعــرتف �ــا الــبعض حــىت  )1( لــه: أنــت أمحــق  وأخــريا قــال

اللغويون يف الغـرب، ألنـه حـىت املستشـرقون أثبتـوا وجودهـا. منهم:"ردأسـلوب الـذي ألـف كتابـا ومسـاه:"  

م.أقــر هــذا املستشــرق باألضــداد ولكــن ينكــر كثرتــه، كمــا 1873كلمــات األضــداد العربيــة" طبــع ســنة 

  نا يف الطائفة الرابعة من أقوال العلماء يف هذا البحث. وهو يقول:رأي

"إن اللغويني العرب، قد وقعوا يف اخلطأ، حـني عـدوا التطـورات الصـوتية مـن األضـداد، وكـذلك 

وقوهلم:احلـق  .حني عدوا من األضـداد صـيغتني مـن مـادة واحـدة، مثـل قـوهلم: بلَّـج بشـهادته إذا كتمهـا

  ولكن أثبتها ومدحها يف قوله:  )2( أبلج،أي واضح ظاهر"

"إن عــده مثــل هــذه الكلمــات مــن األضــداد، يوســع مــدلول هــذه الكلمــة، وجيعلهــا غــري حمــددة 

متاما، كما لو عددنا الكلمات الدالة على الـتهكم أو االسـتهزاء مـن األضـداد ألن الـتهكم صـاحل لكـل 

نــه يعــود فيؤكــد أنــه " قــد يشــيع كلمــة، ولــيس خاصــا بكلمــات بعينهــا، وكــذلك كلمــات التفــاؤل، غــري أ

اســـتخدام كلمـــات التفـــاؤل، حبيـــث تغلـــب علـــى املعـــىن األصـــلي أو تســـاويه، مثـــل:إطالق الســـليم علـــى 

  اللديغ"، وأخريا يرجع"ردسلوب" كثرة األضداد يف العربية إىل عدة عوامل منها:

  ثراء اللغة غري العادي.

  التطور غري املشروط للمعاين.

 اء.كثرة االشتقاق من األمس

 اختالف اللهجات.

  الصنعة والتكلف واالخرتاع الذي مت على يد اللغويني.

                                                 

 .413، ص 1 د ، ط ، ج، ، المزهر،السيوطي  )1(

 .356ـ355، ص، د ، ط ، د ، ج  فصول في فقه اللغةرمضان عبد التواب ،  )2(
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وممـــا ال شـــك فيـــه أن دراســـة الـــرتادف واالشـــرتاك اللفظـــي واألضـــداد، كانـــت العمـــود الفقـــري    

لقضية اللفظ واملعـىن، ودراسـتهما هـي لـب علـم الداللـة يف اللغـة، فـأي لغـة ال يوجـد جمـال لتوسـع هـذه 

ة فيها فاحكم عليها باالنقراض، وكثرة املناقشة حوهلـا حييـي اللغـة. كمـا شـاهدنا يف اللغـة الظواهر اللغوي

  العربية، حيث نشر العلماء مؤلفات لغوية هائلة يف الدفاع عن آرائهم حول هذه الظواهر.

  الكتابات عن ظاهرة األضداد:

  ا ومعارضيها. اللغوية عن ظاهرة األضداد من مؤيديه املؤلفاتوهنا يعرض الباحث بعض  

وأما هذه الظاهرة فأكثر من سابقتيها حظا يف الكتابة عنها،أل�ا أكثر منهما إنكارا عند 

  اللغويني. ولذلك قام مثبتوها بالكتابة للدفاع عنها، وكذلك منكروها ليثبتوا عن بطال�ا.

  كتب املثبتني له.  )أ(

ار األنبـــاري). وصـــف منكـــري "األضـــداد يف اللغـــة" لتـــاج اللغـــة حممـــد بـــن القاســـم  حممـــد (ابـــن بشـــ

  .)1(التضاد فيه بأ�م: أهل البدع والزيغ  واالزدراء بالعرب

األضداد لعبد الرمحن بن حممد بن عبيد اهللا بن أيب سعيد اإلمام أبو الربكات كمال الدين األنبـا ري 

  .)2(النحوي

  .)3(ب بالتوازي"األضداد" لعبد اهللا بن حممد بن هارون أبو حممد، من كبار أئمة اللغة امللق

  .)4("األضداد" حملمد بن املستنري، ويقال: حممد بن أمحد، امللقب بقطرب. ممن أخذ عن سيبويه

"كتــاب األضــداد" لســعيد بــن املبــارك بــن علــي  بــن عبــد اهللا األنصــاري النحــوي الــذي عــرف بــابن 

  .)5(الدهَّان

  وكل هذا ماعدا الفصول اليت وردت يف أمهات كتب اللغة مثل:

   (ب ) والصاحيب، البن الفارس. مهرة، البن دريد.اجل(أ)

 (د) وفقه اللغة، للثعاليب.واملخصص، البن سيدة.( ج)

  .)6(واملزهر، للسيوطي (و) وديوان األدب للفارايب.(هـ) 

                                                 

  .7، د ،ط ، د ، ج ، ص األضداد في اللغة األنباري ، )1(

  .76-75، ص2، د ، ط ، ج ،  بغیة الوعاةالسیوطي ، )2(
  .55، ص2، د ، ط ، ج ،  قالمرجع السابالسیوطي ،  )3(
  .175، د ، ط ، د ، ج ، ص البلغةالفیروز آبادي ، )4(
  .82، د ، ط ، د ، ج ، صالمرجع السابقالفیروز آبادي ،  )5(
  .192صد ، ط ، د ، ج ،  ، فقھ اللغةمحمد بن إبراھیم الحمد ,)6(
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 كتب املنكرين له.

كتــــب منكــــري االشــــرتاك اللفظــــي هــــي الــــيت تنكــــر األضــــداد، لكونــــه فرعــــا مــــن االشــــرتاك. ورأس هــــذه 

ألن صــاحبه هــو أشــد إنكــارا هلــذه الظــواهر اللغويــة الثالثــة، وهــو ابــن  )1( تــاب شــرح الفصــيحالكتب:ك

  درستويه.

                                                 
 يف اهلامش 302م ص 1980سنة "تصحيح الصحيح" انظر دراسات يف فقه اللغة لصبحي صاحل  ،يسمى أيضا )1(
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الباب الثالث : تحليل األخطاء الداللية التي تقع في اللغة لدى متعلمي اللغة العربية في 

  النيجر.

  و تحته أربعة فصول:

  الفصل األول: نظرية تحليل األخطاء الداللية ودراستها.

  فصل الثاني: جمع عينة الدراسة وخصائصها.ال

  الفصل الثالث: تحليل األخطاء الداللية.

  الفصل الرابع: اقتراح حلول لمعالجة صور االضطراب الداللي للثروة اللغوية.
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  الفصل األول : نظرية تحليل األخطاء الداللية ودراستها.

  مفهوم حتليل األخطاء:

  :)1(ت عند احملللني اللغويني ومنهامصطلح حتليل األخطاء، له عدة تسميا

  .حتليل األخطاء.1

  .التحليل البعدي.2

  .التحليل التقابلي الالحق.3

  .التحليل التوضيح(التفسري)4

ولــه أيضــا عــدة تعريفــات متشــا�ة يف الدراســة اللغويــة احلديثــة,منها مــا ذهــب إليــه هــذا الفنــان الباحــث 

ألخطاء نوعا من املقارنة اللغوية، حيـث إن هدفـه أن س.ف. كودير حيث قال يف تعريفه:يعترب حتليل ا

يفهم من تعريـف كـودير أن هـدف حتليـل  ")2(يصف طبيعة لغة الطالب املرحلية، ويقار�ا باللغة اهلدف

األخطاء هو وصف طبيعة اللغة املرحلية لدارس اللغة األجنبية لتمييزهـا ومعرفـة مـدى قر�ـا وبعـدها مـن 

ــــة اللغــــة اهلــــدف، مث مقارنتهــــا  باللغــــة اهلــــدف.وقال اخلــــويل:"إن حتليــــل األخطــــاء هــــو الدراســــة التحليلي

لألخطــاء اللغويــة الــيت يرتكبهــا فــرد أو جمموعــة أفــراد أثنــاء إنتــاج اللغــة األوىل أو اللغــة الثانيــة كالمــا أو  

وهنا يبني اخلويل أن اللغة األم للدارس ميكن إجراء حتليل أخطاء دارسيها مـن املتكلمـني �ـا  ". )3(كتابة

 كلغة أصلية هلم، وهذا زيادة ملا ورد يف تعريف كوديرر.

وأما الدويش فقد عرفه بأنه:" هو حتليل احنرافات متعلمي اللغة الثانية عن املعـايري الفصـيحة للنـاطق 

  عة األخطاء وأسبا�ا من أجل الوصول إيل فهم أفضل لعملية تعلم اللغة."�دف حتديد طبي)4(األصلي

أي الدراســة التحليليــة لألخطــاء ]فيــه [وأمــا الــدكتور طعيمــة فاصــطلح عليــه:"التحليل البعــدي، إذ أ�ــا 

".أي أنه تقع الدراسة لتحلل ما حدث بعد الـتعلم مـا يظـن )5(تصف ما حدث وليس ما نتوقع حدوثه

وهــذا التعريــف مييــل إيل إظهــار الفــرق اجلــوهري بــني التحليــل القبلــي وهــو  اب اخلطــأ.وقوعــه قبــل ارتكــ

  التقابل اللغوي السابق للتعلم وبني حتليل األخطاء الذي جيري بعد التعلم ووقوع اخلطأ.

                                                 

 1، د ، ط ، د ، ج ،ص مذكرة التقابل اللغويدويش   )1(
  S.P Corder; Introducing Applied Linguistics p.272 1971أنظر   )2(

  97ص ، د ، ج ، 1ط ، ،  ، الحياة مع لغتيناخلويل )3(

  .    101ص ، ط ، د ، ج ، د النظرية التكاملية في تدريس اللغات ونتائجها العمليةدويش   )4(

  45ص، د ، ط  ، د ، ج ،   الناطقني �ا مناهجه وأساليبه تعليم العربية لغري ،طعيمة   )5(
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ويطلــــق عليــــه التحليــــل التقــــابلي الالحــــق ألنــــه حيلــــل أخطــــاء دارســــي اللغــــات األجنبيــــة بعــــد أن    

   ا كما يف التقابل اللغوي السابق.فعليا، ال فرتاضيارتكبوها حقيقة و 

) ألن الدراسة فيه حتدد األخطاء وتوضحها وحيـاول )1(  ويسمي أيضا التحليل التوضيحي(التفسريي   

  اللغوي تفسري أسباب وقوعها ويصنفها تبعا ألنواعها.

  :منهج دراسة األخطاء اللغوية

  :ألخطاء اللغويةهناك منهجان يف اللغويات احلديثة لدراسة ا

اـ املنهج األول يرى إذا كنا بادئ ذي بدء نريد أن نصل إىل منهج تدريس فعال، فاألخطاء ينبغي أن 

. وعلى ذلك يفهم )2(  ال حتدث وال ترتكب، وإال فحدوث اخلطأ عالمة لعدم كفاءة تقنيات تدريسنا

ني ارتكاب األخطاء،ويكون أنه يلزم وضع احتياطات الزمة وتسيري إجراءات حتول بني الدارس وب

   ذلك عن طريق التقابل اللغوي السابق.
                      contrastive Linguistic Analysis   

فاألخطــاء ترتكــب دائمــا وال ميكــن . أنــه مــا دام أننــا نعــيش يف عــاملب.أمــا فلســفة املــنهج الثــاين فــرتى 

الفرتاض )3( مل �ذه األخطاء وتذليلها بعد صدورهامنعها كليا، لذا ينبغي أن نبذل مهتنا يف كيفية التعا

  ويكون هذا عن طريق دراسة األخطاء. وقوعها قبل أن حتدث، �دف التقليل من ارتكا�ا مرة أخرى. 

  :الفرق بين منهج تحليل األخطاء والتحليل التقابلي

ول ألخطـــــاء املصـــــدر األ ياللغـــــة األوىل هـــــ عـــــدت"وخيتلـــــف املنهجـــــان؛ يف أن األول ال يفـــــرتض أن  

ومن الفوارق بني حتليل األخطاء والتقابل اللغوي: أن حتليل األخطاء يدرس كل األخطاء  ")4(  البالغني

اليت تنسب إىل كـل املصـادر احملتملـة، وال يقتصـر فقـط علـى دراسـة مـا ينـتج لسـبب التحـول (التـدخل) 

يـل التقـابلي بسـهولة. حيـث تبـني السليب من اللغة األصلية، ومن مث فقد حل حتليل األخطاء حمل التحل

أن بعض األخطاء فقط هي اليت ترجع إيل تأثر املتعلم بلغته األم، وأنه ليس كـل األخطـاء الـيت يتوقعهـا 

     )5( التحليل التقابلي يرتكبها الدارس فعليا

                                                 

 .1ص، د ،ط ، د ، ج، ، مذكرة التقابل اللغويدويش   )1(

 . 13ـ12ص، د ، ط ، د، ج،  مبادئ تعلم ، وتعليم اللغة ،دغالس   )2(

)3( Errors Analysis…p12-13 

 .163ص ،  د ، ط ، د، ج ،المرجع السابقغالس ،د )4(

 .5 ص، د ، ط ، د ، ج ، تحليل األخطاء اللغوية التحريرية، عمر الصديق عبد اهللا )5(
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  :مصادر الخطأ

ثون بعد إجراء العديد من الدراسات وخمتلف التحليالت ألخطاء الدارسني؛ اكتشف الباح

بعض مسببات مما يعتقدون بأ�ا هي مصادر تصدر األخطاء اللغوية اليت يرتكبها متعلم اللغات 

  األجنبية، وهي كا تايل:

مهـــا مصـــدرا أخطـــاء بيلغويـــة الناجتـــة عـــن التـــدخل مـــن اللغـــة األصـــلية  .اللغـــة اهلـــدف واللغـــة األصـــلية.1

طــاء الناجتــة عــن تعمــيم قاعــدة، أو عــن بســبب النقــل الســليب. والناجتــة عــن اللغــة اهلــدف نفســها. كاألخ

  سوء اختيار الكلمة ملناسبة يف العبارة، أو لتطبيق ناقص لقاعدة اللغة اهلدف، أو لسوء فهم.

.الســـــياق االجتمـــــاعي لعمليـــــة االتصـــــال اللغـــــوي. فمـــــثال االرتباطـــــات املتعلقـــــة حبـــــال األداء اللغـــــوي 2

اجلمهور، كل هـذه يف بعـض األحـايني تـؤدي إىل للطالب، من إزعاج أو ارتباك أو عدم التعود ملواجهة 

  ارتكاب األخطاء.

ــ ومنهــا اإلســرتاتيجية املعرفيــة الــيت يســتوظفها الــدارس لعمليــات الــتعلم اللغــوي ألنــه تســعفه يف حــني 3 ـ

ــــــتعلم. ومــــــن هــــــذه  وترهقــــــه يف أحيــــــان أخــــــرى فيفشــــــل يف أدائــــــه بارتكــــــاب اخلطــــــأ علــــــي حســــــاب ال

  طأ وختمني اإلجابة وغريها.االسرتاتيجيات أسلوب احملاولة واخل

.العوامل االنفعالية مثل احلالة النفسية للمـتكلم أثنـاء األداء اللغـوي يصـدر اخلطـأ منهـا وقـد ال يشـعر 4

به املخطـئ. وكـذا مـدى رغبـة الـدارس يف تعلـم اللغـة ومحاسـه أو عكـس ذلـك. ألنـه قـد يضـطر فـرد إىل 

  ال يريد هذه اللغة. وكذا الفروق الفردية. تعلم لغة الرتباطات يلزمه القيام �ا علي رغم أنه

  :أسباب األخطاء

هناك أشياء تعترب من املؤثرات األساسية أو املساعدة الرتكاب دارسي اللغات األجنبية لألخطاء    

اللغوية غالبا. اكتشفها بعض الباحثني خالل دراستهم وحتليال�م لألخطاء وكذا نتيجة للمقابالت مع 

  بداه بعض الدارسني يف كتابا�م وبعض معلمي صفوف تدريس اللغات. منها مايلي:الدارسني أو مما أ

  عدم تسلسل مقرر اللغة العربية بالتدرج على ترتيب املستويات.-1

  ـ غياب مدرس الفصل يف وضع املنهج ويف حتديد املقررات.2

     ـ التدريس الناقص والتعلم الناقص3

  ض مدرسي اللغات.عدم الكفاءة اللغوية والعلمية لبع- 4

  ـ تدخل اللغات األم واللغات األجنبية يف أداء اللغة اهلدف.5
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  ـ طبيعة بعض عناصر اللغة اهلدف من حيث الشذوذ أو لعدم خضوعها للقياس. 6

  ـ اإلسرتاتيجية التعليمية التعلمية اليت يستوظفها بعض الدارسني واملدرسني.7

  ـ بعض العوامل النفسية واالجتماعية.8

بيـان نظريـة حتليـل األخطـاء اللغويـة وإيضـاح مفـاهيم املسـائل املتصـلة بـه.ويف الفصـل التـايل هذا 

ســوف ينــاقش كيفيــة اســتخدام هــذه النظريــة خلدمــة الــتعلم اللغــوي ببيــان مراحــل دراســة اخلطــأ وكيفيــة 

  حتليله وتصويبه.
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  .الفصل الثاني: جمع عينة الدراسة وخصائصها

الدالليــة الـيت تقـع يف اللغـة لــدى متعلمـي اللغـة العربيـة مــن غـري النـاطقني �ــا يف دراسـة تطبيقيـة  لألخطـاء      

  النيجر .
حيــاول الباحــث عــرض األخطــاء املرتكبــة مــن عينــة البحــث، وهــم طلبــة الصــف الثــاين الثــانوي القســم         

 يف الفـــرتة الثانيـــة للعـــام األديب مبجمـــع املفيـــدة التعليمـــي يف إقلـــيم مـــرادي مجهوريـــة النيجـــر. يف التعبـــري الكتـــايب

  م، مث تفسري اخلطأ .2013/ 2012الدراسي 
خطة العمل يف هذه الدراسة التحليلية التطبيقية هي: الكتشاف األخطاء الكتابيـة الفرديـة ؛ يسـتخدم        

الكتـايب الباحث أوراق إجابـات طلبـة الصـف الثـاين الثـانوي القسـم األديب مبجمـع املفيـدة التعليمـي يف التعبـري 

  يف واجبات خلمسة  مواضع .
مث يقوم الباحث بدراسة حتليلية للنصـوص املكتوبـة مـن قبـل الطلبـة , وحتديـد مـادة اخلطـأ ومتييـزه بوضـعه    

يف دائرة أو بوضع خط حتته , مث تسجيل هذه األخطـاء يف قوالـب مـن اجلـداول املعـدة لـذلك يف ورقـة خاصـة 

ل خانة للخطأ املرتكب من الطلبة و األخرى لوصف اخلطأ وتصنيفه , لكل طالب أو طالبة , واجلدول يشم

  مث اخلانة األخرية لتصويب اخلطأ احملدد , وورقة الدراسة تشمل رقم الطالب ونوعية جنسه ولغته األم .
  .22 -18طالبا ومتوسط أعمار الطلبة يرتاوح بني  72وعدد الطلبة  

   طالبا 72ونوعية جنسه ولغته األم . وعدد الطالب ورقة الدراسة  تشمل رقم الطالب      
  :هـ . 1,  جنس : ذ, ل 0234رقم الطالب:  

رقـــــــــــــــــم 

 الورقة
 تصحيح اخلطأ تصنيف اخلطأ اخلطأ

 
1 

 أن أسحاب اجلنة هلم نعيم يف آخرية
أن أصــــــحاب اجلنــــــة هلــــــم  اخلطأ يف بنية الكلمة

  نعيم مقيم يف اآلخرة
ج إليــــه يف اجلنــــة جيــــد كــــل مــــا حيتــــا  1

 إنساء
 اخلطأ يف بنية الكلمة

كــــــل مــــــا حيتــــــاج إليــــــه 

  اإلنسان
اجلنـــــــة جتـــــــري مـــــــن التحتهـــــــا أ�ـــــــار  1

 خالدين فيها
 اخلطأ يف بنية الكلمة

جتـــــــــــري مـــــــــــن حتتهـــــــــــا 

  األ�ار
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1 
 اخلطأ يف بنية الكلمة وجنة أرضحا كأرض مساء

وجنــة عرضــها كعـــرض 

  السماء
ولــه فضــل كبــري الــدنيا إذا كــان أملــاء  4

 غ الرساليبل

خطأ يف استعمال الكلمات 

 غري العربية

إذا كـــــــــــــــان العلمــــــــــــــــاء 

  يبلغون الرسالة
إذا كــان املعلــم ال يوعــد أمــة تكــون  4

 فحشاء الكبرية

خطــــــــأ يف اختيــــــــار الكلمــــــــة 

 املناسبة للسياق

إذا كـــــــــــــــان ال يقـــــــــــــــوم 

  بوعظ أمته يكون فساد
وتعبــريه أن اليغضــب حــني تقصــرية  4

  أملاء

 

لمات خطأ يف استعمال الك

 غري العربية

ال يغضــــــــــــــــب عنــــــــــــــــد 

 تقصري العلماء

 
 

  :هـ .1:  ,   جنس : ذ , ل 0265رقم الطالب 

رقـــــــــــــــــم 

 اورقة
 تصحيح اخلطأ تصنيف اخلطأ اخلطأ

 
 حىت جاءهم اليقني اخلطأ يف بنية الكلمة حىت جاعهم اليقني 1

 
ـــــــت ذو مـــــــال كلمـــــــا حتتـــــــاج  2 إذا كن

 اشرتاح جتده

خطأ يف اختيار الكلمة 

 سبة للسياقاملنا

 كلما حتتاج إليه جتده

 
 نسأل اهللا العافية اخلطأ يف بنية الكلمة ويف زمننا هذا نسعل اهللا العافية 2

 
إذا كنـــــــت حفـــــــيظ للكتـــــــاب ومــــــــا  2

 عندك املال لست بشيء

 حافظا للكتاب اخلطأ يف بنية الكلمة

 
إذا عنـــــــــــدك ولكـــــــــــن باكـــــــــــت مـــــــــــا  2

عندكولـــــد أنـــــت التشـــــعور جيـــــدا مبـــــن 

 تكسريثك بعد مو 

تأثري غموض هجاء بعض 

 الكلمات على الداللة

ـــــــــت ذا مـــــــــال و  إذا كن

 بقيت دون ولد لن تتمتع

 
ـــــــدك مـــــــال  2 ـــــــو تشـــــــيخت مـــــــا عن ول

وعنــدك ولــد مــن سيســعدك يف أعمــال 

 البيت

لــــــــو تشــــــــيخت متلــــــــك  اخلطأ يف بنية الكلمة

أمـــــواال بــــــدون أ والد مــــــن 

  يساعدك
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ال ترى قيمـة ألي واحـد مـن اآلبـاء  3

 اسو األحمات والن

 من األمهات اخلطأ يف بنية الكلمة

 
واجــــب علـــــى أإلنســـــان املســـــلم أن  3

 يكون حياء

 أن يكون حييا اخلطأ يف بنية الكلمة

 
إذا كانــت ال تســـتح مـــن أي واحـــد  3

 ما تشاء

خطأ يف اختيار الكلمة 

 املناسبة للسياق

 فافعل ما تشاء

 
ــــــاء فاإلميــــــان  3 ــــــده احلي مــــــن كــــــان عن

 صحيح

يكون احليي صحيح  مةاخلطأ يف بنية الكل

  اإلميان
 غري احليي إميانه ناقص اخلطأ يف بنية الكلمة من مل عنده احلياء فاإلميان نقيصا 3

 
و يف العدة عدم وجـود احليـاء لـيس  3

 جيد

و يف العــــــــــــــادة عــــــــــــــدم  اخلطأ يف بنية الكلمة

  احلياء
خطأ يف اختيار الكلمة  املعلم هو الذي يعتيك علما مهما 4

 لسياقاملناسبة ل

 يعطيك علما نافعا

 
كانـــــــــــت ســـــــــــوء املعلـــــــــــم املدرســـــــــــة  4

 إلسالمية وغريها

سواء كن املعلم مدرسا  اخلطأ يف بنية الكلمة

يف املدارس اإلسالمية 

  أوغريها
خطأ يف اختيار الكلمة  واهللا فضل املعلم كبريت 4

 املناسبة للسياق

ــــــــــــــم  اهللا جعــــــــــــــل للمعل

  فضال كبريا
هـــــــو اهللا فضـــــــلنا مبـــــــا هـــــــو أفضـــــــل  4

 العلماء الذين يعلمنا ديننا

 الذين يعلموننا اخلطأ يف بنية الكلمة

 
و إن كانـــــت املعلــــــم البــــــد مــــــن أن  4

 يكون صربا

إن كنت معلما البد من  اخلطأ يف بنية الكلمة

  الصرب
إن قلـــــــــــــت شـــــــــــــئ يف شـــــــــــــريعة اهللا  4

 بعضهم يصوبوك

خطأ يف اختيار الكلمة 

 املناسبة للسياق

 بعض الناس يسبونك
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 له فضائل كثرية اخلطأ يف بنية الكلمة ن العلم له أفضال كثريإ 5
 

و إن العلــــــم يقــــــودك إال أن حيبــــــك  5

 اهللا

خطأ يف اختيار الكلمة 

 املناسبة للسياق

 يسبب لك حب اهللا

 
العلم جيعلك أن حترمي حمارمـات اهللا  5

 و حتل حمللته

 جيعلك أن حترم احملرمات اخلطأ يف بنية الكلمة

 
أســــأل اهللا أن يتعنــــا علمــــا و أخــــريا  5

 نافعا

 أن يعطينا علما نافعا اخلطأ يف بنية الكلمة

 
 

  :هـ. 1, جنس : أ ,         ل  0290رقم الطالب : 

 تصحيح اخلطأ تصنيف اخلطأ اخلطأ رقم
 

خطـــــــــأ يف اختيـــــــــار الكلمـــــــــة  أعوذ باهللا بالنار 1

 املناسبة للسياق

 من النار

 
اخلطأ يف استخدام كلمة غـري  أننا صغار يف القراة القرآن 1

 عربية

 يف قراءة القرآن

 
  هذه النعمة اخلطأ يف بنية الكلمة سيجدون هذ نعمة 1
زينــة احليــاة الــدنيا هــي األول الــذي  2

 يريد اإلنسان لنكون مسرورين

خطـــــــــأ يف اختيـــــــــار الكلمـــــــــة 

 املناسبة للسياق

زينة احلياة الدنيا جتعل 

  اإلنسان مسرورا
خطـــــــــأ يف اختيـــــــــار الكلمـــــــــة  ي نعمة هللاإن األموال ه 2

 املناسبة للسياق

 نعمة من اهللا

 
إن كـــان األمـــوال مـــن عنـــد اهللا وهلـــا  2

 بركة

خطـــــــــأ يف اختيـــــــــار الكلمـــــــــة 

 املناسبة للسياق

 املال احلالل مبارك

 
خطـــــــــأ يف اختيـــــــــار الكلمـــــــــة  وتصدق للفقراء و املساكني 2

 املناسبة للسياق

 على الفقراء

 
د وجــد تربيتــك إن كــان هــذه األوال 2

 منذ صغارهم

خطـــــــــأ يف اختيـــــــــار الكلمـــــــــة 

 املناسبة للسياق

إن ربيت أوالدك منذ 

  الصغر
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ـــــــــون أن ينفعـــــــــك يف  2 ـــــــــت حتب إن كن

 الدنيا

خطـــــــــأ يف اختيـــــــــار الكلمـــــــــة 

 املناسبة للسياق

 حتب أن ينفعك

 
إذا جعلـــــــــــــــــــت هـــــــــــــــــــذه األوالد إىل  2

 املدرسة

خطـــــــــأ يف اختيـــــــــار الكلمـــــــــة 

 املناسبة للسياق

هؤالء إذا سجلت 

  األوالد قي املدرسة
خطـــــــــأ يف اختيـــــــــار الكلمـــــــــة  أمهية خلق لدى احلياء اإلنسان 3

 املناسبة للسياق

احلياء لدى أمهية خلق

  اإلنسان
أول شـــــيء أن اإلنســـــان لـــــه احليـــــاء  3

 لدى كل شيء هو أعظم

خطـــــــــأ يف اختيـــــــــار الكلمـــــــــة 

 املناسبة للسياق

أحسن شيء أن يكون 

  اإلنسان حييا
ــــه أن يفعــــل األشــــياء وال ميكــــن ع 3 لي

 غري صاحل

خطـــــــــأ يف اختيـــــــــار الكلمـــــــــة 

 املناسبة للسياق

ال ميكنــــــــه أن يفعـــــــــل 

  أشياء غري صاحلة
والـــذي مـــا عليـــه احليـــاء هـــو مســـلم  3

 ناقص

خطـــــــــأ يف اختيـــــــــار الكلمـــــــــة 

 املناسبة للسياق

املسلم الذي ال 

  يستحيي إسالمه ناقص
كالذي يفعل الفساد يف األرض ال  3

 ال صغريهم يبلي بكبريهم و

 اخلطأ يف بنية الكلمة

 
 

املفسد يف األرض ال 

 يبايل بكبري وال صغري
 

ــــــك  3 ــــــم مــــــا علي ــــــك العل وإن كــــــان ل

 احلياة العلم ال ينفعك

خطـــــــــأ يف اختيـــــــــار الكلمـــــــــة 

 املناسبة للسياق

العلــــــم بــــــال حيــــــاء ال 

  ينفع
خطـــــــــأ يف اختيـــــــــار الكلمـــــــــة  بسببها ستفسد كل ما عليك 3

 املناسبة للسياق

 كل ما لكستفسد  

 
خطـــــــــأ يف اختيـــــــــار الكلمـــــــــة  ألنه هو الذي يتعلمونه ما مل يعلم 4

 املناسبة للسياق

 يعلمه ما ال يعلم

 
إذا كــان مــا يف املعلــم يف املكــان مــا  4

 عليهم نعمة

خطـــــــــأ يف اختيـــــــــار الكلمـــــــــة 

 املناسبة للسياق

مكـــــان بـــــدون معلـــــم 

  مفقود النعمة
ألن املعلـــــــــم هـــــــــو أو ل شـــــــــيء يف  4

 نتعليم اإلنسا

خطــــــأ يف اختيــــــار الكلمــــــات 

 املناسبة للسياق

املعلـــــم هـــــو أول مـــــن 

  يقوم بتعليم الناس
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و يف هـــذا تعلـــيم األوالد إذا كـــربت  4

ســـــــــنه ســــــــــيقوم بعمـــــــــل وهــــــــــم أيضــــــــــا 

 يساعدون بقيتهم

خطــــــأ يف اختيــــــار الكلمــــــات 

 املناسبة للسياق

سيساعدونك  إن تعلموا

 عند ما يكربون

 
ال شــــك أن فضــــل العلــــم هلــــا مهــــم  5

 جدا

خطــــــأ يف اختيــــــار الكلمــــــات 

 املناسبة للسياق

أن فضـــــــــــــــل العلـــــــــــــــم 

  عظيم
خطــــــأ يف اختيــــــار الكلمــــــات  العلم هو أساس تقدم األم وقو�ا 5

 املناسبة للسياق

 تقدم األمم

 
إذا كـــان لـــك زينـــة احليـــاة الـــدنيا مـــا  5

 عليك علما ال يفيدك

خطــــــأ يف اختيــــــار الكلمــــــات 

 املناسبة للسياق

كلمـــــــــــا ملكـــــــــــت يف 

ــــــــــــ ــــــــــــدنيا ب دون علــــــــــــم ال

  فملكك ناقص
 

  :هـ. 1, جنس : ذ ,    ل  0291رقم الطالب: 

 تصحيح اخلطأ تصنيف اخلطأ اخلطأ رقم
 

فضــل أصــحاب اجلنــة غــري مســتوى  1

 بأصحاب النار

خطـــــــأ يف اختيـــــــار الكلمـــــــة 

 املناسبة للسياق

ال يقارن بني أصحاب 

أصحاب اجلنة  والنار 

  يف الفضل
ـــــا ذا 1 ـــــك يف  إن اهللا تعـــــاىل أشـــــار لن ل

 كتابه

خطـــــــأ يف اختيـــــــار الكلمـــــــة 

 املناسبة للسياق

أشــــــــــــار إىل ذلــــــــــــك يف  

  كتابه
خطـــــــأ يف اختيـــــــار الكلمـــــــة  وحياة غري أبدية 1

 املناسبة للسياق

 حياة ال تدوم

 
فــــــال احــــــظ شــــــيء عنــــــد احلســــــاب  2

 يسئلك أين وجدت هذا الدرهم

خطـــــــأ يف اختيـــــــار الكلمـــــــة 

 املناسبة للسياق

ستســـــأل عـــــن كـــــل مـــــا 

  لقيامةملكت يوم ا
خطـــأ يف اســـتخدام الكلمـــة  فلوأجنبت ولدا بس ماتربيته 2

 العامية

لــــــو أجنــــــب لــــــك ولــــــدا 

  لكن مل تقم برتبيته
ســـــيكون لـــــك نصـــــيب خطـــــــأ يف اختيـــــــار الكلمـــــــة  سيكون لك نفرا من ذنوبه 2
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 من ذنوبه املناسبة للسياق

قد نسي كل مـا أعطـى لـه اإلسـالم  3

 عن حق وشرف وكرامة

كلمـــــــة خطـــــــأ يف اختيـــــــار ال

 املناسبة للسياق

ما أعطـاه اإلسـالم مـن 

  حق
نعوذ باهللا من النسيان فإنه كيد من  3

 كيد الشيطان

 من مكاييد الشيطان اخلطأ يف بنية الكلمة

 
املعلم ال يأخذ حكم من نفسه إال  5

 بعد معرفة حكم اهللا فيه

خطـــــــأ يف اختيـــــــار الكلمـــــــة 

 املناسبة للسياق

 املعلم ال حيكم برأيه

 
   

  : هـ. 1, اجلنس :   أ , ل  0292الطالب:  رقم

 تصحيح اخلطأ تصنيف اخلطأ اخلطأ رقم
 

 أشياء كثرية اخلطأ يف بنية الكلمة يف اجلنة أشياء كثري 1
 

 هم اخلاسرون اخلطأ يف بنية الكلمة وكان أصحاب النار هم اخلسرون 1
 

 هم الكفار اخلطأ يف بنية الكلمة أل�م الكفرون 1
 

د هـــــــــم أكـــــــــرب شـــــــــيء لـــــــــدى األوال 2

 اإلنسان

خطـــــــأ يف اختيـــــــار الكلمـــــــة 

 املناسبة للسياق

مـــــــن أهـــــــم مـــــــا ميلكـــــــه 

  اإلنسان األوالد
هناك كثري مـن األوالد ينـأهلون مبـال  2

 آبائهم

تــأثري غمــوض هجــاء بعــض 

 الكلمات على الداللة

ينــــــــــالون مــــــــــن أمــــــــــوال 

  آبائهم
إذا كــان لوالــدك مــال فــال جيــب أن  2

 متتد على ذلك

غمــوض هجــاء بعــض  تــأثري

 الكلمات على الداللة

ــــــــــك أن  فــــــــــال جيــــــــــوز ل

  تأخذه
إن إحيـــــــاء اإلنســـــــان مهمـــــــة جـــــــدا  3

 وخاصة للمسلم

خطـــــــأ يف اختيـــــــار الكلمـــــــة 

 املناسبة للسياق

احليــــاء لــــدى اإلنســــان 

  املسلم مهم جدا
فــــــإذا كــــــان عنــــــدك احليــــــاء فالنــــــاس  3

 حيرتمونك

خطـــــــــأ يف اختـــــــــري الكلمـــــــــة 

 املناسبة للسياق

يا حيرتمـك إن كنت حي

  الناس
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الــــذي عنـــــده احليــــاء ال يـــــدخن وال  3

 يشرب اخلمر

ال احليي ال يتدخن و  اخلطأ يف بنية الكلمة

  يشرب اخلمر
 من نعم اهللا اخلطأ يف بنية الكلمة ال شك أن العلم من نعماة اهللا 5

 
خطـــــــــأ يف اختـــــــــري الكلمـــــــــة  وبالعلم نوظف بعد الوظائف 5

 املناسبة للسياق

 مالنقوم ببعض األع

 
هــــل الرأســــاء وجـــــدو هــــذا الرئاســـــة  5

 هوائيا

تــأثري غمــوض هجــاء بعــض 

 الكلمات على الداللة

وجدوا هذه الرئاسة بدون 

  سبب
بل وجدوها عن فصيحة  5

 فصاحتهم

ـــار الكلمـــات  خطـــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

وجـــــــدوها عـــــــن طريـــــــق 

  العلم
 

  :هـ. 1, اجلنس : ذ , ل 0293رقم الطالب: 

 تصحيح اخلطأ نيف اخلطأتص اخلطأ رقم
 

ال شــــــــــــك أن أصــــــــــــحاب اجلنــــــــــــة  1

 أفضلوا من أصحاب النار

 أفضل من أصحاب النار اخلطأ يف بنية الكلمة

 
ـــار الكلمـــات  عرفنا هذا عن أدلة القرآن الكرمي 1 خطـــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

عرفنــــا هــــذا بــــدليل القــــرآن 

  الكرمي
 بنعمة دنيوية وأخروية كلمةاخلطأ يف بنية ال بنعمات دنيوية وأخروية 1

 
ـــار الكلمـــات  إمات اإلنسان ولده يدعو إليه 2 خطـــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

إن مـــــــات اإلنســـــــان ابنـــــــه 

  يدعو له
ـــار الكلمـــات  وبعد هم أكس ذلك 2 خطـــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

 وبعضهم عكس ذلك

 
إذا عندك ابنا فاسقا ما تربيتـه مـن  2

 ازةهنا يف الدنيا سرت اإلج

ـــار الكلمـــات  خطـــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

إن مل حتســــن تربيــــة ابنــــك 

  سرتى نتيجته يف الدنيا
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ونعــــرف كــــل أب الــــذي مــــا تــــرىب  2

ابنـه حـىت فعـل منكرجيعـل اإلبـن سـيئة 

 و األب

ـــار الكلمـــات  خطـــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

األب الــــذي مل يــــريب ابنــــه 

 سيندم على فعله

 
خطـــــــأ يف اختيـــــــار الكلمـــــــة  لدنياإن كنت تريب ابنك من ا 2

 املنسبة للسياق

إن كنــــــت تــــــريب ابنــــــك يف 

  الدنيا
 سأتوقف لقلة الوقت اخلطأ يف بنية الكلمة سأنتقف لقلة الوقت 2

 
  فاصنع ما شئت اخلطأ يف بنية الكلمة إذا مل تستحي فاسنع ما شئت 3
مـــــا يف إنســـــان يســـــتعمل ســـــيئة و  3

 يقول له حياء

ة خطـــــــأ يف اختيـــــــار الكلمـــــــ

 املنسبة للسياق

ال يســــــــــيء اإلنســــــــــان إىل 

  الناس مث يدعي احلياء
إن كنــــــت مــــــا عنــــــدك حيــــــاء اآلن  3

 عندك احلرية تفعل كل شيء سيء

خطـــــــأ يف اختيـــــــار الكلمـــــــة 

 املنسبة للسياق

إن مل تكـــن حييـــا فأنـــت حـــر 

  بفعل ما تريد
مــا مــن عبــد يفعــل املنكــر إال أزالــه  3

 اهللا إميانه من قلبه

الكلمـــــــة  خطـــــــأ يف اختيـــــــار

 املنسبة للسياق

إال أزال اهللا اإلميان من 

  قلبه
احليــــــــــاء مــــــــــن األخــــــــــالق الــــــــــذين  3

 يكرمون الناس أكان مسلما أوغريها

خطـــــــأ يف اختيـــــــار الكلمـــــــة 

 املنسبة للسياق

املتصــــــــــف خبلــــــــــق احليــــــــــاء 

  يكرمه الناس
يف هــــذا احلــــديث يوجــــه لنــــا قيمــــة  4

 املعلم

خطـــــــأ يف اختيـــــــار الكلمـــــــة 

 املنسبة للسياق

 هــذا احلـــديث يبــني لنـــا يف

  قيمة املعلم
و يف هنـــــــــــا نـــــــــــرى أن اهللا علفـــــــــــق  4

 املؤمنني واملؤملون هذا فقط 

بعض تأثري غموض هجاء

 الكلمات على الداللة

املؤمنني و  أن اهللا فضل

  املعلمني
 فضل املعلم ال حيصى اخلطأ يف بنية الكلمة وفضل املعلم ال حنسوها 4

 
 

  هـ. 1نس : أ ,  ل, اجل   0294رقم الطالبة :

 تصحيح اخلطأ تصنيف اخلطأ اخلطأ رقم
 

 ال نريد اخلطأ يف بنية الكلمة ال نرد أن نكون يف النار 1
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 سيعذبه اخلطأ يف بنية الكلمة سيؤذبه بالنار 1
 

خطـــــــــأ يف اختيـــــــــار الكلمـــــــــة  نسأل اهللا أن نكون من اجلنة 1

 املنسبة للسياق

 أن نكون من أهل اجلنة

 
 حضارة إسالمية راقية     اخلطأ يف بنية الكلمة ضارة اإلسالمية رقيةوبناء ح 5

 
و استمرت النهضة العلية اليت قامـت  5

  على أكتاتف املسلمني

 

النهضـــــــة العلميـــــــة الـــــــيت  اخلطأ يف بنية الكلمة

قامــــــــــــت علــــــــــــى أكتــــــــــــاف 

  املسلمني
  

  : هـ. 1, اجلنس : ذ , ل 0301رقم الطالب: 

 صحيح اخلطأت تصنيف اخلطأ اخلطأ رقم
 

 بقلب سليم اخلطأ يف بنية الكلمة من أتى اهللا بلقلب السليم 1
 

وســــــــــــــــــــــوء العقــــــــــــــــــــــاب  اخلطأ يف بنية الكلمة وسوء اإلقاب ألصحاب النار 1

  ألصحاب النار
مــن عطــاء اهللا وعمـــل صــاحلا يدخلـــه  1

 اجلنة

 من أطاع اهللا اخلطأ يف بنية الكلمة

 
وأشــار علــى ذلــك القــرآن الكــرمي عــن  2

 عمة األموالن

خطـــــــــأ يف اختيـــــــــار الكلمـــــــــة 

 املناسبة للسياق

أشـــار إيل ذالـــك القـــرآن 

  الكرمي
األوالد مثــــل شــــجرة إذا زرعهــــا يومــــا  2

 سحصل مازرعه

خطـــــــــأ يف اختيـــــــــار الكلمـــــــــة 

 املناسبة للسياق

مـــــن زرعهـــــا حصـــــل مـــــا 

  زرع
إن خلق احلياء لدى البشرية لـه أمهيـة  2

 يف احلياة اإلنسان

لـــــــــــه أمهيـــــــــــة يف حيـــــــــــاة  لمةاخلطأ يف بنية الك

  اإلنسان
ـــدين اإلســـالم هـــو  3 كمـــا نعـــرف أن ال

 دين أخالقي احلسنة احلميدة

خطـــــــــأ يف اختيـــــــــار الكلمـــــــــة 

 املناسبة للسياق

أن الــــــــــدين اإلســــــــــالمي 

  رغب يف اخللق احلسن
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و األخـــــــــالق النبيلـــــــــة الـــــــــيت تعـــــــــدي  3

 اإلنسان إىل فعل اخلريات

خطـــــــــأ يف اختيـــــــــار الكلمـــــــــة 

 املناسبة للسياق

ألخـالق النبيلـة تســاعد ا

  اإلنسان على فعل اخلريات
احليــاء بــني إجتنــاب فعــل املنكــرات و  3

 املعاصي

خطـــــــــأ يف اختيـــــــــار الكلمـــــــــة 

 املناسبة للسياق

احلياء تسبب يف اجتناب 

  املنكرات    وترك املعاصي
ــــه  اخلطأ يف بنية الكلمة ال سك أن املعلم له فضل عظيم 3 ال شــــك أن املعلــــم ل

  فضل عظيم
خطـــــــأ يف اختيـــــــار الكلمـــــــة  كما أشار ذلك يف كتب السماوية 4

 املناسبة للسياق

كمــا أشــار إىل ذلــك يف 

  الكتب السماوية
املعـــــل ال ميلـــــك ذهـــــب و ال فضـــــة  4

ولكـــن اهللا كرمـــه باحليبـــة إلصـــالح بـــني 

 الناس

املعلـم ال ميلـك ذهبـا لكــن  اخلطأ يف بنية الكلمة

 اهللا أكرمه باهليبة

 

  

  : هـ. 1, اجلنس : أ ,  ل 0304رقم الطالبة : 

 تصحيح اخلطأ تصنيف اخلطأ اخلطأ رقم
 

 غري الدنيوية اخلطأ يف بنية الكلمة أصحاب اجلنة هلم حياة غري الدنية 1
 

خطـــــــــأ يف اختيـــــــــار الكلمـــــــــة  أصحاب النار فعلوا ما يشاعون 1

 املناسبة للسياق

أصــحاب النــار كــانوا 

  يفعلون ما يشاءون
ألوالد هــــــم األشــــــياء إن األمــــــوال وا 2

 الذي جيب على اإلنسان أن ميلك

خطـــــــــأ يف اختيـــــــــار الكلمـــــــــة 

 املناسبة للسياق

واألوالد مما إن األموال 

ينبغي أن ميتلكها 

  اإلنسان
ـــــــــــا حمصـــــــــــالن يف طريقـــــــــــة  2 أن يكون

 اخلالل

خطـــــــــأ يف اختيـــــــــار الكلمـــــــــة 

 املناسبة للسياق

أن يكوناحمصلني عن 

  احلاللطريق
ء الــذي جيــب احليــاء هــو أكــرب شــي 3

 على املسلم أن يكون لديه

خطـــــــــا يف اختيــــــــــار الكلمــــــــــة 

 .املناسبة للسياق

املهمات اليت احلياء من 

جيب أن يتصف �ا 

  املسلم
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الــذي مــا عنــده احليــاء لــيس مســلم  3

حقيقــــــــي و خــــــــان ديــــــــن اإلســــــــالم و 

 املسلمون

خطـــــــــا يف اختيــــــــــار الكلمــــــــــة 

 املناسبة للسياق

فاقد احلياء إسالمه 

 ناقص

 
مـــا عنـــده احليـــاء ال ينجـــه يف  الـــذي 3

 حياته

ال يستحيي ال الذي  اخلطأ يف بنية الكلمة

  ينجح يف حياته
أيهـــا املســـلمون واجـــب علـــيكم أن  3

 تقوموا باحلياء

خطـــــــــا يف اختيــــــــــار الكلمــــــــــة 

 املناسبة للسياق

علــــــــــــــى املســــــــــــــلم أن 

  يتصف باحلياء
ـــــه يعلـــــم  4 املعلـــــم هـــــو أب العلـــــم ألن

 الرتبية األوالد

يــــــــــار الكلمــــــــــة خطـــــــــا يف اخت

 املناسبة للسياق

ألنـــــــــه يعلـــــــــم الرتبيـــــــــة 

  لألوالد
خطـــــــــا يف اختيــــــــــار الكلمــــــــــة  و العلم هو ورثة األمبياء 4

 املناسبة للسياق

 العلماء ورثة األنبياء

 
خطـــــــــا يف اختيــــــــــار الكلمــــــــــة  لذلك جيد إىل التالميذ أن جيتهدوا 4

 املناسبة للسياق

 جيب على التالميذ

 
خطـــــــــأ يف اختيـــــــــار الكلمـــــــــة  أن يعلموا نصيحيت على الطالب هو 5

 املناسبة للسياق

نصيحيت إىل الطالب 

  هو أن يتعلموا
وجيتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدون يف  اخلطأ يف بنية الكلمة ويشتهدوا يف املدرسة 5

  الدراسة
 

  : هـ. 1,   اجلنس : ذ ,         ل 0308رقم الطالب: 

 تصحيح اخلطأ تصنيف اخلطأ اخلطأ رقم
 

 وبالعكس أهل النار اخلطأ يف بنية الكلمة و باألكس أهل النار 1
 

خطــــــــــــا يف اختيــــــــــــار الكلمــــــــــــة  نسأل اهللا أن يباركنا يف علمنا 1

 املناسبة للسياق

ــــــــــا يف  أن يبــــــــــارك لن

  علمنا
املــــــــــال يكــــــــــون ســــــــــببا  خطأ يف بناء الكلمة واملال يسببون كفر اإلنسان 2

  للكفر
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أغلــــب النــــاس اليــــوم حيبــــوب احلــــرام  2

 أكثر حبالل

اختيــــــــــــار الكلمــــــــــــة خطــــــــــــا يف 

 املناسبة للسياق

حيبـــون احلــــرام أكثــــر 

  من احلالل
األوالد واألمـــــــوال زينـــــــة ،إن كــــــــانوا  2

 صلحني ومعبدين اهللا

 صاحلنيإن كانوا خطأ يف بناء الكلمة

 
نســـــــــــــــــــــأل اهللا أن يؤطينـــــــــــــــــــــا أوالدا  2

صـــــاهلني،إن كـــــانوا صـــــلحني ومعبـــــدين 

 اهللا

أن يعطينــــــــــــــــا أوالدا  خطأ يف بناء الكلمة

 صاحلني

 
نـــــرى أن احليـــــاء شـــــيء مهـــــم علـــــى  3

 اإلنسان وخاصة املسلم

خطــــــــــــأ يف اختيــــــــــــار الكلمــــــــــــة 

 املناسبة للسياق

احليـــــاء مهـــــم يف حيـــــاة 

  اإلنسان املسلم
وعـــدم احليـــاء قـــد يســـبب املشـــاكل  3

 على اإلنسان

خطــــــــــــأ يف اختيــــــــــــار الكلمــــــــــــة 

 املناسبة للسياق

 لإلنسان

 
إن كـــان اإلنســـان لـــيس حـــايي قـــد  3

 معملهيطرده سيده يف 

 ليس حييا خطأ يف بناء الكلمة

 
أخـــــــريا أســـــــأل اهللا أن جيعلنـــــــا مـــــــن  3

 األحياء يف الدنيا و اآلخرة

خطــــــــــــأ يف اختيــــــــــــار الكلمــــــــــــة 

 املناسبة للسياق

أن جيعلنا ممن 

يتصف باحلياء يف 

  الدنيا و اآلخرة

  

   : هـ. 1,  اجلنس : أ , ل0312رقم الطالبة : 

 طأتصحيح اخل تصنيف اخلطأ اخلطأ رقم
 

يعتين بالصلوات  خطأ يف بنية الكلمة يعين خبمس صلوات 1

  اخلمس
خطــــــــــــأ يف اختيــــــــــــار الكلمــــــــــــة  هذه اإلنسان يدخل اجلنة 1

 املناسبة للسياق

هــــــــــــــــذا اإلنســــــــــــــــان 

  يدخل اجلنة
تــــــأثري غمــــــوض هجــــــاء بعــــــض  وإيظو باهللا 1

 الكلمات على الداللة

 والعياذ باهللا
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إذا كـــــان اإلنســـــان عنـــــدك املـــــال ال  2

 دق وال يعيت الزكاة يف املساكنييص

خطــــــــــــأ يف اختيــــــــــــار الكلمــــــــــــة 

 املناسبة للسياق

األموال ال الذي ميلك

يتصدق و ال خيرج 

  زكاة أمواله
ـــــــــذهبو  2 ـــــــــدنيا األوالد ي يف احليـــــــــاة ال

 األوالد يف املدرسة

خطــــــــــــا يف اختيــــــــــــار الكلمــــــــــــة 

 املناسبة للسياق

األوالد يــذهبون إىل 

  املدرسة
ة يـذهبو أوالد إذا هنا الوقت الصال 2

 يف املسجد

خطــــــــــــا يف اختيــــــــــــار الكلمــــــــــــة 

 املناسبة للسياق

إذا حان وقت الصالة 

يذهب األوالد إىل 

  املسجد
ــــــــة  2 ــــــــدخلهم اجلن ــــــــا اللهــــــــم ي ويف هن

 الفردوس

خطــــــــــــا يف اختيــــــــــــار الكلمــــــــــــة 

 املناسبة للسياق

اللهـــم ارزقهـــم جنـــة 

  الفردوس
ـــــه احليـــــاء ال  3 ـــــا في و اإلنســـــان يف هن

 رمه اهللايعمل عمل الذي ح

خطــــــــــــا يف اختيــــــــــــار الكلمــــــــــــة 

 املناسبة للسياق

واإلنســـان احليـــي ال 

  يعمل ما حرمه اهللا
كمــــــــا النميمــــــــة و الغينــــــــة وشــــــــرب  3

 القمر

خطــــــــــــا يف اختيــــــــــــار الكلمــــــــــــة 

 املناسبة للسياق

ـــــــة  كالنميمـــــــة والغيب

  وشرب اخلمر
املعلــــم هـــــو الـــــذي يدرســـــه ويقـــــراءه  4

 ويرتبية

ي املعلــــــم هــــــو الــــــذ خطأ يف بناء الكلمة

  يدرس ويقرأ ويريب
املعلــــــم هــــــو الــــــذي  خطأ يف بناء الكلمة املعلم هو الذي يعلمن كالم اهللا 4

  يعلم كالم اهللا
الدولـــــــة الـــــــيت تـــــــرتك العلـــــــم تعـــــــيش  5

 متحلفة يف ركب احلضارة و التطور

خطــــــــــــا يف اختيــــــــــــار الكلمــــــــــــة 

 املناسبة للسياق

متخلفــة عــن تعــيش 

 ركب احلضارة
 

  : ز . 1: ذ ,   ل, اجلنس 0326رقم الطالب: 

 تصحيح اخلطأ تصنيف اخلطأ اخلطأ رقم
 

خطـــــــأ يف اختيـــــــار الكلمـــــــة  سأحتدث أن فضل أصحاب اجلنة 1

 املناسبة للسياق

عـــــن فضـــــل أصـــــحاب 

  اجلنة
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خطـــــــأ يف اختيـــــــار الكلمـــــــة  إذا عندك املال أنت كل شيء 2

 املناسبة للسياق

إذا كـــــان عنـــــدك املـــــال 

  أنت كل شيء
خطـــــــأ يف اختيـــــــار الكلمـــــــة  ل شيء إىل باملالو اليوم مل جند ك 2

 املناسبة للسياق

اليــــوم الجنــــد شــــيء إال 

  باملال
اهللا جعل احلب البنون يف قلب ابن  2

 آدم

اهللا جعـــل حـــب البنـــني  اخلطأ يف بنية الكلمة

  يف قلب ابن آدم

  

  هـ 1، اجلنس: أ،  ل327رقم الطالب: 

 تصحيح اخلطأ تصنيف اخلطأ اخلطأ رقم
 

خطـــــــأ يف اختيـــــــار الكلمـــــــة  هلم دار النعيم أال وهو اجلنة جهز 1

 املناسبة للسياق

 أال وهي اجلنة

 
وليســـــوا خبـــــارجني مـــــن  اخلطأ يف بنية الكلمة وليسو مبخرجون من النار 1

  النار
خطـــــــأ يف اختيـــــــار الكلمـــــــة  و األوالد زينة احليوان الدنيا 2

 املناسبة للسياق

األوالد زينـــــة يف احليـــــاة 

  الدنيا
جتـــــد مـــــن  ال إنـــــده ولـــــد حيــــــذن و  2

 يتمىن أن يكون له ولد

خطـــــــأ يف اختيـــــــار الكلمـــــــة 

 املناسبة للسياق

جتد من ليس له ولد حيزن 

  ويتمىن أن يكون له ولد
إذا مـــــات الشـــــخث مـــــا إنـــــده ولـــــد  2

 الجيد من يدعوله

خطـــــــأ يف اختيـــــــار الكلمـــــــة 

 املناسبة للسياق

إذا مات الشخص ومل 

يرتك ولدا ال جيد من 

  و لهيدع
األوالد يساعدونك يف  اخلطأ يف بنية الكلمة األوالد يساعدك يف األمل 2

  العمل
جيــب لكــل إنســان أن يطبــق احليــاء  3

 يف حياته اليومية

خطـــــــأ يف اختيـــــــار الكلمـــــــة 

 املناسبة للسياق

جيــب علــى كــل إنســان 

أن يتصـــــــــــف باحليـــــــــــاء يف 

  حياته
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وإن كــان املــرأ ســيئ األخــالق فمــن  3

 ظهر احلياء بني الناساملستحيا أن ي

خطـــــــأ يف اختيـــــــار الكلمـــــــة 

 املناسبة للسياق

فمـــــــــــن املســـــــــــتحيل أن 

  يتصف بصفة احلياء
خطـــــــأ يف اختيـــــــار الكلمـــــــة  نسأل اهللا أن جيعلنا يف املستحني 3

 املناسبة للسياق

أن جيعلنا ممن يتصـفون 

  بصفة احلياء
فكــــل دولــــة تطــــورت فالشــــك أ�ــــا   4

 كثرة العلم

مـــــــة خطـــــــأ يف اختيـــــــار الكل

 املناسبة للسياق

 أ�ا من كثرة العلم

 
عندما ميوت الناس ألن العامل يـرتك  5

 ثأرا لعلمه

خطـــــــأ يف اختيـــــــار الكلمـــــــة 

 املناسبة للسياق

ــــــرا  ألن العــــــامل يــــــرتك أث

  لعلمه
 

  :  ز.  1ل: أ  ,   اجلنس , 0330:  رقم الطالبة
 

 

 تصحيح اخلطأ تصنيف اخلطأ اخلطأ رقم
 

لــــــى أصــــــحاب وهــــــي النعمــــــة اهللا ع 1

 اجلنة

وهـــــي نعمـــــة اهللا علــــــى  اخلطأ يف بنية الكلمة

  أصحاب اجلنة
 ويفعلون ما يشاءون اخلطأ يف بنية الكلمة ويفعلون ما يشاء 1

 
األمـــوال و األوالد شـــيء حمـــم عنـــد  2

 العند

خطـــــــأ يف اختيـــــــار الكلمـــــــة 

 املناسبة للسياق

األمـــــــوال واألوالد مـــــــن     

األشــــــــــــــــــــياء املهمــــــــــــــــــــة يف 

  املستقبل
ــــاة ســــعيدة  اخلطأ يف بنية الكلمة وتعيش حياة سعيدا املبارك 2 وتعــــيش حي

  مباركة
إذا كان لك األوالد فأنت أول مـن  2

 ينفع

خطـــــــأ يف اختيـــــــار الكلمـــــــة 

 املناسبة للسياق

فأنــــت أول مــــن ينتفــــع 

  منهم
إذا كـــــــان عنـــــــدك االثنـــــــني املـــــــال و  2

 األوالد أنت شخص حمم

خطـــــــأ يف اختيـــــــار الكلمـــــــة 

 سياقاملناسبة لل

إن كنت متلك األموال 

  و األوالد فأنت من اخلرية
ـــــــــدى اإلنســـــــــان  اخلطأ يف بنية الكلمةاحليــــاء لــــدى اإلنســــان املســــلم حمــــم  3 احليـــــــــاء ل
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 املسلم مهم جدا جدا

 أن املوضوع مهم جدا اخلطأ يف بنية الكلمة ال شك أن املوضوع حمم جدا 4
 

ــــة  4 ألن املعلــــم هــــو الــــذ يريــــد يف تربي

 املسلمنياألوالد 

خطـــــــأ يف اختيـــــــار الكلمـــــــة 

 املناسبة للسياق

هـــو الـــذي يقـــوم برتبيـــة 

  أوالد املسلمني
ويف هــــذا التعلــــيم الــــذي قــــاموا �ــــا  4

 سيقوم بأخالق اخلري

خطـــــــأ يف اختيـــــــار الكلمـــــــة 

 املناسبة للسياق

ومــــــــــــن التعلــــــــــــيم يكــــــــــــون 

  صالح األخالق
 

  : هـ. 1, اجلنس : أ  ,  ل0331رقم الطالبة : 

 تصحيح اخلطأ تصنيف اخلطأ طأاخل رقم
 

خطــــــــأ يف اختيــــــــار الكلمــــــــة  الطريقة اليت تعدي إىل اجلنة 1

 املناسبة للسياق

الطرقــة الــيت تــؤدي إىل 

  اجلنة
و أصحاب اجلنـة أفضـل بكثـري مـن  1

 األصحاب النار

 من أصحاب النار اخلطأ يف بنية الكلمة

 
 ضاء احلاجةوعدم ق اخلطأ يف بنية الكلمة وعدم القضاء احلاجة 1

 
إذاكان األموال كصبتهم عـن طريـق  2

 اخلري

ــــــق  اخلطأ يف بنية الكلمة كســــــبتها عــــــن طري

  اخلري
تـــأثري غمـــوض هجـــاء بعـــض  أما األغنياء اليوم اليطاولون باهلم 2

 الكلمات على الداللة.

أمـــــــــــــا األغنيـــــــــــــاء اليـــــــــــــوم 

  تفكريهم قاصر
مــــا عنــــدهم األوقــــات يقضــــون مــــع  2

 أوالدهم

الكلمــــــــة  خطــــــــأ يف اختيــــــــار

 املناسبة للسياق .

ال خيصصــــــــون أوقاتــــــــا 

  للجلوس مع أوالدهم
أرى عـــن األمـــوال امتحـــان مـــن اهللا  2

إذا دخلــــه يف احلــــالل جنــــح ويف احلــــرام 

 هلك

خطــــــــأ يف اختيــــــــار الكلمــــــــة 

 املناسبة للسياق .

أرى أن األموال امتحان 

من اهللا إذا أدخله يف 

  احلالل جنح
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اإلسـالم لوال العالمـاء ملـا تبقـى مـن  4

 إال ما قدره اهللا

 ملا بقي من اإلسالم اخلطأ يف بنية الكلمة

 
املعلمـــــــاء يعلمـــــــون النـــــــاس احلســـــــن  4

 األخالق

خطــــــــأ يف اختيــــــــار الكلمــــــــة 

 املناسبة للسياق .

ـــــــــــــــــــاس  يعلمـــــــــــــــــــون الن

  األخالق احلسنة
أي طالــــب مــــؤدب ال  اخلطأ يف بنية الكلمة وكل طالب مؤدبا اليعسي املعلمه 4

  يعصي معلمه
ـــــب  5 ـــــرض لنـــــا طل ال شـــــك أن اهللا ف

 العلم

خطــــــــأ يف اختيــــــــار الكلمــــــــة 

 املناسبة للسياق

ـــــــــرض علينـــــــــا  أن اهللا ف

  طلب العلم
 

  : هـ.  1,   اجلنس : أ  ,   ل0332رقم الطالبة : 

 تصحيح اخلطأ تصنيف اخلطأ اخلطأ رقم
 

ـــــــة أعمـــــــاهلم  1 ـــــــأيت ألصـــــــحاب اجلن ي

 بأميا�م

خطـــــــأ يف اختيـــــــار الكلمـــــــة 

 سياقاملناسبة لل

أصحاب اجلنـة يعطـون 

  صحف أعماهلم بأميا�م
ومـــا خطـــر علـــى قلـــب  اخلطأ يف بنية الكلمة وما قطر على قلب بشر 1

  بشر
ال يقــدمون عبــاد�م علــى األشــكل  2

 الذي يريده اهللا

خطـــــــأ يف اختيـــــــار الكلمـــــــة 

 املناسبة للسياق

 على الشكل املطلوب

 
سيسألون يوم القيامة على مـا فعلـو  2

 �ا

يف اختيـــــــار الكلمـــــــة  خطـــــــأ

 املناسبة للسياق

 عما فعلوا �ا

 
األوالد تعـــدي كثـــري مـــن النـــاس إىل  2

 اهلالك

خطـــــــأ يف اختيـــــــار الكلمـــــــة 

 املناسبة للسياق

األوالد يســــببون لكثــــري 

  من الناس اهلالك
خطـــــــأ يف اختيـــــــار الكلمـــــــة  ينسون حبيا�م األوالد وتربيتهم 2

 املناسبة للسياق

 ينسون تربية أوالدهم

 
مههــم أن جييــدو ألوالدهــم الســعادة  2

 والسرور

أن جيـــــــــدوا ألوالدهــــــــــم  اخلطأ يف بنية الكلمة

  السعادة
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نعــوذ بــاهللا مــن األمــوال الــيت تعــدينا  2

 إىل اهلالك

خطـــــــأ يف اختيـــــــار الكلمـــــــة 

 املناسبة للسياق

 اليت تسبب لنا اهلالك

 
ــــا   4 ــــا يف علمن ــــارك لن أســــأل اهللا أن يب

 وأن يساعد علماعنا

 وأن يساعد علماءنا أ يف بنية الكلمةاخلط

 
و أثـــــــىن القـــــــرآن الكـــــــرمي بـــــــالعلم و  5

 العلماء

خطـــــــأ يف اختيـــــــار الكلمـــــــة 

 املناسبة للسياق

 على العلم و العلماء

 
 

  : ز.  1,   اجلنس : ذ ,   ل0355رقم الطالب : 

 تصحيح اخلطأ تصنيف اخلطأ اخلطأ رقم
 

 فضل عظيم  بنية الكلمةاخلطأ يف فضل أصحاب اجلنة فضل العذمية 1
 

 ليجازي احملسنني اخلطأ يف بنية الكلمة اهللا خلق اجلنة اليجزي احملسنني 1
 

خطـــــــأ يف اختيـــــــار الكلمـــــــة  واجلنة الكثرية من الباب 1

 املناسبة للسياق

 للجنة أبواب كثرية

 
خطـــــــأ يف اختيـــــــار الكلمـــــــة  اهللا خلق اجلنة لتهزين أهل الكفر 1

 املناسبة للسياق

 ل أهل الكفرلتذلي

 
إن زينـــــــــة األمـــــــــوال و األوالد زينـــــــــة   2

كرميــة الــيت أتــى اهللا اإلنســان يف احليــاة 

 الدنيا

خطـــــــأ يف اختيـــــــار الكلمـــــــة 

 املناسبة للسياق

 اليت أعطاها اهللا لإلنسان

 
احليــــاة التكــــون ســــليمة إال بــــأموال  2

 لعجل ذلك

إال بــــــــــاألموال ألجــــــــــل  اخلطأ يف بنية الكلمة

  ذلك
نسان األموال لريى أهـل اهللا أتى اإل 2

 أنت تعمله بالعمل اخلري

خطـــــــأ يف اختيـــــــار الكلمـــــــة 

 املناسبة للسياق

اهللا أعطـــــــــــى األمـــــــــــوال 

  لإلنسان ليختربه
خطـــــــأ يف اختيـــــــار الكلمـــــــة  أما األوالد فهو زينة العذمية 2

 املناسبة للسياق

أمـــــا األوالد فهـــــم زينـــــة 

  عظيمة
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 اختيـــــــار الكلمـــــــة خطـــــــأ يف إذا ما عنده الرتبية سيقون الفساد 2

 املناسبة للسياق

إن مل حتسن تربية أوالدك 

  سيكونون مفسدين
للعجــل ذلــك أن اإلنســان الواجــب  3

 أن خيذ أدب احلياء

خطـــــــأ يف اختيـــــــار الكلمـــــــة 

 املناسبة للسياق

ألجل ذلك جيب على 

اإلنســـــــــــــــان أن يتصـــــــــــــــف 

  باحلياء
ألحيــــــــاء لــــــــه أمهيــــــــة كثــــــــرية يف دور  3

 اإلنسان

كلمـــــــة خطـــــــأ يف اختيـــــــار ال

 املناسبة للسياق

للحيـــاء أمهيـــة كـــربى لـــدى 

  اإلنسان
اإلنســـان إذا مـــا عنـــده احليـــاء ســـرت   3

كــل النــاس يــتكلم ابــن فــالن مــا عنــده 

 احلياء

خطـــــــأ يف اختيـــــــار الكلمـــــــة 

 املناسبة للسياق

إن مل يكـن اإلنسـان حييـا 

ال يكــــــــون حمرتمــــــــا لــــــــدى 

  الناس
ة خطـــــــأ يف اختيـــــــار الكلمـــــــ صوف أذاكر أمهية احلياء 3

 املناسبة للسياق

ســــــــوف أذكــــــــر أمهيــــــــة 

  احلياء
أن احلياء سيأخذ اإلنسان يف مرتية  3

 حسن يف الدنيا

خطـــــــأ يف اختيـــــــار الكلمـــــــة 

 املناسبة للسياق

ــــــــــة  ــــــــــع مرتب ــــــــــاء ترف احلي

  اإلنسان
ـــــــذي ينحـــــــك إىل  3 أن احليـــــــا هـــــــو ال

 شطم الناس

خطـــــــأ يف اختيـــــــار الكلمـــــــة 

 املناسبة للسياق

 ينهاك عن شتم الناس

 
شـــــــك أن املعلـــــــم عنـــــــده فضـــــــل  ال 4

ـــــق  ـــــدنيا ويف الطري العظـــــيم يف احليـــــاة ال

 تعليم

 له فضل عظيم اخلطأ يف بنية الكلمة

 
تعلم الناس كيف يفرق بني احلـالل  4

 واحلرم

يعلــم النــاس كيــف يفرقــون  اخلطأ يف بنية الكلمة

  بني احلالل واحلرام
وكيـــف االنســـان إذا عنـــده اجلنـــاب  4

 كيف يغسل اجلسمه

سل اإلنسـان تكيف يغ يف بنية الكلمةاخلطأ 

  من اجلنابة
و املعلــــــم هــــــو الــــــذي يــــــرب الوالــــــد  4

ــــــــده الرتبيــــــــة  ــــــــاس حــــــــىت يكــــــــون عن الن

املعلـــم هـــو الـــذي يـــريب  اخلطأ يف بنية الكلمة

  أوالد الناس تربية حسنة
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 الإلسالمية

للعجـــل هـــذا البـــد أن نعـــرف قيمـــة  4

 العلماء

 ألجل هذا اخلطأ يف بنية الكلمة

 
لـــــم هـــــو الطريـــــق الـــــذ إذا أخـــــذه الع 5

 اإلنسان اهللا سيهل لك هذا الطريق

العلــم يســهل لإلنســان  اخلطأ يف بنية الكلمة

  األعمال

  : هـ.  1,   اجلنس : ذ  , ل0356رقم الطالب : 

 تصحيح اخلطأ تصنيف اخلطأ اخلطأ رقم
 

أصــحاب النــار يســمون بأصــحاب  1

 اجلهيم

 يمبأصحاب اجلح اخلطأ يف بنية الكلمة

 
و األصــــحاب النــــار ميوتــــون بشــــدة  1

 عزاب جهنم

خطــــــــأ يف اختيــــــــار الكلمــــــــة 

 املناسبة للسياق

وأصــــــــــــــــحاب النــــــــــــــــار 

ميوتـــون مـــن شـــدة عـــذاب 

  جهنم
ونســـأل اهللا أن جيعلنـــا يف أصـــحاب  1

 اجلنة

خطــــــــأ يف اختيــــــــار الكلمــــــــة 

 املناسبة للسياق

أن جيعلنـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــن 

  أصحاب اجلنة
يف زمننــا هــذا أصــبهوا النــاس محهــم  2

 يكون لك األموال و األوالد

خطــــــــأ يف اختيــــــــار الكلمــــــــة 

 املناسبة للسياق

أصـــــــــبح هـــــــــم النـــــــــاس  

  أألموال و األوالد
يتفــــرق بــــني النــــاس حــــا صــــت بــــني  2

 املسلمني

يفرق بني الناس خاصة  اخلطأ يف بنية الكلمة

  املسلمني بني
ــــــاس يرقــــــون  2 حيــــــث جنــــــد بضــــــع الن

 إخوا�م كما زينه هلم أمواله وأوالدهم

أ يف اختيــــــــار الكلمــــــــة خطــــــــ

 املناسبة للسياق

بــــــــــدأ بعــــــــــض النــــــــــاس 

  يستعبدون إخوا�م
أنصــــــــــــــــــــح إخــــــــــــــــــــواين  اخلطأ يف بنية الكلمة أنسه إخواين املسلمني 2

  املسلمني
كما يفعل بعد الشـباب مـن الزكـور  3

 و اإلناس

خطــــأ يف اختيــــار الكلمــــات 

 املناسبة للسياق

كمـــــــا يفعـــــــل الـــــــبعض 

  من الذكور واإلناث



143 
 

لــم فضــل خــاص لــه يف حياتــه فللمع 4

 خمتلف بابعد الناس

خطــــأ يف اختيــــار الكلمــــات 

 املناسبة للسياق

لــــــه فضــــــل خــــــاص يف 

حياتــه خمتلــف عــن بعــض 

  الناس
 

  : هـ.  1,   اجلنس : ذ  , ل0358رقم الطالب: 

 تصحيح اخلطأ تصنيف اخلطأ اخلطأ رقم
 

ومن فضلتهم أيضا خلق هلم حور  1

 العني

من فضائلهم أن خلق  مةاخلطأ يف بنية الكل

  هلم احلور العني
و اصحاب النار خلق هلم العـذاب  1

 العليم

خلــــــــق هلــــــــم العــــــــذاب  اخلطأ يف بنية الكلمة

  األليم
إذا رأى اإلنســـــــــــــــان أن لـــــــــــــــه أوالد  2

واألمــــــوال تــــــراه يتغــــــري يف املكــــــان و ال 

 يبال آلحد

خطــــــــأ يف اختيــــــــار الكلمــــــــة 

 املناسبة للسياق

أن له أوالدا و أمواال 

 تراه يتكرب على الناس

 
 كما حيرتم زوجته اخلطأ يف بنية الكلمة و ال حيرتم أبويه كما حيرتم لزوجته 2

 
و األموال جتعل اإلنسان يـدخل يف  2

 صراط غري جيد

خطــــــــأ يف اختيــــــــار الكلمــــــــة 

 املناسبة للسياق

 يسلك طريقا غري صاحل

 
مـــا حرمـــه اهللا  ويشــرب اخلطأ يف بنية الكلمة يأكل و يشرب حمرم اهللا له 2

  عليه
خطــــــــأ يف اختيــــــــار الكلمــــــــة  جيب لإلنسان مسلما أن يستحي 3

 املناسبة للسياق

جيب على اإلنسان 

  املسلم أن يكون حييا
احليــاء جتعــل اإلنســان حمرتمــا للنــاس  3

 أمجعني

خطــــــــأ يف اختيــــــــار الكلمــــــــة 

 املناسبة للسياق

احليـــاء جتعـــل اإلنســـان 

  حمرتما من قبل الناس
العلـم فأيضـا عليـه احلـق  كل من لـه 4

 جلماعته

خطــــــــأ يف اختيــــــــار الكلمــــــــة 

 املناسبة للسياق

 فعليه واجب جتاه أمته
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املعلـــــم إذا كـــــان مســـــلما بنهــــــى أن  4

 األشياء الذي �اه اهللا

خطــــــــأ يف اختيــــــــار الكلمــــــــة 

  املناسبة للسياق

 

إذا كان العامل مسلما 

 األشياء اليتينهى عن 

  حرمها اهللا
لــذي الينتهــي إال العلــم حبــر واســع ا 5

 أن قامة القيامة

خطــــــــأ يف اختيــــــــار الكلمــــــــة 

 املناسبة للسياق

 إال إذا قامت القيامة

 

  

 : هـ.  1,   اجلنس : أ  , ل0359رقم الطالبة : 

 

 تصحيح اخلطأ تصنيف اخلطأ اخلطأ رقم
 

مــن نعــم اجلنــة الطعــام  اخلطأ يف بنية الكلمة و من نعم اجلنة الطعام الذيز 1

  اللذيذ
و األصحاب النار هم الذين كفروا  1

 باهللا

 وأصحاب النار اخلطأ يف بنية الكلمة

 
خطــــــــأ يف اختيــــــــار الكلمــــــــة  األموال يشغل اإلنسان أن عبادته 2

 املناسبة للسياق

تشـــــغل اإلنســـــان عـــــن 

  العبادة
واألوالد أيضا يشـغلون اإلنسـان أن  2

 عبادة

خطــــــــأ يف اختيــــــــار الكلمــــــــة 

 املناسبة للسياق

إلنســان عــن يشــغلون ا

  العبادة
خطــــــــأ يف اختيــــــــار الكلمــــــــة  الجيتهدون برتبيتهم 2

 املناسبة للسياق

 يف تربيتهم

 
 

  : هـ 1,   اجلنس : ذ  , ل 0363رقم الطالب: 

 تصحيح اخلطأ تصنيف اخلطأ اخلطأ رقم
 

أن أصــــــحاب اجلنــــــة يف  اخلطأ يف بنية الكلمة إن األصحاب اجلنة هم يف النعيم 1

  النعيم املقيم
كــل مــن يعمــل عمــال صــاحلا جزاعــه  1

 اجلنة

 جزاءه اجلنة اخلطأ يف بنية الكلمة
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خطــــــــــأ يف اختيــــــــــار الكلمــــــــــة  يدعو املؤمن عن يعبدوا اهللا 1

 املناسبة للسياق

 أن يعبدوا اهللا

 
وإذا كـــان لـــديك األمـــوال الـــدنيا كـــل  2

 واحد حيب عن يتعامل بك

خطــــــــــأ يف اختيــــــــــار الكلمــــــــــة 

 املناسبة للسياق

يتعامـــــــــــل  حيـــــــــــب أن

  معك
وفائدة األموال الدنيا عن جتعلها يف  2

 الطريقة اليت أمر اهللا �ا

خطــــــــــأ يف اختيــــــــــار الكلمــــــــــة 

 املناسبة للسياق

أن تنفقهـــا يف ســـبيل 

  اهللا
فتجـــــــد جـــــــزءا يف الـــــــدنيا وجـــــــزءا يف  2

 اآلخة

 يف اآلخرة اخلطأ يف بنية الكلمة

 
ـــــة  2 ـــــيهم تربي ـــــدة األوالد عـــــن تعت و فائ

 إسالمية

 اختيــــــــــار الكلمــــــــــة خطــــــــــأ يف

 املناسبة للسياق

ـــــــــــــة  ـــــــــــــربيهم تربي أن ت

  إسالمية
الذي عنده احلياء يئـيش حيـاة سـاملة  3

 بأي مشكلة يف الدنيا

خطــــــــــأ يف اختيــــــــــار الكلمــــــــــة 

 املناسبة للسياق

يعـــــيش حيـــــاة ســـــاملة 

  من أية مشكلة
اإلسالم أمرنـا عـن نـذهب إىل طلـب  5

 العلم

خطــــــــــأ يف اختيــــــــــار الكلمــــــــــة 

 املناسبة للسياق

أن نــــــــــــــــــــــــــــــذهب إىل 

  طلب العلم
كــل مــن رزكــه اهللا العلــم ينفــع نفســه  5

 وعمة الدنيا

خطــــــــــأ يف اختيــــــــــار الكلمــــــــــة 

 املناسبة للسياق

كل من رزقه اهللا العلم 

  ينفع نفسه و أمته
 

  : هـ.  1,   اجلنس : ذ  , ل 0364رقم الطالب: 

 تصحيح اخلطأ تصنيف اخلطأ اخلطأ رقم
 

رك أصــــحاب النــــار هــــم الــــذين يشــــ 1

 باهللا

هــــم الــــذين يشــــركون  اخلطأ يف بنية الكلمة

  باهللا
األصــحاب اجلنــة أفضــل وأكــرم مــن  1

 األصحاب النار

 أصحاب اجلنة اخلطأ يف بنية الكلمة

 
ـــــدك مـــــال اآلن النـــــاس  2 إذا كـــــان عن

 يكرمك ويستمع لك

خطــــــــــأ يف اختيــــــــــار الكلمــــــــــة 

 املناسبة للسياق

ــــــــــت ذا مــــــــــال  إن كن

 ســــــــــــــــيحرتمك النــــــــــــــــاس 
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 كويستمعون إلي

ـــــة  2 وواجـــــب إليـــــك أن تعتـــــيهم الرتبي

 املباركة

خطــــــــــأ يف اختيــــــــــار الكلمــــــــــة 

 املناسبة للسياق

واجــــــــب عليـــــــــك أن 

  تربيهم تربية حسنة
إذا كـــــربوا يف هـــــذه الرتبيـــــة حيـــــا�م  2

 يكون نافع و رازق

خطــــــــــأ يف اختيــــــــــار الكلمــــــــــة 

 املناسبة للسياق

عنـــــــــــــــدما يكـــــــــــــــربون 

  يكونون مباركني
ــــــع  اخلطأ يف بنية الكلمة عا �ااحلياء حيرتم الناس مجي 3 احليــــــي حيــــــرتم مجي

  الناس
إذا كنـــــــت حـــــــي تكـــــــون مشـــــــكورا  3

 وحمبوبا عند الناس

حرتما احليي يكومن اخلطأ يف بنية الكلمة

  وحمبوبا لدى اجلميع
   

  : هـ  1,   اجلنس : ذ  , ل 0392رقم الطالب: 

 تصحيح اخلطأ تصنيف اخلطأ اخلطأ قمر 
 

 و كل نوع من العذاب اخلطأ يف بنية الكلمة ذبو كل نوع من الع 1
 

فأهــــل اجلنــــة ال يقــــارنون  اخلطأ يف بنية الكلمة فأهل اجلنة ال يستوي بأهل النار 1

  بأهل النار
فهــذه اآليــة تــدل ال جيــد تســوية بــني  1

 أصحاب اجلنة و أصحاب النار

خطـــــــأ يف اختيـــــــار الكلمــــــــة 

 املناسبة للسياق

فهذه اآلية تدل على عدم 

  ود مقارنة بني الفريقنيوج
الشيئان اللذان ال  اخلطأ يف بنية الكلمة الشيأن اللذان ال يستوان 1

  يستويان
الشــــــــــــــــيئان اللــــــــــــــــذان ال  اخلطأ يف بنية الكلمة اللذان ال يستوان 1

  يستويان
كلما يفعلونـه الفقـراء األغنيـاء أيضـا  2

 يفعلونه

كلمــــــــــــا يفعــــــــــــل الفقــــــــــــراء،  اخلطأ يف بنية الكلمة

  غنياء أيضا يفعلونهاأل
 تشعر باملتعة اخلطأ يف بنية الكلمةأن يقال هـؤالء كلهـم أوالدك يشـعر  2
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 باملتاع

ـــا ومـــا عنـــدك أوالد  2 مهمـــا كنـــت غني

 فمالك يذهب هبأ منثورة

 فمالك يذهب هباء منثورا اخلطأ يف بنية الكلمة

 
ــــذي يصــــرت  3 فــــاخللق اإلنســــان هــــو ال

 خبصائصه

خطـــــــأ يف اختيـــــــار الكلمــــــــة 

 املناسبة للسياق

فخــــــــالق اإلنســــــــان هــــــــو 

  الذي يسرته
خطـــــــأ يف اختيـــــــار الكلمــــــــة  احلياء يعطي لصاحبه اإلحرتام 3

 املناسبة للسياق

احليـــــــــــاء تكـــــــــــون ســـــــــــببا 

  الحرتام صاحبها
الوقــــــــــت ال يكفــــــــــي أن أتكلــــــــــم أن  3

 احلياء

خطـــــــأ يف اختيـــــــار الكلمــــــــة 

 املناسبة للسياق

 أن أتكلم عن احلياء

 
ح يــــداقعك مــــن  العلــــم دفــــاع وصــــال 5

 كل شر

خطـــــــأ يف اختيـــــــار الكلمــــــــة 

 املناسبة للسياق

العلـــــم وقايـــــة لصـــــاحبه مـــــن 

  الوقوع يف أعمال الشر
خطـــــــأ يف اختيـــــــار الكلمــــــــة  العلم طريقة لتحليل أمورك 5

 املناسبة للسياق

ـــــــــــم وســـــــــــيلة لتســـــــــــهيل  العل

  األمور
بــدون علــم حمجوبــة العبــادة  اخلطأ يف بنية الكلمة العبادة بدون علم مهجوبة ال تقبل 5

    ال تقبل
  

  : ف.  1,   اجلنس :أ  , ل 0393رقم الطالبة: 
  

 قمر 
 سياق اخلطأ تصنيف اخلطأ اخلطأ

 
أصحاب النار هم الكفـار الـذين ال  1

 يصدقون يف سبيل اهللا

خطـــــــأ يف اختيـــــــار الكلمــــــــة 

 املناسبة للسياق

هم الكفار الذين ال 

  يتصدقون على الفقراء
خطـــــــأ يف اختيـــــــار الكلمــــــــة   عز وجل يف املالوال ييت حق اهللا 1

 املناسبة للسياق

وال خيـــــرج حـــــق اهللا مـــــن 

  ماله
اهللا يعذب الكفـار يف جهـنم و إيـاذ  1

 باهللا

 و العياذ باهللا اخلطأ يف بنية الكلمة
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وإذا نظـــــــر علـــــــى اإلنســـــــان يطلـــــــب  2

 األموال و األوالد

خطـــــــأ يف اختيـــــــار الكلمــــــــة 

 املناسبة للسياق

نســان جمتهــد نالحــظ أن اإل

  يف طلب األموال و األوالد
فمـــن مل وجـــدها فســـيكون زال هـــذه  2

 الدنيا

خطـــــــأ يف اختيـــــــار الكلمــــــــة 

 املناسبة للسياق

فسيكون  من مل جيدها

  ذليال  يف الدنيا
اإلنســـــان لـــــه حيـــــاء لـــــه قيمـــــة عنـــــد  3

 الناس

خطـــــــأ يف اختيـــــــار الكلمــــــــة 

 املناسبة للسياق

اإلنســان احليــي لــه قيمــة 

  عند الناس
خطـــــــأ يف اختيـــــــار الكلمــــــــة  حيدث بالناس فصيحا 3

 املناسبة للسياق

ـــــــــاس  يتحـــــــــدث مـــــــــع الن

  بفصاحة
املعلـــــم حيرتمـــــه النـــــاس و  اخلطأ يف بنية الكلمة املعلم حيرتمه الناس ويعدبونه 4

  يتأدبون معه
ال ســــــيما معلــــــم الــــــدين  اخلطأ يف بنية الكلمة لسيما ملعلم دين اإلسالم 4

  اإلسالمي
يعلمـــون النـــاس العلـــم ديـــن و املعلـــم  4

 احلياة

املعلـــم يعلـــم النـــاس علـــم  اخلطأ يف بنية الكلمة

  الدين و احلياة
كل أسـرة ختضـع رأسـها علـى طلـب  5

 العلم ستكون أمة ناجة متطورة

خطـــــــأ يف اختيـــــــار الكلمــــــــة 

 املناسبة للسياق

األمــــــــة الــــــــيت جتتهــــــــد يف 

طلــــب العلــــم ســــتكون أمــــة 

  ناجحة
 

  : هـ  1جلنس : ذ  , ل,   ا0394رقم الطالب: 

 

 قمر 
 تصحيح اخلطأ تصنيف اخلطأ اخلطأ

 
أصـــــــحاب اجلنـــــــة هلـــــــم فضـــــــل عـــــــن  1

 أصحاب النار

ــــار الكلمــــة  خطــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

أصــحاب اجلنـــة هلـــم فضـــل 

  على أصحاب النار
 و مجيع املأكوالت اخلطأ يف بنية الكلمة واجلميع املأكوالت 1

 
 يتمتعون �نتـــــــــأثري غمـــــــــوض هجـــــــــاء ور العــــني و الــــذين يف اجلنــــة هلــــم حــــ 1
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 بعض الكلمات على الداللة يطمعنو �ن

وهــــــذه األوالد ســــــواء كــــــانوا صــــــغار  2

 أوكبار

ــــار الكلمــــة  خطــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

 وهؤالء األوالد

 
 ألن وجود األموال اخلطأ يف بنية الكلمة ألن الوجود األموال 2

 
حيتاجوه يف احلياة الدنيا ما يف شيء  2

 اإلنسان

ال يوجـــــــد شـــــــيء حيتاجـــــــه  اخلطأ يف بنية الكلمة

  اإلنسان
ــــار الكلمــــة  أن املسلم يستحيي على الناس 3 خطــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

 يستحيي من الناس

 
ال جيـــــــــوز اســـــــــتحياء اآلبـــــــــاء علـــــــــى  3

 معصية اهللا

ــــار الكلمــــة  خطــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

ال جيوز احلياء مـن اآلبـاء عنـد 

  معصية اهللا
ــــم هــــو إنســــان لــــه درجــــة عــــدة  4 املعل

 اليستوي عن بقية الناس

ــــار الكلمــــة  خطــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

ال حيصـــــــى مـــــــا للمعلـــــــم مـــــــن 

  فضائل على غريه من الناس
انطالقـــا مـــن هـــذه اآليـــات ستشـــف  5

 فضول العلم وغايته

اخلطـــــــــــــــــأ يف اســـــــــــــــــتخدام 

 الكلمات العامية

ســـــــرتى مـــــــا للمعلـــــــم مـــــــن 

  فضائل
ــــــــع اإلنســــــــان إىل املرتبــــــــة  5 ــــــــم يرف العل

 العاملية

ــــار الكلمــــة  خطــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

 إىل مرتبة عالية

 
 

  : هـ .  1,   اجلنس : ذ  , ل0396رقم الطالب: 

 

 قمر 
 تصحيح اخلطأ تصنيف اخلطأ اخلطأ

 
 طعام لذيذ اخلطأ يف بنية الكلمة وطعام أهل اجلنة طعام لذة 1

 
ر إذا دخلــوا هــا ال أمــا أصــحاب النــا 1

 خيرجون فيها

ــــار الكلمــــة  خطــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

 ال خيرجون منها
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أن النــــاس اليــــوم مــــا عنــــدهم حســــن  3

 األخالق

ــــار الكلمــــة  خطــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

 الناس اليوم أخالقهم سيئة

 
كان احليـاء سـابقن علمـت هـا عنـد  3

 النسوة

ــــار الكلمــــة  خطــــأ يف اختي

 سياقاملناسبة لل

كانــــت احليــــاء ســــابقا مــــن 

  صفات النساء
ــــــم عطــــــاك كــــــل  5 إذا عطــــــاك اهللا العل

 شيء

إذا أعطـــاك اهللا العلـــم أعطـــاك  اخلطأ يف بنية الكلمة

  كل شيء
تستطيع أن تفعل كل  اخلطأ يف بنية الكلمة و بالعلم نستطيع أن تفعل كل شيء 5

  شيء

  

  

  : ز  .  1,   اجلنس : أ  , ل0397رقم الطالبة : 

 تصحيح اخلطأ تصنيف اخلطأ اخلطأ قمر 
 

 عكس أصحاب النار اخلطأ يف بنية الكلمة أكسا على أصحاب النار 1
 

مـــن أعلـــى فضـــائل أصـــحاب  خطأ يف بناء الكلمة من أعلى أفضال أصحاب اجلنة 1

  اجلنة
 الذين مل يروه اخلطأ يف بنية الكلمة الذين مل يرونه 1

 
نـــة غـــرور وأن ال يكـــون لنـــا هـــذه الزي 2

 وفتنة

خطـــــأ يف اختيـــــار الكلمـــــة 

 املناسبة للسياق

أن ال تكـــــــــون ســـــــــببا للفتنـــــــــة 

  والغرور
يفهم الناس قلـة احليـاء مـن اإلنسـان  3

 أنه ال عن ربه

خطـــــأ يف اختيـــــار الكلمـــــة 

 املناسبة للسياق

الشخص  قلة احلياء من

  وليس من اهللا.
احلياء ينها املسلم عـن فعـل املعصـية  3

 كالكذب والربج

خطـــــأ يف اختيـــــار الكلمـــــة 

 املناسبة للسياق

احليــــاء حتــــول بــــني املســــلم 

  وفعل املعاصي واملنكرات
 أن أذكر هذا القول اخلطأ يف بنية الكلمة جعلين أن أتذكر عن هذا القول ما 4
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أرجــو لكــل معلــم أن جييــب اهللا عــن  4

 دعائهم

خطـــــأ يف اختيـــــار الكلمـــــة 

 املناسبة للسياق

أرجـــــو  أن يســـــتجيب اهللا 

  دعوة كل معلم
التجارةالـــذين يتجـــرون هـــم معلمـــون  5

 فيه بركة أكثرمن اجلهالء املتجرون

خطـــــأ يف اختيـــــار الكلمـــــة 

 املناسبة للسياق

جناح وبركة جتارة العامل، فيها

  أكثر من غريه.
فمــــن علـــــم القـــــرآن وعمـــــل بـــــه ليســـــت  5

 حياته الدنيوية فكت تكون سعيدة

خطـــــأ يف اختيـــــار الكلمـــــة 

 اقاملناسبة للسي

مـــن تعمـــل القـــرآن وعمـــل بـــه 

ســــــــيكون ســــــــعيدا يف الــــــــدنيا 

  واآلخرة
 بل حىت حياته األخروية اخلطأ يف بنية الكلمة بل حىت حياته اآلخرية 5

 
 

  : هـ.  1,   اجلنس : أ  , ل 0398رقم الطالبة : 

 تصحيح اخلطأ تصنيف اخلطأ اخلطأ قمر 
 

يقومون خبمسة الصلواة الـذي جيـب  1

 عليهم

يقومـــــون بالصـــــلوات اخلمســـــة   بنية الكلمةاخلطأ يف

  الواجبة عليهم
يــــا أيهــــا الــــذين آمنــــوا توبــــوا إىل اهللا  1

 توبة نسوحا

 توبوا إىل اهللا توبة نصوحا اخلطأ يف بنية الكلمة

 
دئمــــا أهدفــــه بنــــاء البيــــت جديــــد و  2

 يشطريالسيارة

خطأ يف اختيار الكلمات 

 املناسبة للسياق

 هدفه بناء البيوت اجلديـدة

  وشراء السيارات
ــــار الكلمــــة  ال يتفكر إلخوانه والفقراء 2 خطــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

ـــــه  ال يتفكـــــر يف أحـــــوال إخوان

  والفقراء
إذا يف الدنيا عندك األموال واألوالد  2

 ال تؤيت حق إسالم ماذا ستقول هللا

ــــار الكلمــــة  خطــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

إن كنت متلك األموال وال 

  لزكاةخترج ا
اإلنســان الــذي ال عنــده احليــاء جتــد  3

 يفعل ما يريد

ــــار الكلمــــة  خطــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

الـــــذي ال يســـــتحيي يفعـــــل 

  ما يشاء
املعلــم فضــله عظــيم ألنــه هــو الــذي  4

 يعلمون الناس كيف يعيشون

ألنه هو الذي يعلم الناس    اخلطأ يف بنية الكلمة

  كيف يعيشون
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هــو األب ألن  و املعلــم كــاألب بــل 4

 أبك ال جيلس معك يتعلمك العلم

ألن أبـــاك ال جيلـــس معـــك  اخلطأ يف بنية الكلمة

  يعلمك العلم
ـــيكن مقصـــدك مـــن العلـــم ابتعـــاء  5 وال

 وجه اهللا

ـــــم  اخلطأ يف بنية الكلمة ـــــيكن قصـــــدك مـــــن العل و ل

  ابتغاء وجه اهللا
 علمنانفعنا اهللا مبا  اخلطأ يف بنية الكلمة نفعنا اهللا مبا علما 5

 
  

  

  : هـ.  1,   اجلنس : أ ,  ل0399رقم الطالبة :  

 تصحيح اخلطأ تصنيف اخلطأ اخلطأ قمر 
 

خطــأ يف اختيــار الكلمــة املناســبة  املالئكة الذين يشريلك على الطريق 1

 للسياق

الـــــــــــــذين يرشـــــــــــــدونك إىل 

  الطريق
خطــأ يف اختيــار الكلمــة املناســبة  ويؤتونك شراب و الفوكهة 1

 للسياق

املشروبات  ويقدمون لك

  و الفواكه
 و شرب املاء الزم اخلطأ يف بنية الكلمة و الشرب املاء الزم 1

 
خطــــــــــأ يف اختيــــــــــار الكلمــــــــــة  ونعوذ باهللا عن املار 1

 املناسبة للسياق

 ونعوذ باهللا من النار

 
 ميكن أن تفتخر بأوالدك اخلطأ يف بنية الكلمة وميكن أن تفخر بأوالدك 2

 
ى كــــل مســــلم أن يتخلــــق ينبغـــي علــــ 3

 باحلياء إال يف الدين

خطــــــــــأ يف اختيــــــــــار الكلمــــــــــة 

 املناسبة للسياق

ينبغــــــــي أن يتصــــــــف كــــــــل 

  مسلم، خبلق احلياء
فاإلنسان احليي إذا خيـاف عـن فعـل  3

 األشياء احملرمة

خطــــــــــأ يف اختيــــــــــار الكلمــــــــــة 

 املناسبة للسياق

فاإلنسان احليي يستحي 

  من فعل احملرمات
لمــــــك ســــــتجد ألن كــــــل فعلــــــت ملع 4

 طالب يعائبونك

خطــــــــــأ يف اختيــــــــــار الكلمــــــــــة 

 املناسبة للسياق

كلمــــا فعلــــت ملعلمــــك 

ســــتجد طالبــــا يعاملونــــك 

  باملثل
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ـــم الـــذي  4 إذا كنـــت ســـيئ اخللـــق العل

ســـــجلتها مـــــن معلمـــــك التســـــتطيع أن 

 تدافعه

خطــــــــــأ يف اختيــــــــــار الكلمــــــــــة 

 املناسبة للسياق

ال ينفعــــــــك علمــــــــك مــــــــع 

 اخللق السيئ

 
خطــــــــــأ يف اختيــــــــــار الكلمــــــــــة  دخول إىل اجلنة من فضائل العلم 5

 املناسبة للسياق

مـــــــــن فضـــــــــائل العلــــــــــم 

  الدخول يف اجلنة
 

    1,   اجلنس : أ  , ل0400رقم الطالبة : 
  تصحيح اخلطأ تصنيف  اخلطأ اخلطأ قمر 

ـــــة مكـــــان أعـــــده اهللا بكـــــل مـــــن  1 اجلن

 عبده

ــــــــــــار الكلمــــــــــــة  خطــــــــــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

 لكل من أطاعه

 
صـــــحاب اجلنـــــة هلـــــم فضـــــل عظـــــم أ 1

 على أصحاب النار

ــــــــــــار الكلمــــــــــــة  خطــــــــــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

هلـــــــــــم فضـــــــــــل علـــــــــــى 

  أصحاب النار
 من الغسلني اخلطأ يف بنية الكلمة طعام أهل النار من الغسنني 1

 
مــن الضــروريات لبنــاء  اخلطأ يف بنية الكلمة وهم ضرورية لبناء ا�تمع 2

  ا�تمع
هم ال يكفـــــــــــون و األمـــــــــــوال وحـــــــــــد 2

 لتحقيق سعادة اإلنسان

األمـــــــــــــــوال وحـــــــــــــــدها ال  اخلطأ يف بنية الكلمة

تكفــي لتحقيــق الســعادة 

  لإلنسان
األوالد هم الذين يوجـه األمـوال إيل  2

 ما ينفع

ــــــــــــار الكلمــــــــــــة  خطــــــــــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

يصرفون األموال فيما 

  فيه منفعة
وزينــة األمــوال أن تقــدمهم جلهــاد يف  2

 سبيل اهللا

ــــــــــــار الكلمــــــــــــة  خطــــــــــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

أن تصــــــرفها للجهــــــاد 

  يف سبيل اهللا
و جيــوز أن تكــون حــي يف كــل أمــور  3

 دنياك

أن تكــــــون  حييــــــا يف   اخلطأ يف بنية الكلمة

  كل أمور دينك
ال تســــــتحيي يف أمــــــر  اخلطأ يف بنية الكلمةو ال جيــــــوز أن تكــــــون مســــــتحيا يف   3
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 دينك دينك

مــــن فضــــائل العلمــــاء  اخلطأ يف بنية الكلمة لماء يعلمنا الرتبيةومن فضل الع 4

ـــــــــا أ�ـــــــــم يعلموننـــــــــا  علين

  الرتبية
و يعلمنا كيف معامل الناس معاملة  4

 حسنة

ــــــــــــــف  اخلطأ يف بنية الكلمة ــــــــــــــا كي ويعلمونن

نتعامل مع الناس معاملة 

  حسنة
املعلــــــــــم يعلمــــــــــك وال تســــــــــتطيع أن  4

 تدفعه شيء

ــــــــــــار الكلمــــــــــــة  خطــــــــــــأ يف اختي

 اسبة للسياقاملن

ال تســـــــــــــــــــــــــــــــــتطيع أن 

  تكافأه بشيء
ــــــــــــار الكلمــــــــــــة  ولكن أجره إىل اهللا 4 خطــــــــــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

 أجره على اهللا

 
 

  : هـ.  1,   اجلنس : أ , ل0401رقم الطالبة : 
 

 قمر 
 اخلطأتصحيح  اخلطأ تصنيف اخلطأ

 
 فيها سرر مرفوعة اخلطأ يف بنية الكلمة وفيها سرور مرفوعة 1

 
 و منارق مصفوفة اخلطأ يف بنية الكلمة و منارق مسفوفة 1

 
 وزرايب مبثوثة اخلطأ يف بنية الكلمة وزرايب مبشوشة 1

 
الـــــــــدنيا ال ميكـــــــــن أن أن تقـــــــــدم إال  2

 باملال

 أن تتقدم إال باملال اخلطأ يف بنية الكلمة

 
اهللا تعـاىل يـأطى صـفات اإلميـان ملـن  3

 اصطفاه

 يعطــــــــــــــي صــــــــــــــفة اهللا اخلطأ يف بنية الكلمة

  اإلميان ملن يشاء
أمـــا اليـــوم فإننـــا يف زمـــن الـــذي كـــان  3

 فيه قلة احلياء

ــــــــــــار الكلمــــــــــــة  خطــــــــــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

حنــــــن يف زمــــــن قلــــــت 

  فيه احلياء
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ــــــــــــار الكلمــــــــــــة  املعلم له فضل عظيم للطالب 4 خطــــــــــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

املعلم له فضل عظيم 

  على الطالب
ــــــــــــار الكلمــــــــــــة  باءوفضله عفضل اآل 4 خطــــــــــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

و فضـل املعلـم أعظــم 

  من  فضل اآلباء
ال شــــــــك أن العلــــــــم هــــــــي عناصــــــــر  5

 األساسية للنجاح

ــــــــــــار الكلمــــــــــــة  خطــــــــــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

ال شك أن العلم من 

العناصـــــــــــــــر األساســـــــــــــــية 

  للنجاح

  : هـ.  1,   اجلنس : ذ  , ل 0402رقم الطالب: 

 اخلطأ تصحيح تصنيف اخلطأ اخلطأ قمر 
 

أصــحاب اجلنــة هــم الــذين يــدخلون  1

 اجلنة ويبقى فيها

ــــذين يــــدخلون  اخلطأ يف بنية الكلمة هــــم ال

  اجلنة و يبقون فيها
ويــأكلون مــا يشــاءون  اخلطأ يف بنية الكلمة ويأكلون مايشأ فيها 1

  فيها
والنــــار مكـــــان أعـــــده اهللا بكـــــل مـــــن  1

 عصاه

ــــــــــــار الكلمــــــــــــة  خطــــــــــــأ يف اختي

 ملناسبة للسياقا

أعـــدها اهللا لكـــل مـــن 

  عصاه
ــــــــــــار الكلمــــــــــــة  وأصحاب النار هم بشدة العذاب 1 خطــــــــــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

أصـــــحاب النـــــار هـــــم 

  يف شدة العذاب
ــــــت مــــــن النعمــــــة اهللا تعــــــايل أن  2 كان

 يرزق اإلنسان باألموال

ــــــــــــار الكلمــــــــــــة  خطــــــــــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

مـــــــن نعـــــــم اهللا علـــــــى 

رزقـــــــــه اهللا اإلنســـــــــان أن ي

  باألموال
ــــــــــــار الكلمــــــــــــة  ليتعلموا ر�م وكيف يعبدونه 2 خطــــــــــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

ليعرفـــوا ر�ـــم و كيفيـــة 

  عبادته
وال ينصـــحهم كونـــه الغـــين مـــا عنـــده  2

 أوقات لقيام �ذا

ــــــــــــار الكلمــــــــــــة  خطــــــــــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

كونـــه غنيـــا مـــا عنـــده 

  الفرصة لذلك
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ء تــتم درجتــك وكــان مــن أمهيــة احليــا 3

 على العيون الناس

ــــــــــــار الكلمــــــــــــة  خطــــــــــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

ومــــــــن أمهيــــــــة احليــــــــاء 

  احرتام الناس لك
إن احليـــاء مــــن اخللــــق  اخلطأ يف بنية الكلمة أن احلياء من خلق احلسن 3

  احلسن
لقـــــد أعطـــــى اهللا فضـــــال كثـــــريا علـــــى  4

 املعلمني

ــــــــــــار الكلمــــــــــــة  خطــــــــــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

ضــــــــــــــــــل اهللا لقــــــــــــــــــد ف

املعلمـــني علـــى كثـــري مـــن 

  عباده
ـــــة أوالد ليتعرفـــــو ا  4 املعلـــــم يقـــــوم برتبي

 ر�م

ــــــــــــار الكلمــــــــــــة  خطــــــــــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

يقـــــــوم املعلـــــــم برتبيـــــــة 

  األوالد ليعرفوا ر�م
إن اهللا أمرنــا أن نطلــب العلــم وخنــرج  5

 اجلهل يف زهوننا

ــــــــــــار الكلمــــــــــــة  خطــــــــــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

مرنــــــا بطلــــــب إن اهللا أ

  العلم حملاربة اجلهل
 

  : هـ.  1,   اجلنس : ذ  , ل 0405رقم الطالب: 

 

 قمر 
 اخلطأ تصحيح اخلطأ تصنيف اخلطأ

 
ال يـــــــــــدخلون اجلنــــــــــــة إال باإلميــــــــــــان  1

 والعمل الساحل

 و العمل الصاحل اخلطأ يف بنية الكلمة

 
يســـــــــاعدون آبـــــــــاعهم يف األعمـــــــــال  2

 السيعة

تــــــأثري غمــــــوض هجــــــاء بعــــــض 

 كلمات على الداللةال

يســـــــــاعدون آبـــــــــاءهم 

  يف األعمال الصعبة
ــــــــــــار الكلمــــــــــــة  يكونون األوالد رمحة عند آباءهم 2 خطــــــــــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

يكــــــون األوالد رمحــــــة  

  آلبائهم
 املسلم يكون حييا اخلطأ يف بنية الكلمة املسلم يكون احليء 3

 
ــــــــــــار الكلمــــــــــــة خطــــــــــــأ يف ا إن اإلنسان يشعر احلياء تراه كامال 3 ختي

 املناسبة للسياق

الشــعور باحليــاء دليــل 

  على اإلنسانية
احلياء حتول األخالق  اخلطأ يف بنية الكلمةاحليـــــــاء حتـــــــور أخـــــــالق الســـــــيئة إىل  3
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 السيئة إىل احلسنة احلسنة

  : هـ.  1,   اجلنس : ذ   , ل0406رقم الطالب: 

 

 قمر 
 اخلطأ تصحيح اخلطأ تصنيف اخلطأ

 
 ال ينقصه شيء اخلطأ يف بنية الكلمة اجلنة الينقسه شيئمن دخل  1

 
إن الكرامة والفضل من اهللا يعتيهمـا  1

 ملن يشاء

 يعطيهما ملن يشاء اخلطأ يف بنية الكلمة

 
ــــــــــــار الكلمــــــــــــة  فنسأل اهللا الكرمي عن يرمحنا 1 خطــــــــــــأ يف اختي

  املناسبة للسياق

 

 أن يرمحنا

 
أصحاب اجلنة ألفضل عن أصحاب  1

 النار

ــــــــــــار الكلمــــــــــــة خطــــــــــــ أ يف اختي

 املناسبة للسياق

ألصحاب اجلنة فضل 

  أصحاب النارعلى 
احليــــــاء مــــــن اإلســــــالم و  اخلطأ يف بنية الكلمة احلياء من اإلسالم وكمالة اإلميان 3

  مكملة لإلميان
كيـــــف يكـــــون اإلنســـــان  اخلطأ يف بنية الكلمة كيف يكون اإلنسان حي 3

  حييا
أ يف اختيــــار الكلمــــة املناســــبة خطــــ كان املعلم فضائل كثرية 4

 للسياق

كــان للمعلــم فضــائل  

  كثرية
 فاملعلم مصدر للعلم اخلطأ يف بنية الكلمة فلمعلم مصدر العلم 4

 
املعلـــم خيـــرج النـــاس مـــن الزملـــات إىل  4

 النور

خيــــــــــرج النــــــــــاس مــــــــــن  اخلطأ يف بنية الكلمة

  الظلمات إىل النور
يـــــــــــــدعو النـــــــــــــاس إىل  يف بنية الكلمة اخلطأ املعلم يضعوا الناس إىل اإلسالم 4

  اإلسالم
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لو نظرنا إىل املعلمني لوال العلم ملا  5

 وصلوا إىل هذه املرطبة

ملـــا و صـــلوا إىل هـــذه  اخلطأ يف بنية الكلمة

  املرتبة
نفوسهم  أنصح طالب على أن يعطو 5

 يف طلب العلم

خطأ يف اختيار الكلمة املناسبة 

 للسياق

باالجتهاد  أنصح الطلبة

   طلب العلميف

  

  : هـ.  1,   اجلنس : أ  , ل 0407رقم الطالبة: 

 

 قمر 
 اخلطأ تصحيح اخلطأ تصنيف اخلطأ

 
إذا كــــــان اإلنســــــان عنــــــده األمـــــــوال  2

 فنسطيع أن يتصدق علي املساكي

فيستطيع أن يتصدق على  اخلطأ يف بنية الكلمة

  املساكني
 و يستطيع أن يؤكل أوالده ةاخلطأ يف بنية الكلم ويسطيع ان يأكل األوالده 2

 
احليـــاء يســـخص املســـلم وحيـــرب كونـــه  3

 مسلما

تـــأثري غمـــوض هجـــاء بعـــض 

 الكلمات على الداللة

احليـــــــــاء مـــــــــن صـــــــــفات 

  اإلسالم

  

  : هـ.  1,   اجلنس : ذ  , ل 0408رقم الطالب: 

 

 قمر 
 اخلطأ تصحيح اخلطأ تصنيف اخلطأ

 
ـــــــا أن أصـــــــحاب اجلنـــــــة و  1 إذا الحزن

 اليستويان أصحاب النار

خطــــــــأ يف اختيــــــــار الكلمــــــــات 

 املناسبة للسياق

إذا الحظنــــــــــــــا جنــــــــــــــد 

  أ�ما ال يستويان
أصــــحاب اجلنــــة هــــم الــــذين وجــــدوا  1

 حياة السليمة

ـــــــذين وجـــــــدوا  اخلطأ يف بنية الكلمة هـــــــم ال

  حياة سليمة
 دار الدنيا و اآلخرة اخلطأ يف بنية الكلمة الدار الدنية و اآلخرة 1

 
ــــــــدك ا 2 ألمــــــــوال و األوالد إذا مــــــــا عن

 ستطعب يف حياتك وتندم

 ستتعب يف حياتك اخلطأ يف بنية الكلمة
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أن زينـة األمــوال واألوالد صـدقة مــن  2

عنــد اهللا وعليــك أن تفعلــوا اخلــري ألنــك 

 م

ــــــــــــار الكلمــــــــــــة  خطــــــــــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

 صدقة من اهللا إليك

 
إذا كــــان اإلنســــان لــــه خلــــق احليــــاء  3

 سرته حيرتم الناس

طـــــــــــــأ يف اختيــــــــــــار الكلمــــــــــــة خ

 املناسبة للسياق

اإلنســان احليــي حيــرتم 

  الناس
 للعلم فضل عظيم اخلطأ يف بنية الكلمة أن فضل العلم له عظام 5

 
ومــــن أمهيــــة العلــــم يأتيــــك الكــــرام و  5

 احلب

ــــــــــــار الكلمــــــــــــة  خطــــــــــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

ـــــــم،  ـــــــة العل ومـــــــن أمهي

حيرتمـــــــــــــــــــك النـــــــــــــــــــاس و 

  حيبونك

  

  : هـ.  1,   اجلنس :أ , ل 0409رقم الطالبة: 

 اخلطأ تصحيح اخلطأ تصنيف اخلطأ رقم
 

ــــــــــــار الكلمــــــــــــة  حىت وصلوا على هذا النعيم 1 خطــــــــــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

حــىت وصــلوا إىل هـــذا 

  النعيم
ال حيتمون �اجة العنسان من البول  1

 وغريه

ــــــــــــار الكلمــــــــــــة  خطــــــــــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

ال يصــــــــيبهم حاجــــــــة 

  سان من بول وغريهاإلن
وطعــــامهم مــــن حلــــوم  اخلطأ يف بنية الكلمة وطعامهم من اللحوم األطيار 1

  الطيور
إذا كـــــان لإلنســـــان أوالد وأعطـــــوهم  2

اهللا فضـــــــــل أو منزلـــــــــة فأنـــــــــت ســـــــــتجد 

 نفسك نشيط

ــــــــــــار الكلمــــــــــــة  خطــــــــــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

مـــــــــــــــن رزق بـــــــــــــــأوالد 

مبــاركني يكــون دائمــا يف 

  نشاط
الـــذي يـــأيت لإلنســـان كـــذلك املـــال  2

 قيمة يف أعلي الناس ولو مل يستحقها

ــــــــــــار الكلمــــــــــــة  خطــــــــــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

املــــــــــال يرفــــــــــع قيمــــــــــة 

  اإلنسان
ــــــــــــار الكلمــــــــــــة إذ كــان اإلنســان حيييــا احليــاء متنعــه  3 احلياء وقاية من الوقوع خطــــــــــــأ يف اختي
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 املنكراتفي املناسبة للسياق من وقوع بشيء خبيث

ــــــــــــار الكلمــــــــــــة  اإلنسان يف ضاعة و عدمها يدفع 3 خطــــــــــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

عــــــــدم احليــــــــاء يوقــــــــع 

  صاحبه يف اهلالك
ممـــا ســـبب فصـــاد أنـــاس هـــذ الزمـــان  3

 أل�م ال يستحيون

ــــــــــــار الكلمــــــــــــة  خطــــــــــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

من أسباب الفساد يف 

  هذا الزمن عدم احلياء
يف جمــــال الصــــحة لــــوال العلــــم هللــــك   5

 ناسكشري من ال

 هللك كثري من الناس اخلطأ يف بنية الكلمة

 

  

  : هـ.  1,   اجلنس : أ   , ل 0410رقم الطالبة : 

 

 قمر 
 اخلطأ تصحيح اخلطأ تصنيف اخلطأ

 
 ويصريون شبابا اخلطأ يف بنية الكلمة ويتحاولون إىل الشباب 1

 
ــــــــــــار الكلمــــــــــــة  حيث يأتاهم ماالعني رأت 1 خطــــــــــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

يـــث يعطـــون مـــا ال ح

  عني رأت
أل�ــــــم أطــــــاعوا اهللا و  اخلطأ يف بنية الكلمة أل�م أطاع اهللا ورسوله 1

  رسوله
لذلك جيازيهم اهللا  اخلطأ يف بنية الكلمة لذلك جيزاهم اهللا باجلنة 1

  باجلنة
األمــــوال كمــــا يقــــال هــــم أصــــحاب  2

 احلياة إذا كان الغين يتصدق وينفق

ــــــــــــار الكلمــــــــــــة  خطــــــــــــأ يف اختي

 ملناسبة للسياقا

 األموال هي احلياة

 
ثـــــروا�م علـــــي املصـــــارعني والشـــــعراء  2

 واالعبني الكرة

ــــــــــــار الكلمــــــــــــة  خطــــــــــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

للمتصارعني والشعراء و 

  العيب الكرة
األوالد يكونــــــــــون زينــــــــــة يف احليــــــــــاة  2

يـــــة ة  واألخـــــرة إذا تـــــر�م أبـــــواهم تـــــرب

ــــــــــــار الكلمــــــــــــة  خطــــــــــــأ يف اختي

 ناسبللسياقامل

إن رباهم أبواهم تربية 

  إسالمية حسنة
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 اإلسالمية

وهكـــــذا يف الشـــــباب األبـــــوين بنـــــت  3

 يبحثون عنه إن كان حييا

ــــــــــــار الكلمــــــــــــة  خطــــــــــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

هكــذا الشــاب احليــي 

  يقبله آباء البنات
و نســــــــــــــــأل اهللا أن جيعلنــــــــــــــــا مــــــــــــــــن  3

 املسحيني

أن جيعلنـــا مـــن الـــذين  اخلطأ يف بنية الكلمة

  ونيستحي
ــــــــــــار الكلمــــــــــــة  وذي العلم دائما الناس يكرمه 5 خطــــــــــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

والعامل حمرتم لدى النـاس 

  ومكرم دائما

  

  

  : هـ.  1,   اجلنس : ذ  , ل 0411رقم الطالب : 

 

 قمر 
 اخلطأ تصحيح اخلطأ تصنيف اخلطأ

 
نيا شـــــــــــــــــغلتهم الـــــــــــــــــد اخلطأ يف بنية الكلمة و ما شغلتهم الدنيا ومتائها 1

  ومتاعها
يف كــل يــوم تتفكــرون  اخلطأ يف بنية الكلمة يف كل يوم تفكرون يف عبادة اهللا 1

  يف عبادة اهللا
وبعكــــــــس أصــــــــحاب  اخلطأ يف بنية الكلمة وبأكس أصحاب النار 1

  النار
 يف حيا�م الدنيوية اخلطأ يف بنية الكلمة وهم ما عملوا يف حيا�م الدنياوية 1

 
 ولو أنقذك اهللا اخلطأ يف بنية الكلمة يوم القيامة لو أيقاذك اهللا 2

 
األمـــــوال حتبـــــذ املـــــرء إيل اهلـــــالك إيل  2

 الفسق

ــــــــــــار الكلمــــــــــــة  خطــــــــــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

األمـــــــــــــــوال تســـــــــــــــبب 

  لإلنسان اهلالك
احليـــاء صـــفة الـــيت جيـــب أن يتصـــفها  3

 كل املسلم

ــــــــــــار الكلمــــــــــــة  خطــــــــــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

 احليــاء صــفة جيــب أن

  يتصف �ا كل مسلم
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 و يستحق الكرامة اخلطأ يف بنية الكلمة ويستحق بالكرامة 4
 

إذا كنـــت لــــديك علــــم فاحلياتــــك ال  5

 تكون صعبا

ــــــــــــار الكلمــــــــــــة  خطــــــــــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

إن كنت عاملا فحياتك 

  ستكون سهلة

  

  :  ز .  1,   اجلنس : ذ   , ل 0412رقم الطالب

  

 قمر 
 اخلطأ تصحيح طأاخل تصنيف اخلطأ

 
الفضــــــــــل أصــــــــــحاب اجلنــــــــــة علــــــــــى  1

 األصحاب النار

اجلنة على فضل أصحاب اخلطأ يف بنية الكلمة

  أصحاب النار
و أمــا أصــحاب النــار  اخلطأ يف بنية الكلمة وأما أصحاب النار هم احلسرون 1

  هم اخلاسرون
ــــــــــــار الكلمــــــــــــة  أقل هم سبب حتركنا يف هذه الدنيا 2 خطــــــــــــأ يف اختي

 للسياقاملناسبة 

 أقول هم سبب حتركنا

 
ــــــــــــار الكلمــــــــــــة  إذا ما فيه األوالد مايف حياة 2 خطــــــــــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

ـــــــــدون أوالد  احليـــــــــاة ب

  ليست حبياة
إذا مـــا يف احليـــاء تســـتطيع أن تفعـــل   3

 كل شيء

ــــــــــــار الكلمــــــــــــة  خطــــــــــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

إذا مل تســـــــــــــــــــــــــــــتحيي 

ــــــــك أن تفعــــــــل مــــــــا  ميكن

  تشاء
ــــــــــــار الكلمــــــــــــة  يورثون العلم وصر العلماء 4 خطــــــــــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

وسر العلماء أ�م من 

  ورثة األنبياء
 و�ذا أكتفي اخلطأ يف بنية الكلمة و�ذا أقتفي 4

 
ــــــــــــار الكلمــــــــــــة  فيما يدل أن فضل املعلم 4 خطــــــــــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

ـــــــــى  ـــــــــدل عل فممـــــــــا ي

  فضل املعلم
العلـــــــم يرفـــــــع بيتـــــــا ال  اخلطأ يف بنية الكلمة له كما أن العلم يرفع بيتا ال إماد 5
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 عماد له

يهــــــدم بيــــــت العــــــز و  اخلطأ يف بنية الكلمة و اجلهل يهدم بيت اإلذي و الكرم 5

  الشرف
ــــــــــم جيعــــــــــل  5 و اجلهــــــــــل عقــــــــــص العل

 اإلنسان ضعيفا

 واجلهل عكس العلم اخلطأ يف بنية الكلمة

 
   

  ـ.: ه  1,   اجلنس :أ   , ل 0413رقم الطالبة: 
 

 رقم
 اخلطأ تصحيح اخلطأ تصنيف اخلطأ

 
نســأل اهللا أن جيعلنــا علــى أصــحاب  1

 اجلنة

ـــــــــار الكلمـــــــــة  خطـــــــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

أن جيعلنـــا مـــن أصـــحاب 

  اجلنة
ــــــــــــك واألوالدك يف  2 ــــــــــــك ويل بيت لألن

 حتتك

ـــــــــار الكلمـــــــــة  خطـــــــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

أوالدك أنت رب بيتك 

  حتت تصرفك
األموال واألوالد من زينـة  اخلطأ يف بنية الكلمة و األوالد من زيون الدنيا والبنون 2

  احلياة الدنيا
وتبقــــي البنــــون يف الــــدنيا ال تــــذهب  2

 �ا إيل آخرة فقط أنت

ـــــــــار الكلمـــــــــة  خطـــــــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

ويبقـــــى البنـــــون يف الـــــدنيا 

  ال تذهب �م إىل اآلخرة
ـــه  النـــاس حيرتمونـــه و ال يقولونـــه 3 بقول

 قبيحة

ـــــــــار الكلمـــــــــة  خطـــــــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

النــــــــــــاس حيرتمونــــــــــــه و ال 

  يذكرونه بسوء
 العلم إلزالة اجلهل اخلطأ يف بنية الكلمة العلم الذي إلذالة اجلهل 4

 
ـــــــــار الكلمـــــــــة  العلم نور على حياة اإلنسان 5 خطـــــــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

 العلم نور حلياة اإلنسان

 
  

  : هـ.  1,   اجلنس : أ  , ل 0414ة : رقم الطالب

 اخلطأ تصحيح اخلطأ تصنيف اخلطأ 
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 قمر 

هم الذين جيـدون نعمـة  اخلطأ يف بنية الكلمة و هم جيد النعمة اجلنة 1

  اجلنة
زينـــة األمـــوال واألوالد جيعلـــوا النـــاس  2

 أن يشرك باهللا وينهاهم عن يعبد اهللا

خطــــــــــــأ يف اختيــــــــــــار الكلمــــــــــــة 

 املناسبة للسياق

الغـــــــىن ســـــــبب للشـــــــرك 

  عند بعض الناس .
خطــــــــــــأ يف اختيــــــــــــار الكلمــــــــــــة  وينهاهم أن يفعل معاملة إخوا�م 2

 املناسبة للسياق

وميــــــنعهم مــــــن إحســــــان 

  معاملة إخوا�م
ــــــــــؤ�م  2 ــــــــــؤتكم األوالد لكــــــــــي ت اهللا ي

 الرتبية

خطــــــــــــأ يف اختيــــــــــــار الكلمــــــــــــة 

 املناسبة للسياق

اهللا أنعــم علــيكم بنعمــة 

  يتهماألوالد وكلفكم برتب
اإلنســـان حييـــا إذ خـــل علـــى النـــاس  3

 حيرتمونه

خطــــــــــــأ يف اختيــــــــــــار الكلمــــــــــــة 

 املناسبة للسياق

إذا دخـــــل احليـــــي علـــــى 

  الناس حيرتمونه
خطــــــــــــأ يف اختيــــــــــــار الكلمــــــــــــة  والرجال بعدهم ما عندهم احلياء 3

 املناسبة للسياق

بعـــــــــــــــــض الرجـــــــــــــــــال ال 

  يستحيون
املعلـــم يعلمـــك األســـيا الـــذي الحيبـــه  4

 اإلسالم

أ يف اختيــــــــــــار الكلمــــــــــــة خطــــــــــــ

 املناسبة للسياق

املعلـــم يعلمـــك مـــا �ـــى 

  عنه اإلسالم
واللـــــــــــــــــذي البــــــــــــــــــد أن  خطأ يف بنية الكلمة والذي البد لك أن جنتبنه 4

  نتجنبه
و يعلم الصـبيان القـرآن  خطأ يف بناء الكلمة ويعلمنا الصبيان القرآن الكرمي 4

  الكرمي
أمهيت العلـم يسـبب تعـرف األشـياء   5

 كثري

خطــــــــــــأ يف اختيــــــــــــار الكلمــــــــــــة 

 املناسبة للسياق

ــــــة العلــــــم أنــــــه  مــــــن أمهي

يكــــــــــون ســــــــــببا يف معرفــــــــــة 

  أشياء كثرية
ـــــــم لـــــــه  5 ـــــــه العل و اإلنســـــــان الـــــــذي ل

 معروفة اهللا

خطــــــــــــأ يف اختيــــــــــــار الكلمــــــــــــة 

 املناسبة للسياق

العلـــــــــــــم يســـــــــــــاعدك يف 

  معرفة اهللا
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وبســــبب العلــــم تســــتطع عــــن تكلــــم   5

 كثري

خطــــــــــــأ يف اختيــــــــــــار الكلمــــــــــــة 

 سبة للسياقاملنا

ــــــتكلم   العلــــــم جيعلــــــك ت

  كثريا وبسهولة
  

  : هـ.  1,   اجلنس : ذ   , ل 0415رقم الطالب: 

 

 قمر 
 اخلطأ تصحيح اخلطأ تصنيف اخلطأ

 
مل يلــبس إميانــه بظلــم و  اخلطأ يف بنية الكلمة مل يلبس إميانه بظلم وال بدأة 1

  ال ببدعة
ـــــــة أهـــــــل  لكلمةاخلطأ يف بنية ا سيدخلون أهل اجلنة اجلنة 1 ســـــــيدخل اجلن

  اجلنة
وسينسون كل النعم أن طريق وجود  1

 هذه النعمة

خطــــــــــــأ يف اختيــــــــــــار الكلمــــــــــــة 

 املناسبة للسياق

 بوجود هذه النعمة

 
خطــــــــــــأ يف اختيــــــــــــار الكلمــــــــــــة  ويف األصل أن خيتارهلم أمة مؤمنة 2

 املناسبة للسياق

 أن خيتار هلم أما مؤمنة

 
 احلياء كلها خري فكل شيء له خـري 3

 فال بد منه أمهية.

خطــــــــــــأ يف اختيــــــــــــار الكلمــــــــــــة 

 املناسبة للسياق

 فال بد له من أمهية

 
لو أراد اإلنسان أن يفعل شيء غري  3

 جيد خاف على الناس

خطــــــــــــأ يف اختيــــــــــــار الكلمــــــــــــة 

 املناسبة للسياق

 خاف من الناس

 
مــــن أمهيــــة احليــــاء جتعلــــه خاضــــعا ال  3

 يتكرب على الناس

خطــــــــــــأ يف اختيــــــــــــار الكلمــــــــــــة 

 اسبة للسياقاملن

أ�ــــــــا جتعــــــــل اإلنســــــــان 

متواضــــــعا ال يتكــــــرب علــــــى 

  الناس
خيـــــــاف أن يـــــــرون النـــــــاس واقـــــــع يف  3

 معصية اهللا

خطــــــــــــأ يف اختيــــــــــــار الكلمــــــــــــة 

 املناسبة للسياق

خيـــــاف أن يـــــراه النـــــاس 

  واقعا يف معصية اهللا
خــــــــــــــص اهللا العلمــــــــــــــاء  اخلطأ يف بنية الكلمة لقد خص اهللا العلماء باخلشو 4

  باخلشية
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ســتطيع املعلــم أن يــنقظ النــاس مــن ي 4

 الويالت

أن ينقــــــــذ النــــــــاس مــــــــن  اخلطأ يف بنية الكلمة

  الويالت
خطـــــأ يف حـــــذف مـــــا يقتضـــــيه  ال نستطيع حتدد أمهية العلم 5

 السياق اللغوي

ال نســتطيع إحصــاء مــا 

  للعلم من أمهية .

  
  

  : هـ .  1,   اجلنس : ذ  , ل0416رقم الطالب: 

 

 قمر 
 اخلطأ تصحيح طأاخل تصنيف اخلطأ

 
ألن الكــافر أصــليا مــا آمــن بالبعــث  1

 بعد املوت

ألن الكــــــافر أصــــــال مل يــــــؤمن  اخلطأ يف بنية الكلمة

  بالبعث بعد املوت
 اآلخرة ملعونني يف النار ويف اخلطأ يف بنية الكلمة و يف اآلخرة ملغونون يف النار 1

 
ال شـــــك أن زينـــــة األمــــــوال واألوالد  2

 ورزق من عند اهللامرغبون لدي الناس 

خطـــأ يف اختيـــار الكلمـــة 

 املناسبة للسياق

ال شــــــــــــــــــك أن األمــــــــــــــــــوال و 

األوالد مرغــــــــوب فيهمــــــــا لــــــــدى 

  اإلنسان
ـــــون  2 ـــــك ويؤت ذا مـــــت فهـــــم يـــــدعوا ل

 الصدقة لصل إليك

خطـــأ يف اختيـــار الكلمـــة 

 املناسبة للسياق

 يدعون لك ويتصدقون عنك

 
أمــا املــال فبــه حتمــي زريتــك ودينــك  2

 اجلارية وتكونا صدقة

 وتكون صدقة جارية اخلطأ يف بنية الكلمة

 
ألن احليــاء �ــا يرجــى أن يكــون كــل  3

 مسلم مكونا �ا

خطـــأ يف اختيـــار الكلمـــة 

 املناسبة للسياق

يتوقــع أن يتصـــف كـــل مســـلم 

  خبلق احلياء
إذا كــــــــان اإلنســــــــان عنــــــــده احليــــــــاء  3

 فتجعله مكرما لدى الناس

خطـــأ يف اختيـــار الكلمـــة 

 ياقاملناسبة للس

اإلنســـان احليـــي يكـــون حمرتمـــا 

  لدى الناس
ألنــه يبلــغ النــاس ممــا مل يعلمــون مــن  4

 أمور الشرعية

خطـــأ يف اختيـــار الكلمـــة 

 املناسبة للسياق

يعلم الناس مـا ال يعرفـون مـن 

  الدين
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خطـــأ يف اختيـــار الكلمـــة  وحكم كل من أزنب من الزنوب 4

 املناسبة للسياق

 وحكم كل معصية

 
خطـــأ يف اختيـــار الكلمـــة  ك العطف الفقراءاملعلم يعلم 4

 املناسبة للسياق

يعلمــــــك مــــــا للعطــــــف علــــــى 

  الفقراء من ثواب
خطـــأ يف اختيـــار الكلمـــة  ومتييز العلم باجلهل كنحار و الليل 5

 املناسبة للسياق

ميــــــــــــــزة العلــــــــــــــم عــــــــــــــن اجلهــــــــــــــل  

  كميزةالنهارعلى الليل
 وبالعلم يعرف كيفية العبادة ةاخلطأ يف بنية الكلم وبالعلم يعرف كيفية تعبد اهللا 5

 
إذاعنـــــدك العلـــــم فاشـــــكر اهللا تعـــــاىل  5

 ألنه أتاك الدنيا كلها

خطـــأ يف اختيـــار الكلمـــة 

 املناسبة للسياق

إن كنت عاملا فاشكر اهللا ألن اهللا 

  شيء أعطاك كل

  

  : هـ.  1,   اجلنس :أ  , ل0417رقم الطالبة : 

 

 قمر 
 اخلطأ تصحيح اخلطأ تصنيف اخلطأ

 
أصــــــحاب اجلنــــــة يعملــــــون بــــــأن اهللا  1

 الذي جعل هلم العرض مهدا

خطــــــــــــأ يف اختيــــــــــــار الكلمــــــــــــة 

 املناسبة للسياق

ــــــذي  يعلمــــــون أن اهللا ال

  جعل هلم األرض مهدا
أن اهللا يـــــــــــــــدخلو�م يف نـــــــــــــــارجهنم  1

 خالدا فيها

إن اهللا يــدخلهم يف نــار  اخلطأ يف بنية الكلمة

  جهنم خالدين فيها
 وينهى من يشاء يف بنية الكلمةاخلطأ  وينهي من يشاء 2

 
فإذا أتاك اهللا مال فينبغـي عليـك ان  2

 تفعل �م خريا صدقة اجلارية

خطــــــــــــأ يف اختيــــــــــــار الكلمــــــــــــة 

 املناسبة للسياق

إن أعطــــــــــاك اهللا خــــــــــريا 

  فعليك أن تفعل خريا
ســــرتى النــــاس يفعلــــون مــــا يشــــاءون  3

 بغري تعخري للنساء و الرجال.

ـــــــون اخلطأ يف بنية الكلمة مـــــــا يشـــــــاءون  يفعل

  بدون تأخري
النســاء ســرتاهم علــى الطريــق بلبــاس  3

 ضيق .

خطــــــــــــأ يف اختيــــــــــــار الكلمــــــــــــة 

 املناسبة للسياق

ترى النساء يف الطرقات 

  يلبسن مالبس ضيقة
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وللشـــباب ســـرتاهم يشـــربون الدخنـــة  3

 و اخلمر على الطريق

وتــــــــــــــــــــــرى الشــــــــــــــــــــــباب  اخلطأ يف بنية الكلمة

يتدخنون و يشربون اخلمـر 

  تيف الطرقا
خطــــــــــــأ يف اختيــــــــــــار الكلمــــــــــــة  ال ريب أن املعلم فضال كثريا 4

 املناسبة للسياق

ال شـــــــــــك أن للمعلـــــــــــم 

  فضال عظيما.
 يعلم الصبيان القرآن اخلطأ يف بنية الكلمة يعلمنا صبيان القرآن الكرمي 4

 
و نســـــــأل اهللا أن يـــــــزادهم العلـــــــم و  4

 اإلميان

ـــــــــــــــم و  اخلطأ يف بنية الكلمة ـــــــــــــــده العل أن يزي

  اناإلمي
جيـــب علـــى كـــل مســـلم  اخلطأ يف بنية الكلمة جيب على كل مسلم ليطلبه العلم 5

  أن يطلب العلم

  

  : هـ.  1,   اجلنس : أ   , ل 0418رقم الطالبة : 

 

 قمر 
 اخلطأ تصحيح اخلطأ تصنيف اخلطأ

 
أصــــحاب اجلنــــة هلــــم فضــــل الكرميــــة  1

 يف اجلنة

خطــــــــــــأ يف اختيــــــــــــار الكلمــــــــــــة 

 املناسبة للسياق

ب اجلنــــــــة هلــــــــم أصــــــــحا

  فضل عظيم يف اجلنة
ـــــــــة إال إذا  1 و العبـــــــــد ال يـــــــــدخل اجلن

 شهد عن الإله إال اهللا

خطــــــــــــأ يف اختيــــــــــــار الكلمــــــــــــة 

 املناسبة للسياق

 أن ال إله إال اهللا

 
ـــــــه  اخلطأ يف بنية الكلمة و اتبعا ماجاء �م الرسول 1 ـــــــع مـــــــا جـــــــاء ب و اتب

  الرسول
وألن اإلنســــان لــــه األمــــوال يســــتطع  2

  بت مجيلعن يبين

خطــــــــــــأ يف اختيــــــــــــار الكلمــــــــــــة 

 املناسبة للسياق

ألن اإلنســــــان إن كــــــان 

لــه أمــواال يســتطيع أن يبــين 

  بيتا مجيال
وممكــــــن عــــــن يقــــــدم الصــــــدقات إيل  2

 املقراء واملساكني وحيج البيت اهللا

خطــــــــــــأ يف اختيــــــــــــار الكلمــــــــــــة 

 املناسبة للسياق

أن يقــــــــــدم الصــــــــــدقات 

  للفقراء
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د وخيــــــرج الــــــذكاة ويتــــــزوج حــــــيت جيــــــ 2

 األوالد الذين يرثونه

خطــــــــــــأ يف اختيــــــــــــار الكلمــــــــــــة 

 املناسبة للسياق

 وخيرج الزكاة

 
وأخــريا إن كــان لنــا األمــوال واألوالد  2

 جيب علي املسلم عن يستفاد�م

خطــــــــــــأ يف اختيــــــــــــار الكلمــــــــــــة 

 املناسبة للسياق

ينبغــي أن يســتفيد منهــا 

  املسلمون
ألن ال يســتطيعون بــأن يقــوم يشــيء  3

 هلمالذي يكون ذنب 

خطــــــــــــأ يف اختيــــــــــــار الكلمــــــــــــة 

 املناسبة للسياق

أل�م ال يستطيعون القيام 

  مبا فيه معصية
و احليـــــاء جتعـــــل عـــــن يكـــــرم النـــــاس  3

 اإلنسان الذي له حياء

خطــــــــــــأ يف اختيــــــــــــار الكلمــــــــــــة 

 املناسبة للسياق

احليـــــاء جتعـــــل اإلنســـــان 

  حمرتما لدى الناس
و أغلـــــب احليـــــاء توجـــــد أكثـــــر مـــــن  3

 النساء

ار الكلمــــــــــــة خطــــــــــــأ يف اختيــــــــــــ

 املناسبة للسياق

 احلياء تكثر يف النساء

 
مــــن أفضــــل املعلــــم إذا بــــدأ بالشــــرح  4

 الدرس ال نكلم

خطــــــــــــأ يف اختيــــــــــــار الكلمــــــــــــة 

 املناسبة للسياق

مـــــــــــن احـــــــــــرتام املعلـــــــــــم 

االســــــــــتماع إليــــــــــه عنــــــــــدما 

  يشرح الدرس
 بل نستمع إليه اخلطأ يف بنية الكلمة و ال نشاوش عليه نسمع فقط 4

 
مـــــــرأب الثـــــــاين بعـــــــد األب  واملعلـــــــم 4

 احلقيقي

خطــــــــــــأ يف اختيــــــــــــار الكلمــــــــــــة 

 املناسبة للسياق

املعلـــم هـــو املـــريب الثـــاين 

  بعد األب احلقيقي
خطــــــــــــأ يف اختيــــــــــــار الكلمــــــــــــة  علينا حنرتمهم وندعوا إليهم 4

 املناسبة للسياق

علينـــــــــا أن حنــــــــــرتمهم و 

  ندعو هلم
فحيــــــاة اإلنســــــان علــــــم و اإلنســــــان  5

 اجلاهل ليست سؤ

 اختيــــــــــــار الكلمــــــــــــة خطــــــــــــأ يف

 املناسبة للسياق

يوجـــــد فـــــرق كبـــــري بـــــني 

  حياة العامل و اجلاهل
اإلنسان العامل ينقذ الناس الذين مـا  5

 علم

خطــــــــــــأ يف اختيــــــــــــار الكلمــــــــــــة 

 املناسبة للسياق

يســتفيد غــري املتعلمــني مــن 

  علم املتعلم

  

  : هـ.  1: ,   اجلنس : ذ   , ل 0420رقم الطالب
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 قمر 
 اخلطأ تصحيح طأاخل تصنيف اخلطأ

 
الفضـــــــــل أصـــــــــحاب اجلمـــــــــة علـــــــــى  1

 أصحاب النار كثري جدا

فضــائل أصــحاب اجلنــة  اخلطأ يف بنية الكلمة

  على أهل النار كثرية
جعــــــــل اهللا هلــــــــم منــــــــزال  اخلطأ يف بنية الكلمة وجعل اهللا حلم منزال العظيم 1

  عظيما
ــــــــــــــــيت ال و الندامــــــــــــــــ اخلطأ يف بنية الكلمة والندامة اليت ال تنفئهم 1 ة ال

 تنفعهم

 

ويقوم يف بعـض األعمـال السـيئة إذا  2

 مل ينتبه سيفتح باب النار

خطــــــــــــأ يف اختيــــــــــــار الكلمــــــــــــة 

 املناسبة للسياق

و يقوم ببعض األعمال 

  السيئة
خطــــــــــــأ يف اختيــــــــــــار الكلمــــــــــــة  وإال صوف تكون بالعاله يف حياته 2

 املناسبة للسياق

و إال ســـــــــــــــوف يـــــــــــــــرى 

  ابتالءا يف حياته
الد تـــري بعـــد النـــاس حيبـــون عنـــداألو  2

 األوالدهم حبا شديد

خطــــــــــــأ يف اختيــــــــــــار الكلمــــــــــــة 

 املناسبة للسياق

عند األوالد تـرى بعـض 

  الناس حيبون أوالدهم
واجـــب عليـــك أيهـــا األب أن نقـــوم  2

برتبيـــــــة أوالدك لكـــــــي يعيشـــــــون حيـــــــاة 

 السليمة

خطــــــــــــأ يف اختيــــــــــــار الكلمــــــــــــة 

 املناسبة للسياق

أن تقــــوم برتبيــــة أوالدك 

 حياة سعيدة. ليعيشوا

 
وإال إذاتركــه يفعــل كمـــا يشــاء فـــواهللا  2

 الينجه وأنت أيضا ال تنجه

إذا تركته يفعل ما يشاء  اخلطأ يف بنية الكلمة

ال يـــــنجح وأنـــــت أيضـــــا ال 

  تنجح.
احليــاء جتعــل اإلنســان كــرمي  اخلطأ يف بنية الكلمة احلياء جيعل اإلنسان كارم األخالق 3

  األخالق
ــــــــــراه يكــــــــــرم الصــــــــــغري  اخلطأ يف بنية الكلمة س من صغر إىل كبريتراه يكرم النا 3 ت

  والكبري من الناس
احليــي مــن النــاس تعرفــه خطــــــــــــأ يف اختيــــــــــــار الكلمــــــــــــة أصــحاب األخــالق احليــاء تعرفــو�م  3
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 من أخالقه املناسبة للسياق يف أحواهلم

قــــل رســــول اهللا :( العلمــــاء ورســــت  4

 األنبياء)

 ء ورثة األنبياءالعلما اخلطأ يف بنية الكلمة

 
خطــــــــــــأ يف اختيــــــــــــار الكلمــــــــــــة  فيحذرهم إىل خمالفة أمر اهللا 4

 املناسبة للسياق

فيحـــــذرهم مـــــن خمالفـــــة 

  أمر اهللا
خطــــــــــــأ يف اختيــــــــــــار الكلمــــــــــــة  فواجب علينا عن حنرتم املعلم 4

 املناسبة للسياق

فواجــب علينــا أن حنــرتم 

  املعلم
هو الذطي قام بالتعريف ما مل تكن  4

 لتعرفه من قب

هو الذي علمـك مـا مل  اخلطأ يف بنية الكلمة

  تكن تعرفه من قبل
بدون العلم عند التجارة ال تستطيع  5

 إال بأن يكون شخص من يساعدك

خطــــــــــــأ يف اختيــــــــــــار الكلمــــــــــــة 

 املناسبة للسياق

ــــــــــــــــــتعلم الزم  غــــــــــــــــــري امل

  يستعني باملتعلم يف جتارته
خطــــــــــــأ يف اختيــــــــــــار الكلمــــــــــــة  مبناصبة العلم تعرف ربك 5

 سبة للسياقاملنا

عــن طريــق العلــم تعــرف 

  ربك
بــدون العلــم حياتــك ســتكون حبــاء  5

 منثورا

 ستكون هباء منثورا اخلطأ يف بنية الكلمة

 

  

  : هـ.  1,   اجلنس :أ  , ل0421رقم الطالبة:  

 

 قمر 
 اخلطأ تصحيح اخلطأ تصنيف اخلطأ

 
احليــــــاة الــــــدنيا إال   ومــــــا اخلطأ يف بنية الكلمة وما احلياة الدنيا إال متاء قليل 1

  متاع  قليل
و يفعلـــــــــــون عمـــــــــــال بـــــــــــاطال كمـــــــــــا  1

 يشاعون

و يعملــــــــــــــون أعمــــــــــــــاال  اخلطأ يف بنية الكلمة

  باطلة كما يشاءون
أن للمــــــال ولــــــألوالد فتنــــــة علــــــيكم  2

 وعدو لكم فاحذروهم أي اجتنبوهم

خطــــــــــــأ يف اختيــــــــــــار الكلمــــــــــــة 

 املناسبة للسياق

إمنـــــا األمـــــوال و األوالد 

  فنت
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ان املعلـم يشـرح الـدرس نسـمع إذا ك 4

 عليه فقط

خطــــــــــــأ يف اختيــــــــــــار الكلمــــــــــــة 

 املناسبة للسياق

 نستمع إليه فقط

 
إذا طلبنــــــــــا العلــــــــــم نعــــــــــرف احليــــــــــاة  5

 احلضارية

خطــــــــــــأ يف اختيــــــــــــار الكلمــــــــــــة 

 املناسبة للسياق

مــــــــــــــــــــــــــــن أســــــــــــــــــــــــــــباب 

  التحضرالعلم
إذا اإلنســــان تعلــــم بعلــــم الكيماويــــة   5

 كلهم يساعدون دولتنا

الكلمــــــــــــة خطــــــــــــأ يف اختيــــــــــــار 

 املناسبة للسياق

ــــــــة مــــــــن  تســــــــتفيد الدول

  العلوم العصرية
 

  : هـ . 1,   اجلنس : أ   , ل 0422رقم الطالبة : 

 

 رقم
 اخلطأ تصحيح اخلطأ تصنيف اخلطأ

 
تــــــري اإلنســــــان لــــــه مــــــال ولكــــــن ال  2

يعـــرف كيــــف يفعــــل �ـــم فقــــط يعصــــي 

 اهللا �م

ال يعــــــــــــــــــــرف كيــــــــــــــــــــف  اخلطأ يف بنية الكلمة

 يتصرف فيها

 
 ال يعطي الزكاة اخلطأ يف بنية الكلمة اليعيت الزكاة وال يتفكر 2

 
و اهللا أعـــــــــد للـــــــــذي ال  اخلطأ يف بنية الكلمة واهللا أعتدللذي ال يعيت الذكاة 2

  يعطي زكاة أمواله
الشــــباب ال يســــتحيون يشــــربون مــــا  3

 جيعلهم يسخرون

خطــــــــــــأ يف اختيــــــــــــار الكلمــــــــــــة 

 املناسبة للسياق

الشباب ال يستحيون 

اولون ما يذهب يتن

  بعقوهلم
هــــــــم الــــــــذين يعلموننــــــــا  اخلطأ يف بنية الكلمة هم الذين يعلمنا العقيدة اإلسالمية 4

  العقيدة اإلسالمية
أن يــروا تلميــذهم أكثــر  اخلطأ يف بنية الكلمة حيبون أن يروا تلميذهم علم أكثر 4

  منهم علما

  

  : هـ.  1,   اجلنس : أ  , ل 0423الطالبة :  ر
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 مقر 
 اخلطأ تصحيح اخلطأ تصنيف اخلطأ

 
 يعيشون كما يشاءون اخلطأ يف بنية الكلمة أن أهل اجلنة يعيشون كما يشاء 1

 
أمـــا أهـــل النــــار يعيشـــون يف عــــذاب  1

 ويطعبون جدا

يعيشـــــــــــون يف عـــــــــــذاب        اخلطأ يف بنية الكلمة

  و يتعبون جدا
و إذا أكــــل طعــــام خيرجــــون كــــل مــــا  1

 يف بطو�م

و إذا أكــــــل طعامــــــا خيــــــرج   نية الكلمةاخلطأ يف ب

  كل ما يف بطنه
 و العياذ باهللا اخلطأ يف بنية الكلمة وإياذ باهللا 1

 
األمـــــــــوال واألوالد الفتنـــــــــة كبـــــــــري يف  2

 حياتنا واإلمتحان

خطــــــــــــأ يف اختيــــــــــــار الكلمــــــــــــة 

 املناسبة للسياق

األمــوال و األوالد امتحــان 

  لنا يف احلياة الدنيا
مبـــــــــاهلم؟  وثانيـــــــــا: كيـــــــــف يعيشـــــــــون 2

 ويعيشون عيشا سيئة

كيف يعيشون بـأمواهلم  اخلطأ يف بنية الكلمة

  ويعيشون عيشة سيئة
إذا نظرنا احلياة اإلنـاث مـا يف حيـاء  3

 يف شأ�ن

خطــــــــــــأ يف اختيــــــــــــار الكلمــــــــــــة 

 املناسبة للسياق

و إذا تأملنــــــــــــــا حيـــــــــــــــاة 

النســـاء جنـــد أ�ـــن قلـــيالت 

  احلياء
املــرأة ختــرخ مــن البيــت بلبــاس الــذي  3

  يأخذ �ا أقلال

خطــــــــــــأ يف اختيــــــــــــار الكلمــــــــــــة 

 املناسبة للسياق

املـــــرأة ختـــــرج مـــــن بيتهـــــا 

  بلباس كاشفات
 و العياذ باهللا اخلطأ يف بنية الكلمة و اإلياذ باهللا 3

 
و كيـــــــــــف حنفـــــــــــظ علـــــــــــى حقـــــــــــوق  4

 الصدقائنا

ــــــــى  اخلطأ يف بنية الكلمة كيــــــــف حنــــــــتفظ عل

  حقوق أصدقائنا
علــى لـذا نقـول يــا مجـع بــاهللا علـيكم  4

 احرتام العلماء

خطــــــــــــأ يف اختيــــــــــــار الكلمــــــــــــة 

 املناسبة للسياق

يـــا مجاعـــة بـــاهللا علـــيكم 

  احرتموا العلماء
العلــــــم يســــــاعدنا يف تعريــــــف كيــــــف  5

 أقيم بعبادة اهللا

خطــــــــــــأ يف اختيــــــــــــار الكلمــــــــــــة 

 املناسبة للسياق

بـــــــــالعلم نـــــــــتمكن مـــــــــن 

  القيام بعبادة اهللا



174 
 

  

  هـ .:  1,   اجلنس : ذ  , ل 0424رقم الطالب : 

 

 قمر 
 اخلطأ تصحيح اخلطأ تصنيف اخلطأ

 
فــإذا حلظنــا احليــاة مــن وجــد ســعادة  1

 هو من اتبع سراط اهللا املستقيم

خطــــــــــــأ يف اختيــــــــــــار الكلمــــــــــــة 

 املناسبة

إذا تأملنا جند أن السعداء 

هم الذين اتبعوا الصراط 

  املستقيم
اهللا علــــــــــــــــى جــــــــــــــــازاهم  اخلطأ يف بنية الكلمة ولذلك جازهم اهللا حسب أعماهلم 1

  أعماهلم
خطــــــــــــأ يف اختيــــــــــــار الكلمــــــــــــة  حيث اهللا آتاك ليبتلوك 2

 املناسبة

حيــــــــــــــث أعطــــــــــــــاك اهللا 

  ليبتليك
ـــــدينهم  2 ـــــركهم ال يهتمـــــون ب أمـــــا إذ ت

ــــــدك يف لســــــانك فســــــتندم  فســــــتجعل ي

 حيناال ينفع ندم

إن مل �ــــــــــــــتم بتعلــــــــــــــيم  تركيب ركيك ال يستعمله

أوالدك وتــــــــربيتهم ســــــــتندم 

  على ذلك
باألعمـــــــــــال الفســـــــــــقني يتنافســـــــــــون  2

 الكافرين

يتنافســـــــــون يف أعمـــــــــال  خطأ يف بنية الكلمة

  الفسق و الكفر
فيـــا أب عليـــك أن تشـــفع ولـــدك أن  2

 حب األغاين

تـــــأثري غمــــــوض هجــــــاء بعــــــض 

 الكلمات على الداللة

اعتــــين بأبنائــــك مبــــنعهم 

  من االستماع إىل األغاين
أن اليشــغلونك علــي طاعــة ســبحنه  2

نـــــــــــاس كثـــــــــــريين و املعاملـــــــــــة لذاجتـــــــــــد أ

 بأوالدهم

خطــــــــــــأ يف اختيــــــــــــار الكلمــــــــــــة 

 املناسبة للسياق

ال يشـــــــــــــغلونك  عـــــــــــــن 

 طاعة اهللا

 
إذا اتصــــف املســــلم �ــــذه الصــــفات  3

 السلمية فحينئذ تتفخربه األمة

 فحينئذ تفتخر به األمة اخلطأ يف بنية الكلمة

 
العلمــــاء ورثــــة األنبيــــاء لكــــي يــــدعي  4

 لألمة إىل اتباع هدى اهللا املستقيم

طــــــــــــأ يف اختيــــــــــــار الكلمــــــــــــة خ

 املناسبة للسياق

لكــــي يــــدعوا األمــــة إىل 

  إتباع هدى اهللا املستقيم
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الذي يعم الناس سيجد أجزائه عند  4

 اهللا

خطــــــــــــأ يف اختيــــــــــــار الكلمــــــــــــة 

 املناسبة للسياق

الــــــــــــذي يِــــــــــــؤم النــــــــــــاس 

  سيجد جزاءه عند اهللا
لـــذالك جنـــد الرســـول ملـــا اســـتبدع لـــه  5

 بنزول الوحي

  كلمةاخلطأ يف بناء ال

 

ملا بدأ نزول الوحي على 

  الرسول بدأ بإقرأ
خطــــــــــــأ يف اختيــــــــــــار الكلمــــــــــــة  فاحلياة اإلنسان كلها البد بالعلم 5

 املناسبة للسياق

 ال بد من العلم

 

  

  : هـ.  1,   اجلنس : أ  , ل0425رقم الطالبة : 

 

 قمر 
 اخلطأ تصحيح اخلطأ تصنيف اخلطأ

 
وجعــل احليــاة أهــل اجلنــة حيــاة فيهــا  1

 نعمة

خطــــــــــــأ يف اختيــــــــــــار الكلمــــــــــــة 

 املناسبة للسياق

حيـــاة أهـــل اجلنـــة حيـــاة 

  فيها سعادة
اهللا تبــارك وتعــال قــد أعضــا كــل ذي  1

 حق حقه

اهللا أعطــــــــى لكــــــــل ذي  اخلطأ يف بنية الكلمة

  حق حقه
إذاكنــت تريــد الطعــام  يأتيــك تكلــه  1

 وإذا أحنيت يرجع مكانه

خطــــــــــــأ يف اختيــــــــــــار الكلمــــــــــــة 

 املناسبة للسياق

ا احتجـــت إىل طعـــام إذ

  جتده
األمــــوال واألوالد زينــــة احليــــاة الــــدنيا  2

ـــــــــــــــاس  ـــــــــــــــي الن إمنـــــــــــــــا أعضـــــــــــــــاه اهللا عل

 لقضاءاحلاجة

خطــــــــــــأ يف اختيــــــــــــار الكلمــــــــــــة 

 املناسبة للسياق

إمنـــــا أعطـــــاه اهللا للنـــــاس 

 رمحة �م

 
إذا كنـــــــت ال تســـــــتحي فســـــــنع مــــــــا  3

 شعت

إن كنـــــــــــــت ال تســـــــــــــتحيي  اخلطأ يف بنية الكلمة

  فاصنع ما شئت
ميكــــن علــــى املعلــــم أن يقــــوم برتبيــــة  4

 التالميذه

على املعلم أن يقوم برتبية  اخلطأ يف بنية الكلمة

  تالميذه
ال ميكــــــــــــــن أن يهــــــــــــــني  خطأ يف بنية الكلمة ال ميكن للتلميذ أن يهان املعلم 4

  التلميذ معلمه
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وإن كـــــان اإلنســـــان عنـــــده علـــــم اهللا  5

 يصله إىل مرتبة العالية

ة خطــــــــــــأ يف اختيــــــــــــار الكلمــــــــــــ

 املناسبة للسياق

العلــــــــــــم يرفــــــــــــع مرتبــــــــــــة 

  صاحبه

  

  : هـ.  1,   اجلنس : ذ  , ل 0426رقم الطالب : 

 

 رقم
 اخلطأ تصحيح اخلطأ تصنيف اخلطأ

 
ألن احليـــــــــــــــاء ألوهلـــــــــــــــا أن يأخـــــــــــــــذ  3

  املسلمون و يتخذون به

 

خطــــــــــــأ يف اختيــــــــــــار الكلمــــــــــــة 

 املناسبة للسياق

علــــــــــــــى املســــــــــــــلمني أن 

 يتصفوا بصفة احلياء

 
ــــــاء يف اخللقــــــه ال جتــــــد ومــــــ 3 ن مل احلي

 خلق احلسنة

خطــــــــــــأ يف اختيــــــــــــار الكلمــــــــــــة 

 املناسبة للسياق

  ال جيتمع احلياء

يف واخللـــــــــــــق الســـــــــــــيئة  

  اإلنسان

  

  : هـ.  1,   اجلنس : أ   , ل 0427رقم الطالبة : 

 

 قمر 
 اخلطأ تصحيح اخلطأ تصنيف اخلطأ

 
 حيبون اهللا الذي هداهمو  اخلطأ يف بنية الكلمة وحيبون اهللا الذي حداهم 1

 
خطــــــــــــأ يف اختيــــــــــــار الكلمــــــــــــة  واألوالد يشغلونه يف عبادة ر�م 2

 املناسبة للسياق

 يشغلونه عن عبادة اهللا

 
وهــــــــذا األوالد جيعــــــــل اإلنســــــــان أن  2

 يكون قاطع الرحم

وهـــؤالء األوالد جيعلـــون  اخلطأ يف بنية الكلمة

  اإلنسان قاطع الرحم
وهـــو  وإذاكـــان لـــدي اإلنســـان أوالد 2

 ماأد�م علي أحسن أدبا

الد  إن كان لإلنسان أو اخلطأ يف بنية الكلمة

  مل ير�م  تربية حسنة
اإلنســـان حيـــي إذادخـــل يف ا�تمـــع  3

 يفرق بني الناس

خطــــــــــــأ يف اختيــــــــــــار الكلمــــــــــــة 

 املناسبة للسياق

اإلنســـان احليـــي يف ا�تمـــع 

  يصلح بني الناس
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إذا مــــــا لــــــديك احليــــــاء تســــــتطيع أن  3

 ا تشاءتفعل م

خطــــــــــــأ يف اختيــــــــــــار الكلمــــــــــــة 

 املناسبة للسياق

إن مل تكـــن حييـــا تســـتطيع 

  أن تفعل ما تشاء
املعلـــــــــــم يعلـــــــــــم الصـــــــــــبيان  اخلطأ يف بنية الكلمة املعلم يعلمنا الصبيان القرآن الكرمي 4

  القرآن الكرمي
هـــذه األشـــياء كلهـــم ملـــا كـــان املعلـــم  4

 النعرفه

خطــــــــــــأ يف اختيــــــــــــار الكلمــــــــــــة 

 قاملناسبة للسيا

هـــــذه األشـــــياء كلهـــــا لـــــوال 

  املعلم ملا عرفناها
ـــــــا  اخلطأ يف بنية الكلمة و هم الذي يربينا تربية احلسنة 4 ـــــــذين يربونن و هـــــــم ال

  تربية حسنة
وبعض التالميذ يفعلون  اخلطأ يف بنية الكلمة وبعض التالميذ يفعلون ما يشاعون 4

  ما يشاءون
 بالعلم يهتدي الناس لمةاخلطأ يف بنية الك العلم هدى على الناس 5

 
الـــــــدول الـــــــيت تقـــــــدمت  اخلطأ يف بنية الكلمة الدول الذي تتقدم تقدم بالعلم 5

  تقدمها بالعلم
 بالعلم تعرف دينك اخلطأ يف بنية الكلمة العلم هو الذي بعلمنا طريقة الدين 5

 
 

  : هـ.  1,   اجلنس : أ  , ل 0428رقم الطالبة : 

 

 قمر 
 اخلطأ تصحيح اخلطأ تصنيف اخلطأ

 
خطــــــــــــأ يف اختيــــــــــــار الكلمــــــــــــة  و يدخلهم عن رمحته 1

 املناسبة للسياق

 و يدخلهم يف رمحته

 
ال يشــــــــــــــــــركون بـــــــــــــــــــاهللا  اخلطأ يف بنية الكلمة ال يشركون باهللا ويعبد اهللا 1

  ويعبدونه
خطــــــــــــأ يف اختيــــــــــــار الكلمــــــــــــة  اهللا ال يدخلهم عن نعمته 1

 املناسبة للسياق

اهللا ال يــــــــــــــــــــــــدخلهم يف 

  نعمته
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أمــــواهلم للنســــاء الــــذين مــــا عنــــدهم  2

 درجة وقيمة

خطــــــــــــأ يف اختيــــــــــــار الكلمــــــــــــة 

 املناسبة للسياق

للنســـــــاء الالئـــــــي لـــــــيس 

  هلن قيمة و ال درجة
ال ينبغــــي لإلنســــان حيــــاء أن يفعــــل  3

 األشياء كمثل سرق

خطــــــــــــأ يف اختيــــــــــــار الكلمــــــــــــة 

 املناسبة للسياق

ال يليـــــــــــــق بـــــــــــــاحليي أن 

  يتصف بصفة السرقة
ســـتطيع لكـــل إنســـان بســـبب عـــذا ي 3

 أن يكون حياء

خطــــــــــــأ يف اختيــــــــــــار الكلمــــــــــــة 

 املناسبة للسياق

آلجـــــل هـــــذا ينبغـــــي أن 

يتصـــف كــــل إنســـان خبلــــق 

  احلياء
و اآلبــــاءك ال يعلمـــــه و هـــــم الـــــذين  4

 يعلمنا كيف نعرف ربنا

اآلبـــاء ال يعلمـــون أبنـــاء  اخلطأ يف بنية الكلمة

هـــم بـــل املعلـــم هـــو الــــذي 

  يعلمهم
هللا عن جيعلنـا حنسـن و أخريا ندعوا ا 4

 إىل كل علماءنا

خطــــــــــــأ يف اختيــــــــــــار الكلمــــــــــــة 

 املناسبة للسياق

نــــــــــدعو اهللا أن جيعلنــــــــــا 

  ممن حيسنون إىل علمائهم
ألن إذا كان اإلنسان مـا عنـده علـم  5

 ما عنده حياة

خطــــــــــــأ يف اختيــــــــــــار الكلمــــــــــــة 

 املناسبة للسياق

ألن اإلنســـــــان اجلاهـــــــل  

  يعيش حياة رديئة
ه الـــــزوج فيـــــه ويف حقـــــه الـــــذي عنـــــد 5

 العلم

خطــــــــــــأ يف اختيــــــــــــار الكلمــــــــــــة 

 املناسبة للسياق

ــــــــــزوج أن  ويف حــــــــــق املت

يعلـم مــا لـه و مــا عليـه مــن 

  حق
وبفضـــــــل العلـــــــم قـــــــال النـــــــيب أتركـــــــوا  5

 زوجتك تطلب العلم

  خطأ يف اختيار الكلمة

 املناسبة للسياق 

  و من فضل العلم

 أمـــــــــــر النـــــــــــيب بتعلـــــــــــيم 

  الزوجات

  

  : هـ.  1نس : ذ  , ل: ,   اجل 0430رقم الطالب

 

 قمر 
 اخلطأ تصحيح اخلطأ تصنيف اخلطأ

 
ال يتعـــــــــــب أصــــــــــــحاب خطــــــــــــأ يف اختيــــــــــــار الكلمــــــــــــة أصــــحاب اجلنــــة ال يتعبــــون كــــل مــــا  1
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اجلنــــــة كلمــــــا احتــــــاجوا إىل  املناسبة للسياق يردون يأتون إليهم

 شيء وجدوه

و العكس يف أصـحاب  اخلطأ يف بنية الكلمة و األكس يف أصحاب النار 1

  النار
وهذايــــدل علــــي أن اإلنســــان الــــذي  2

زينــــــة احليــــــاة الــــــدنيا بــــــأموال أوبــــــأوالده 

 سيكون

خطــــــــــــأ يف اختيــــــــــــار الكلمــــــــــــة 

 املناسبة للسياق

ـــــدل علـــــى أن زينـــــة  هـــــذا ي

احليـــة الـــدنيا لإلنســـان هـــي 

  األموال واألوالد
آخــــر حيــــات مفســــدا ألنــــه متســــك  2

 بزينة احلياة

اخلطـأ يف بنيـة الكلمـة خطــأ يف 

 لكلمة املناسبة للسياقاختيار ا

مــن متســك بزينــة احليــاة 

الــــــــــــدنيا ســــــــــــيكون آخــــــــــــر 

  حياته فاشال
ـــدى  3 فهـــذا يـــدل علـــى خلـــق حيـــاة ل

 اإلنسان خمتلفة

فهــــــــذا يــــــــدل علــــــــى أن  اخلطأ يف بنية الكلمة

خلـــــق احليـــــاء خيتلـــــف مـــــن 

  إنسان إىل آخر
ال شـــك أن حيـــاة اإلنســـان هلـــا دور  3

 مهم و خاصة يف املسلم اليومية

 اختيــــــــــــار الكلمــــــــــــة خطــــــــــــأ يف

 املناسبة للسياق

ال شـــــــــــك أن للحيـــــــــــاء 

دورا مهمــــــــــــــــــا يف حيــــــــــــــــــاة 

  اإلنسان وخاصة املسلم
املعلــــم هــــو الــــذي يــــريب  اخلطأ يف بنية الكلمة املعلم هو الذي يرتىب أوالد الناس 4

  األوالد
املعلـــــــــــم مثـــــــــــل األب لتالميـــــــــــذه إذا  4

 تعلمهم حرف من كتاب

ــــــــــــــــل اخلطأ يف بنية الكلمة ــــــــــــــــم مث األب  املعل

ــــــــذي  ــــــــذه إذ هــــــــو ال لتالمي

  يعلمهم القراءة و الكتابة
 العلم نور و برهان اخلطأ يف بنية الكلمة العلم نور و برحان 5

 
قـــــال الشـــــاعر :تعلـــــم و لـــــيس املـــــرأة  5

 يولد عاملا

تعلــم و لــيس املــرء يولــد  اخلطأ يف بنية الكلمة

  عاملا
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  : هـ .  1,   اجلنس : ذ  , ل 0432رقم الطالب : 

 

 قمر 
 اخلطأ تصحيح اخلطأ تصنيف اخلطأ

 
ـــــى  1 ـــــة هـــــم أفضـــــل عل أصـــــحاب اجلن

 أصحاب النار

خطــــــــــــأ يف اختيــــــــــــار الكلمــــــــــــة 

 املناسبة للسياق

أصـــحاب اجلنـــة أفضــــل 

  من أصحاب النار
ـــــة اليســـــتوييان علـــــى  1 أصـــــحاب اجلن

 أصحاب النار

أصحاب اجلنة و  اخلطأ يف بنية الكلمة

  أصحاب النار ال يستويان
د يكون زينـة إذا كـان انـت ال األوال 2

 املال

خطــــــــــــأ يف اختيــــــــــــار الكلمــــــــــــة 

 املناسبة للسياق

األوالد يكونــــــــون زينــــــــة 

  إذا كان عندك أموال
و احليــــاء جتعــــل اإلنســــان أن يكــــون  3

 حمرتما لدى العاملني

خطــــــــــــأ يف اختيــــــــــــار الكلمــــــــــــة 

 املناسبة للسياق

احلياء جتعل اإلنسان 

  حمرتما لدى الناس
حمرتما و حتي أن ألنك كنت إنسان  3

 تفعل بشيءللناس غري مقبول

اإلنســـــــــــــــــــــان احملـــــــــــــــــــــرتم  اخلطأ يف بنية الكلمة

يســــتحيي أن يفعــــل منكــــرا 

  أمام الناس
ـــاء  4 املعلمـــون هـــم الـــذين يرثـــون األنبي

 لذا علينا باحرتامهم

خطــــــــــــأ يف اختيــــــــــــار الكلمــــــــــــة 

 املناسبة للسياق

 لذا علينا أن حنرتمهم

 
ــــــــا إنســــــــان كــــــــار  4 م املعلمــــــــون جيعلونن

 األخالق

املعلمون جيعلوننا كرمـاء  اخلطأ يف بنية الكلمة

  األخالق
العلــــم شــــيء عظــــيم حيافظــــك علــــى  5

 معصية اهللا

خطــــــــــــأ يف اختيــــــــــــار الكلمــــــــــــة 

 املناسبة للسياق

العلـــــــــم شـــــــــيء عظـــــــــيم 

  حيفظك عن معصية اهللا
ـــــك   اخلطأ يف بنية الكلمة إذا كنت عاملا كل الناس يهبك 5 ـــــت عاملـــــا حيب إن كن

  كل الناس
خطــــــــــــأ يف اختيــــــــــــار الكلمــــــــــــة  تعلم أوالدك الدراسة و الكتابة 5

 املناسبة للسياق

ــــــــــم أوالدك القــــــــــراءة  عل

  والكتابة
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خطــــــــــــأ يف اختيــــــــــــار الكلمــــــــــــة  العلم جيعلك يف كل أهيانا يف أجر 5

 املناسبة للسياق

العلم جيعلك تكسب 

  األجر يف كل وقت

  

  : هـ.  1,   اجلنس :أ   , ل 0433رقم الطالبة : 

 

 قمر 
 اخلطأ تصحيح اخلطأ تصنيف اخلطأ

 
خطــــــــــــأ يف اختيــــــــــــار الكلمــــــــــــة  ويطبعون طاعة الوالدين 1

 املناسبة للسياق

و يتبعــــــــــــــــــــون أوامــــــــــــــــــــر 

  الوالدين
خطــــــــــــأ يف اختيــــــــــــار الكلمــــــــــــة  و صلون على أوقتها 1

 املناسبة للسياق

و يؤدون الصلوات 

  املفروضة يف أوقا�ا
وكثـــري مـــن النـــاس األمـــوال تشـــغلونه  2

 تاء احلياةمن م

خطــــــــــــأ يف اختيــــــــــــار الكلمــــــــــــة 

 املناسبة للسياق

وكثـــــــــري مـــــــــن النـــــــــاس ، 

األمــــــــــوال تشــــــــــغلهم عــــــــــن 

  الراحة
خطــــــــــــأ يف اختيــــــــــــار الكلمــــــــــــة  ال شك أن املسلم يكون حياء 3

 املناسبة للسياق

ال شك أن من صفات 

  املسلم االتصاف باحلياء
نســــــــــــــان خلــــــــــــــق اهللا اإل اخلطأ يف بنية الكلمة خلق اهللا اإلنسان حياء 3

  حييا
جيب عليه املعلم أن يدرس ما تيسر  4

 له يف رأسه

خطــــــــــــأ يف اختيــــــــــــار الكلمــــــــــــة 

 املناسبة للسياق

جيــــــب علــــــى املعلــــــم أن 

يعلم التالميـذ مـا تيسـر ممـا 

  يعرف
املســلم يكــون عليــه أإن يــذهب زود  5

 العلم يف مجهورية الدنيا

علـــى املســـلم أن جيتهـــد  اخلطأ يف بنية الكلمة

  لعلميف طلب زيادة ا
ـــذي أعطـــى العلـــم   5 يـــذهب مكـــان ال

 كثري

خطــــــــــــأ يف اختيــــــــــــار الكلمــــــــــــة 

 املناسبة للسياق

 يسافر إىل أماكن العلم

 
 

  : هـ .  1:,   اجلنس : ذ  , ل0434رقم الطالبة 
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 قمر 
 اخلطأ تصحيح اخلطأ تصنيف اخلطأ

 
إذا عنك مـال عليـك أن يـأيت الزكـاة  2

 للفقراء واملساكني

ــــــــــــار الكل مــــــــــــة خطــــــــــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

إن كنــــــــــــت ذا مــــــــــــال 

يلزمــــــــــك إخــــــــــراج زكــــــــــاة 

  أموالك
وكان األغنياء يشربون كما يشاعون  2

 ويطعمون كما يشاعون

األغنيــــاء يــــأكلون مــــا  اخلطأ يف بنية الكلمة

يشـــــــــــــــــاءون ويشـــــــــــــــــربون  

  كذلك
أمـــا الـــذين عنـــدهم األمـــوال يظنـــون  2

 أ�م أكرب للفقراء والكن ليس هكذا

األغنياء يتكربون على  لمةاخلطأ يف بنية الك

  الفقراء
النــاس منــذاآلن يظنــون احليــاء شــيء  3

 املساجدأوإذا كان مسلم يستحي

ــــــــــــار الكلمــــــــــــة  خطــــــــــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

يظن الكثـريون أن احليـاء 

هـــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــذهاب إىل 

  املسجد فقط
و قال أيضا إذا مل تستح فاصنع مـا  3

 شعت

صــــنع إذا مل تســــتح فا اخلطأ يف بنية الكلمة

  ما شئت
واملعلـــــــــم حيتـــــــــاج إىل معاملتـــــــــك إىل  4

 الناس

واملعلـــــــــــم حيتـــــــــــاج إىل  اخلطأ يف بنية الكلمة

  معاملة الناس
اهللا أمرنــــــا بالرتبيــــــة أوالدنــــــا ويــــــدرس  4

 أوالدهم

ــــــــــــار الكلمــــــــــــة  خطــــــــــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

اهللا أمرنـــــــــــــــــا برتبيـــــــــــــــــة 

  أوالدنا و تعليمهم
ـــــم يقـــــول للنـــــاس  اخلطأ يف بنية الكلمة نةاملعلم يقول للناس أن يعد األما 4 املعل

  أدو األمانات
إذا مــا عنــدك العلــم لســت يف شــيء  5

 يف الدنيا

ــــــــــــار الكلمــــــــــــة  خطــــــــــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

من مل يتعلم ليس 

  بشيء يف هذه الدنيا
ــــــــــــار الكلمــــــــــــة  العلم حيتاجك يف سعادة األبويك 5 خطــــــــــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

ك علمك جيعل والدي

  سعيدين
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  : هـ.  1: ,   اجلنس : ذ , ل 0437رقم الطالب

 اخلطأ تصحيح اخلطأ تصنيف اخلطأ قمر  
 

خطـــــــأ يف اختيـــــــار الكلمــــــــة  أصحاب اجلنة عنهم فضائل كثرية 1

 املناسبة للسياق

ألصــحاب اجلنــة فضــائل  

  كثرية
 يوم غد مبشيئة اهللا اخلطأ يف بنية الكلمة يوم غد مبشيعة اهللا عز وجل 1

 
أما أصحاب النار ليس  اخلطأ يف بنية الكلمة عما أصحاب النارما عندهم فضل 1

  هلم فضل
إذا كنــت اإلنســان غنيــا عنــدك املــال  2

 ممكن أن تزوج واحدة

خطـــــــأ يف اختيـــــــار الكلمــــــــة 

 املناسبة للسياق

إن كان اإلنسان غنيا ميكن 

  أن يتزوج بأية امرأة
مث تبــــين مســــكن مجيــــل تــــدخل إليــــه  2

 وجةأنت وز 

خطـــــــأ يف اختيـــــــار الكلمــــــــة 

 املناسبة للسياق

وتبين بيتا مجيال تسكن فيه 

  أنت وزوجتك
كــــذلك يف الوســــط تــــأيت لــــك حمبــــة  3

 شديدة على جمتمع الناس

خطـــــــأ يف اختيـــــــار الكلمــــــــة 

 املناسبة للسياق

ويف النهايـــــــــــــــــة تكـــــــــــــــــون 

  حمبوبا لدى الناس
وأيضـــا احليـــاء هـــي الـــيت تســـتطيع أن  3

 الدنياتواصل أدوات احلياة 

خطـــــــأ يف اختيـــــــار الكلمــــــــة 

 املناسبة للسياق

وباحليــــــــــــــــاء تعــــــــــــــــيش يف 

  ا�تمع
ـــذ واجـــب عليـــه أن يأخـــذون  4 التالمي

 املعلم كأباهم

خطـــــــأ يف اختيـــــــار الكلمــــــــة 

 املناسبة للسياق

على التالميذ أن يعتربوا 

  املعلم كأب هلم
علمهـــم منـــذ أن كـــانو صـــغارا حــــىت  4

 إىل يوم الذي يأتون كبارا

اختيـــــــار الكلمــــــــة خطـــــــأ يف 

 املناسبة للسياق

ــــــذ أن كــــــانوا  علمهــــــم من

  صغارا إىل أن كربوا
املعلـــــم عنـــــده قمـــــة علـــــى أصـــــحاب  4

 حارته

خطـــــــأ يف اســـــــتخدام كلمـــــــة 

 غري عربية

للمعلــــــــــم فضــــــــــل علــــــــــى 

  جريانه
حنــن طــالب العلــم واجــب علينــا أن  4

 نعتيهم درجات

واجــــــــب علــــــــى طــــــــالب  اخلطأ يف بنية الكلمة

  مالعلم أن يقدر املعل
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عمـــا عنــــدك العلـــم ســــتجد حياتــــك  5

 محيدة

خطـــــــأ يف اختيـــــــار الكلمــــــــة 

 املناسبة للسياق

أمـــا إن كنـــت عاملـــا حياتـــك 

  ستكون سعيدة
يف جانب إخوانـك إذا عنـدك العلـم  5

 ستأخذ قمة من دو�م

خطـــــــأ يف اســـــــتخدام كلمـــــــة 

 غري العربية

إن كنـــت عاملـــا ســــتكون 

  أرفع شأنا بني إخوانك
ــــــك تســــــتطيع العلــــــم أن ت 5 صــــــحيح ل

 الطريقة الدخول اجلنة مبشيعة اهللا

خطـــــــأ يف اختيـــــــار الكلمــــــــة 

 املناسبة للسياق

بـــــــــالعلم تعـــــــــرف كيـــــــــف 

تتقـــــــــــــرب إىل اهللا فتـــــــــــــدخل 

  اجلنة

  : هـ.  1,   اجلنس : ذ  , ل0438رقم الطالب: 

 

 قمر 
 اخلطأ تصحيح اخلطأ تصنيف اخلطأ

 
ــــــــــــار الكلمــــــــــــة  نعمة اليت ماءندها األخري 1 خطــــــــــــأ يف اختي

 ناسبة للسياقامل

النعمـــــة الـــــيت مـــــا هلـــــا 

  �اية
 مساحة اجلنة كبرية اخلطأ يف بنية الكلمة اجلنة مساحتها كبري 1

 
ــــــــــــار الكلمــــــــــــة  النار فيه عذابات كثري 1 خطــــــــــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

ــــــــار فهــــــــا عــــــــذاب  الن

  شديد
يف هــــذا زمــــن األوالد يفعلــــون حيــــاة  2

 األروبية واألمريكا

ــــــــــــار الكلمــــــــــــ ة خطــــــــــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

اآلن الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب 

ـــــــــــــدون الغـــــــــــــربيني يف  يقل

  تصرفا�م
يف هـــــذا زمـــــن األوالد حيـــــاة الـــــدنيا  2

 أكثرقليل كانت مجيلة

تــــــأثري غمــــــوض هجــــــاء بعــــــض 

 الكلمات على الداللة

أكثــــــــــر األوالد يف هــــــــــذا 

العصــــــــــــر ، اجلميــــــــــــل يف 

  أعماهلم قليلة
أجــــــــل أصــــــــال احليــــــــاء يعــــــــرف �ــــــــا  3

 اإلنسان الصاحل

ــــــــــــار الكلمــــــــــــة خطــــــــــــأ يف  اختي

 املناسبة للسياق

باحليــــــــــــــــــاء يعـــــــــــــــــــرف 

  اإلنسان الصاحل
ــــــــــــار الكلمــــــــــــة هـــذا مـــن أســـتطيع أن أقـــول جانـــب  3 هــذ ا مـــا أســـتطيع أن خطــــــــــــأ يف اختي
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 أقوله فيما خيص احلياء املناسبة يف السياق احلياء

املعلـم هــو الــذي يـدرس الــدرس بــني  4

 طالب

ــــــــــــار الكلمــــــــــــة  خطــــــــــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

ـــــــــذي املع لـــــــــم هـــــــــو ال

  يدرس الطالب
ــــــــــــار الكلمــــــــــــة  ولكن كل طلب العلم يكرم املعلم 4 خطــــــــــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

علــــى كــــل طالــــب أن 

  يكرم معلمه
ويف كــــل منــــزل العلــــم تــــرى األمــــوال   4

 كثري

ــــــــــــار الكلمــــــــــــة  خطــــــــــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

األمــــــــــــوال تكثــــــــــــر يف 

  بيوت العلم
ــــتعلم ومل يفعــــل فقــــد 5  ومــــن أمكنــــه ال

 قامت عليه احلجة

ــــــــــــار الكلمــــــــــــة  خطــــــــــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

من استطاع أن يتعلم و 

  مل يتعلم فقد خسر
ــــــــــــار الكلمــــــــــــة  العلم ال ينتهي وما إنده أخري 5 خطــــــــــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

 ال �اية لفائدة العلم

 

  

  : هـ.  1: ,   اجلنس : ذ  , ل0439رقم الطالب

 

 قمر 
 اخلطأ صحيحت اخلطأ تصنيف اخلطأ

 
و أمـــا أصـــحاب النـــار مـــا فضـــل اهللا  1

 عليهم بشيء

ــــــــــــار الكلمــــــــــــة  خطــــــــــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

وأمــــا أصــــحاب النــــار 

مل جيعـــــــــــل اهللا هلـــــــــــم أي 

  فضل
ــــــــــــار الكلمــــــــــــة  وطعامهم يف داخل النار 1 خطــــــــــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

 وطعامهم من النار

 
إن كثــــــريوا يشــــــغلون اإلنســــــان عــــــن  2

اداتــه هللا وجيعلــون لــه مــرض أعمالــه وعب

 ميوت

ــــــــــــار الكلمــــــــــــة  خطــــــــــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

الكثـــريون مـــن األوالد 

يشـــــغلون اإلنســـــان عــــــن 

  العمل والعبادة
ــــــــــــار الكلمــــــــــــة  أرجوا أن جنعل احلياء يف أخالقنا 3 خطــــــــــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

أرجــــــو أن تكــــــون صــــــفة 

  احلياء من أخالقنا
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خــذه مــن علمــك حرفــا واحــدا أن تأ 4

 أبوك

ــــــــــــار الكلمــــــــــــة  خطــــــــــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

علــــــــــــى الطالــــــــــــب أن 

يعتـــــرب مـــــن علمـــــه حرفـــــا 

  واحدا كأب له
ــــــــــــار الكلمــــــــــــة  وعليك أن تبذل نفسك أمامه 4 خطــــــــــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

علــــــــــــى الطالــــــــــــب أن 

  يتواضع أمام املعلم
قبــل أن يطلــب اإلنســان العلــم البــد  5

 أن يلزم أشيا كثرية

ــــــــــــ ار الكلمــــــــــــة خطــــــــــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

البـــــــد مـــــــن أن يلتـــــــزم 

  بأشياء كثرية
 منها احرتام املعلم اخلطأ يف بنية الكلمة منها إهرتام املعلم 5

 

  

  : هـ.  1,   اجلنس : أ  , ل 0440رقم الطالبة : 

 

 قمر 
 اخلطأ تصحيح اخلطأ تصنيف اخلطأ

 
 يســــتطيع أحــــد أن ال اخلطأ يف بنية الكلمة ال يستطيع أحدا أن يؤزيهم 1

  يؤذيهم
  يفعلون ما يشاءون اخلطأ يف بنية الكلمة يفعلون ما يشاعون 1
زينــــة حيــــاة الــــدنيا ألن كــــل إنســــان  2

 الذي له مال واألوالد يتمطع يف حياته

ــــــــــــار الكلمــــــــــــة  خطــــــــــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

األمــوال واألوالد زينــة 

للحيـــــــاة الـــــــدنيا ألنـــــــه ال 

  ميكن التمتع بدو�ما
وأخريا ستندم ألن املال سينتحي  2

 سيرتكونك واألوالد ستكون فقريا

 ألن املال سينتهي اخلطأ يف بنية الكلمة

 
اإلنسان احليي حيرتمه  اخلطأ يف بنية الكلمة اإلنسان حيي يقرتمه الناس 3

  الناس
ــــــــــــار الكلمــــــــــــة  ويريد كل إنسان عن يكون معه 3 خطــــــــــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

كـــــون يريـــــد كـــــل أن ي

  معه
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ــــــــــــار الكلمــــــــــــة  األحياءأسأل اهللا أن جيعلين من  3 خطــــــــــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

جيعلين ممن أسأل اهللا أن 

  يتصف باحلياء
املهلـــم يعلمـــك كيـــف تعبـــد اهللا مـــن  4

 خروج الزكاة و اجلهاد يف سبيل اهللا

ــــــــــــار الكلمــــــــــــة  خطــــــــــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

املعلــم يعلمــك دينــك 

  وغريهمن إخراج الزكاة 
جيب على الطالب العلـم عـن يأخـذ  4

 معلمه كأبوه

ــــــــــــار الكلمــــــــــــة  خطــــــــــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

جيــــــب علــــــى طالــــــب 

العلــــــم أن يعتــــــرب معلمــــــه  

  كأبيه
ومن فضل العلم تستطيع عن تكلـم  5

 بلغات كثرية

ــــــــــــار الكلمــــــــــــة  خطــــــــــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

ومــن فضــائل العلــم أنــك 

تســـــــــــــــتطيع أن تـــــــــــــــتكلم 

  ةبلغات كثري 
جيـــب علـــى كـــل إنســـان عـــن يطلـــب  5

 العلم

ــــــــــــار الكلمــــــــــــة  خطــــــــــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

جيــــب علــــى كــــل مســــلم 

  أن يطلب العلم

  

  : هـ .  1:,   اجلنس : أ  , ل0441رقم الطالبة 

 

 قمر 
 اخلطأ تصحيح اخلطأ تصنيف اخلطأ

 
أصــــــحاب النــــــار يف العــــــذاب دائــــــم  1

 وإياذو باهللا

ــــــــــــار الكلمــــــــــــة  خطــــــــــــأ يف اختي

 ناسبة للسياقامل

يف العـــذاب الـــدائم و 

  العياذ باهللا
يف  احلياتنــــــااألموال هــــــم احليــــــاة إذا   2

 كان ماعندك مال أنت ليست شئ

ــــــــــــار الكلمــــــــــــة  خطــــــــــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

يف زمننــا األمــوال هــي 

  احلياة
وأنــــــــتم تنســــــــون ســــــــرتجعون إيل اهللا  2

 وتتكرب ويتفخر يف الدنيا

ــــــــــــار الكلمــــــــــــة  خطــــــــــــأ يف اختي

 ناسبة للسياقامل

سرتجعون تنسون أنكم 

إىل اهللا وتتكربون على 

  الناس وتفتخرون
ونســــــأل اهللا أن جيعلنــــــا يف األمــــــوال  2

 الربكة و األوالدنا

ــــــــــــار الكلمــــــــــــة  خطــــــــــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

نســـــأل اهللا أن يبـــــارك 

  لنا يف أوالدنا ويف أموالنا
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إذا كــان عنــدك حيــاء ال تثــب أحــد  3

 و ال تتقاصم

ــــــــــــار الكلمــــــــــــة خطــــــــــــأ  يف اختي

 املناسبة للسياق

إن كنت حييا ال تسب 

  أحدا وال تتخاصم معه
احليـــي ال يرفـــع صـــوته  اخلطأ يف بنية الكلمة عدم ترفع الصوتك على طريف. 3

  يف الطريق
و إذا كـــان تـــتكلم مـــع أب أو أمــــي  3

 ال ترفع صوته.

احليــــي إذا تكلــــم مــــع  اخلطأ يف بنية الكلمة

فــــــــــــــــع األب أو األم ال ير 

  صوته
املعلم هو الذي يعلمنا كيف نتعمل  4

 مع الناس

يعلمنـــا كيـــف نتعامـــل  اخلطأ يف بنية الكلمة

  مع الناس
إذا نظرنــــــا بعــــــد النــــــاس ال حيرتمــــــون  4

 املعلم

ــــــــــــار الكلمــــــــــــة  خطــــــــــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

جنـــد أن بعـــض النـــاس ال 

  حيرتمون املعلمني
واجب على املسلم أن  ية الكلمةاخلطأ يف بن واجب على مسلم أنت يتعلم 5

  يتعلم

  

  :  هـ.  1, اجلنس : أ  , ل0443رقم الطالبة : 

 

 قمر 
 اخلطأ تصحيح اخلطأ تصنيف اخلطأ

 
فضـــــــل اهللا أصـــــــحاب اجلنـــــــة علـــــــى  1

 أصحاب النار بنإمته

فضل اهللا أصحاب  اخلطأ يف بنية الكلمة

اجلنة على أصحاب 

  النار بنعمه
فــــــــــــار إىل اهللا خلـــــــــــق النــــــــــــار يف الك 1

 العذاب

ــــــــــــار الكلمــــــــــــة  خطــــــــــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

ـــــــــــــــــق النـــــــــــــــــار  اهللا خل

  ليعذب �ا الكفار
ــــــــــــار الكلمــــــــــــة  اجلحنم يدخل الكفار واملشركني 1 خطــــــــــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

يـــدخل اهللا الكفـــار و 

  املشركني  يف نار جهنم
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 : هـ.  1,   اجلنس : ذ   , ل 0444رقم الطالب : 

 

 قمر 
 اخلطأ تصحيح اخلطأ تصنيف اخلطأ

 
ــــــــــــار الكلمــــــــــــة  اهللا ميز اإلنسان على اهليوان 1 خطــــــــــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

اهللا ميــز اإلنســان عــن 

  احليوان
جعـــــــــــل اجلنـــــــــــة ملـــــــــــن  اخلطأ يف بنية الكلمة جعل اجلنة ملن أصاعه 1

  أطاعه
وجعــــــــــل النــــــــــار ملــــــــــن  اخلطأ يف بنية الكلمة وجعل النار ملن أساه 1

  عصاه
ألصـــــــحاب اجلنـــــــة احلـــــــور العـــــــني و  2

 الفواكح

ـــــــــــــة  اخلطأ يف بنية الكلمة ألصـــــــــــــحاب اجلن

  احلور العني و الفواكه
يف طبيعــــــــة اإلنســــــــان أنــــــــه حمــــــــتمال  2

 باحلب زينة األموال واألوالد

ــــــــــــار الكلمــــــــــــة  خطــــــــــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

جبــــل اإلنســــان علــــى 

  حب األوالد واألموال
ــــــــــــار الكلمــــــــــــة  خطــــــــــــأ يف فاإلنسان مكفل ومسئول 2 اختي

 املناسبة للسياق

فاإلنســــان مكلــــف و 

  مسئول
ــــــيت  2 ــــــي هــــــذه النعمــــــة ال أن �ــــــتم عل

 أنعمنااهللا �ا

ــــــــــــار الكلمــــــــــــة  خطــــــــــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

علينـــــا أن �ـــــتم �ـــــذه 

النعمــة الــيت أنعــم �ــا اهللا 

  علينا
تــأثري علـــى  احليــاء هلــا اخلطأ يف بنية الكلمة احلياء هلاتأسري يف أخالق اإلنسان 3

  خلق اإلنسان
ـــــدأن يفعـــــل فعـــــل  3 ـــــل إذا كـــــان يري مث

 مكروح إن كان يستحي ال يستطيع

ــــــــــــار الكلمــــــــــــة  خطــــــــــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

إذا أراد أن يفعــــــــــــــــــــــل 

مكروهـــــــا إن كـــــــان ممـــــــن 

  يستحيي  ال يفعله
فألينــــــا أن نســــــتحي لكــــــي نصــــــحح  3

 أعمالنا

ــــــــــــار الكلمــــــــــــة  خطــــــــــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

نتصـــــــــــف  فعلينــــــــــا أن

ـــــاء ليظهـــــر يف  ـــــق احلي  خبل
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 أعمالنا

ــــــــــــار الكلمــــــــــــة  و املعلم له فضل وفيه على غريه 4 خطــــــــــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

املعلــم لــه فضــل علــى 

  غريه من الناس
جيـــــــــب علـــــــــى احلكـــــــــام الـــــــــدول أن  4

 يفضلون املعلم على مجيع الوظائف

ــــــــــــار الكلمــــــــــــة  خطــــــــــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

على حكام الدول أن 

املعلمني على وايفضل

  غريهم
مــــن حكمــــة اهللا أنــــه جعلنــــا خمتلــــون  5

 يف جسم واألخالق والعلم

أنــــــه جعلنــــــا خمتلفــــــني  اخلطأ يف بنية الكلمة

يف اجلســـــــــــــم والعلـــــــــــــم و 

  اخللق
فــــإذا نزقــــك اهللا بــــالعلم فقــــد رزقــــت  5

 رزقا ثابتا

ــــــــــــار الكلمــــــــــــة  خطــــــــــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

فإذا رزقك اهللا بـالعلم 

  قا حسنافقد رقت رز 
لوال العلم ال ميكن أن نستخرك كـل  5

 األرزاق اليت يف حتتو األرض

ــــــــــــار الكلمــــــــــــة  خطــــــــــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

لــــوال العلــــم ملــــا متكنــــا 

مــــن اســــتخراج مــــا حتــــت 

  األرض من رزق
ـــــــا نقـــــــوم و منـــــــزل كـــــــل مـــــــا يف  5 فعلين

 جهدنا يف طلب العلم

ــــــــــــار الكلمــــــــــــة  خطــــــــــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

ن نبــــذل كــــل فعلينــــا أ

مــــا يف وســــعنا يف طلــــب 

  العلم

  

  : هـ .  1,   اجلنس : أ , ل0445رقم الطالبة :  

 

 قمر 
 اخلطأ تصحيح اخلطأ تصنيف اخلطأ

 
ترى كلهم يفعلون ما  اخلطأ يف بنية الكلمة تركلهم يفعلون ما يشاؤن 2

  يشاءون
ــــــــــــار الكلمــــــــــــة  احلياء هو شخصية نعيم 3 خطــــــــــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

 احلياء نعمة للشخص
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كيـــف ميكـــن للشـــخص غـــري مـــؤمن  3

 أن يكون له حياي

ــــــــــــار الكلمــــــــــــة  خطــــــــــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

احليــــــــــــــــاء صــــــــــــــــفة يف 

  املؤمن
فالدولــــة الــــيت تــــدرك العلــــم تضــــعف  5

 قو�ا

خطـــــــــــأ يف اختيـــــــــــار االكلمـــــــــــة 

 املناسبة  للسياق

فالدولــــــة الــــــيت تغفــــــل 

  عن العلم تضعف قو�ا
ل احلـــرص علـــى فعليـــه أن حيـــرص كـــ 5

 ازدحار العلم

فعلينا أن حنرص كل  اخلطأ يف بنية الكلمة

احلرص على ازدهار 

  العلم

  

  : هـ . 1,   اجلنس : أ  , ال0446رقم الطالبة :  

  اخلطأ تصحيح اخلطأ تصنيف اخلطأ قمر 
أصـــحاب اجلنـــة هـــم الـــذين يعلمـــون  1

 عمال صاحلا

ــــــــــــار الكلمــــــــــــة  خطــــــــــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

حاب اجلنـــة هـــم أ صـــ

ـــــون أعمـــــاال  ـــــذين يعمل ال

  صاحلة
وأصحاب النار هم الذين اهللا تعاىل  1

 يعذبون

و أصحاب النار هـم  اخلطأ يف بنية الكلمة

  الذين يعذ�م اهللا
أصــــــــحاب النــــــــار كلمــــــــا  اخلطأ يف بنية الكلمة أصحاب النار يأكلون يقيعون 1

  أكلوا شيئا يتقيئونه
يفــــة جيـــب أن يبـــين بيـــت مجـــيال ونظ 2

 علي األوالده

ــــــــــــار الكلمــــــــــــة  خطــــــــــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

جيـــــــب أن يبـــــــين بيتـــــــا 

  مجيال ألوالده
يشــــــــرتح األوالدك املالبســــــــة مجــــــــيال  2

 ويستطيع ان يأكل األوالده والرتبية

ــــــــــــار الكلمــــــــــــة  خطــــــــــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

يشــــــــــــــرتي املالبــــــــــــــس 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين  ألوالده و يعت

  بتغذيتهم وتربيتهم
ن تســتطيع احليــاء جيــب علــى اإلنســا 3

 ألن احلياء هو اإلنسان

ــــــــــــار الكلمــــــــــــة  خطــــــــــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

جيــــب علــــى اإلنســــان 

  أن يتصف بصفة احلياء
ــــــــــــار الكلمــــــــــــة  لوال املعلم لوما سبق العلم 4 لـــوال املعلـــم ملـــا انتشـــر خطــــــــــــأ يف اختي
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 العلم املناسبة للسياق

و إذا نظر على املعلم هو سـبب أن  4

 يعرفك العلم

ــــــــــــار الكلمــــــــــــة خطــــــــــــ أ يف اختي

 املناسبة للسياق

ــــــم هــــــو الســــــبب  املعل

  يف تعلم من تعلم
ــــــــــك أن  اخلطأ يف بنية الكلمة واجب عليك أن أكرمه املعلمك 4 واجــــــــــب علي

  تكرم معلمك
ويف أخــري نســأل اهللا أن جيعلنــا علــى  4

 من جيحرتم العلماء

ــــــــــــار الكلمــــــــــــة  خطــــــــــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

نســـــأل اهللا أن جيعلنـــــا 

  ن حيرتمون املعلمنيمم
ــــــــده فضــــــــل  5 و إذا نظــــــــر فــــــــالعلم عن

 وكرمته

ــــــــــــار الكلمــــــــــــة  خطــــــــــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

فللعلــم فضــل يف رفــع 

  قيمة اإلنسان
إذاكــــــــان اإلنســــــــان عنــــــــده علــــــــم ال  5

 ينبغي أن يفعل جاهل

ــــــــــــار الكلمــــــــــــة  خطــــــــــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

العـــــامل ال يتصـــــرف كمـــــا 

 يتصرف  اجلهالء

 
   

  : هـ.  1,   اجلنس : ذ   , ل 0447لطالب: رقم ا

 اخلطأ تصحيح اخلطأ تصنيف اخلطأ قمر 
 

فكــر بنفســك فكيــف يعــذك اهللا إن  1

 مل تكفر

فكيــــــف يعــــــذبك اهللا  اخلطأ يف بنية الكلمة

  إن مل تكفر
ـــــة عرضـــــها كعـــــرض الســـــماوات  1 اجلن

 والعرض

عرضــــــــــــــــــــــها كعــــــــــــــــــــــرض  اخلطأ يف بنية الكلمة

  السماوات و األرض
د املســـــلم إذا كـــــان ال حيـــــاء لـــــه جتـــــ 3

 يفعل ما يشاء حول كل شخص

ــــــــــــار الكلمــــــــــــة  خطــــــــــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

يفعــــل مــــا يشــــاء مــــع  

  كل شخص
ــــــــــــار الكلمــــــــــــة  فاألول سكنه أبوه يف طلب العلم 5 خطــــــــــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

األول كلفـــــــــــــه أبـــــــــــــوه 

  لطلب العلم
ســــتخدام الكلمــــات اخلطــــأ يف ا وآخر تركوه أبوه أي مادامو بعلمه 5

 غري العربية

وآخــــــر تركــــــه أبــــــوه مل 

  يهتم بعلمه
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  : هـ.  1,   اجلنس : ذ   , ل 0448قم الطالب: ر 
 

 قمر 
 اخلطأ تصحيح اخلطأ تصنيف اخلطأ

 
و اهللا آتــــــــاهم كــــــــل شــــــــيء كــــــــاللنب  1

 واللهم

و اهللا أعطاهم كل  اخلطأ يف بنية الكلمة

  شيء كاللنب و اللحم
علــــــــــــى  فضــــــــــــل أصــــــــــــحاب اجلنــــــــــــة 1

 أصحاب النار التقرن

فضل أصـحاب اجلنـة  اخلطأ يف بنية الكلمة

علـــى أصــــحاب النــــار ال 

  تقارن
أعاذنـــــا اهللا و أجارنـــــا  اخلطأ يف بنية الكلمة أعاذنا اهللا وعجارنا من النار 1

  من النار
ولوكنــــت ولــــد صــــغري النــــاس ســــرياك  2

 أنت كبري

 الناس سريونك كبريا اخلطأ يف بنية الكلمة

 
ذا كلمـــت مـــع النـــاس سيصـــدقونك إ 2

 ولو كان كذب

إن تكلمــــــــــــــت مــــــــــــــع  اخلطأ يف بنية الكلمة

النــاس سيصــدقونك ولــو  

  كنت كذابا
إذا كنــــت غــــين ســــتجد علمــــا كثــــرياأ   2

 كثرعلي ليس غين

ــــــــــــار الكلمــــــــــــة  خطــــــــــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

إن كنــــــــــــــــــت غنيـــــــــــــــــــا 

تعلمــــــك يكــــــون أســــــهل 

  من تعليم الفقري
كومـــــة النـــــاس يـــــراك كـــــرمي وحـــــيت احل 2

 القانون يرتكونك تفعل ماتشاء و تريد

ــــــــــــار الكلمــــــــــــة  خطــــــــــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

النـــــــاس حيرتمونـــــــك و 

حــــــــىت احلكومــــــــة تقــــــــدر 

  ظروفك
لكـــــــن جناهدجنـــــــدمال طيبـــــــة ونـــــــريب  2

 أوالدناتربية حسنة غري سيئة

جنتهـــد يف مجـــع املـــال  اخلطأ يف بنية الكلمة

ـــــــب لنـــــــريب أوالدنـــــــا  الطي

  تربية حسنة
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ندعي اهللا أن الحيلكنـــا املالنـــا وأيضـــا 2

 واألوالدنا

ــــــــــــار الكلمــــــــــــة  خطــــــــــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

ندعو اهللا أن ال جيعل 

أموالنا وأوالدنا سببا 

  هلالكنا
أيهــــا املســــلمني واملــــؤمنني التلحكــــوا  2

 أموالكم وأوالدكم

ــــــــــــار الكلمــــــــــــة  خطــــــــــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

ال تلهـــــيكم أمـــــوالكم 

  و أوالدكم
إنســــــان حــــــيءيف ا�تمــــــع يف  وتـــــرى 3

 ا�الس هو ال يتكلم كثريا

تـــرى اإلنســـان احليــــي  اخلطأ يف بنية الكلمة

يف ا�تمــــــــــــع ال يــــــــــــتكلم  

  كثريا
تـــرى يف دولتنـــا املـــرأة ال تســـتطيع أن  3

 تذكر اسم زوجها لعجل احلياء

ال تســـتطيع أن تـــذكر  اخلطأ يف بنية الكلمة

اســــــــــم زوجهــــــــــا ألجــــــــــل 

  احلياء
ــــــــــــار الكلمــــــــــــة  لذي يقوم بدراستنااملعلم هو ا 4 خطــــــــــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

ـــــــــذي  املعلـــــــــم هـــــــــو ال

  يتوىل تدريسنا
يعلمنـــــــــــا كيـــــــــــف حنـــــــــــب أهـــــــــــل اهللا  4

 ونغضب  أهل الشرك

ــــــــــــار الكلمــــــــــــة  خطــــــــــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

ونغضــــــب مــــــن أهــــــل 

  الشرك
ــــــــــــار الكلمــــــــــــة  و إذا نظرنا عن فضل العلم 5 خطــــــــــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

نظرنــــا إىل فضــــل وإذا 

  العلم
لعجل العلم ترى الـذي لـه علـم تـراه   5

 كرمي

ــــــــــــار الكلمــــــــــــة  خطــــــــــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

ألجـــل مـــا للعلـــم مـــن 

  فضل ترى العامل كرميا

  

  : هـ.  1,   اجلنس : أ   , ل 0449رقم الطالبة : 

 

 قمر 
 اخلطأ تصحيح اخلطأ تصنيف اخلطأ

 
أصـــــحاب اجلنـــــة يـــــأكلون ويشـــــربون  1

 يلمج

ــــــــــــار الكلمــــــــــــة  خطــــــــــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

ـــأكلون طعامـــا طيبـــا  ي

  ويشربون شرابا طيبا
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ــــــــــــار الكلمــــــــــــة  مالئكة يذهبون يف قربهم 1 خطــــــــــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

املالئكـــة يـــدخلون يف 

  قبورهم
كما ترون يف كل مكان اإلنسان له  2

 أكثر الناس يزهبون يف بيته

ــــــــــــار الكلمــــــــــــة  خطــــــــــــأ يف اختي

 ة للسياقاملناسب

صــــــــــــاحب األمــــــــــــوال 

يكثــر النــاس يف الــذهاب 

  إىل بيته
إذا مل تســــــــــــــــــــــــــــــــتحي  اخلطأ يف بنية الكلمة إذا مل تستحي فاصنع ما شعتم 3

  فاصنع ما شئت
املعلـــــــــــــــــــــم يـــــــــــــــــــــدرس  اخلطأ يف بنية الكلمة املعلم يدرسون الطالب 4

  الطالب
اإلنســان يــذهبون يف املدرســة املعلــم  4

 يفهمونه

ــــــــــــار ال كلمــــــــــــة خطــــــــــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

الذين يذهبون إىل 

املدرسة ليتعلموا 

  يفهمهم املعلم
أن العلــم هــو احليــاة للــدنيا و احليــاة  5

 لآلخرة

ــــــــــــار الكلمــــــــــــة  خطــــــــــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

 يف الدنيا و اآلخرة

 

  

  : هـ. 1,   اجلنس : ذ   , ل 0450رقم الطالب : 

رق

 م
 تصحيح اخلطأ اخلطأ تصنيف اخلطأ

 
أصــحاب اجلنــة هلــم فضــائل أعــدهم  1

 اهللا هلم يف اجلنة

هلـــــم فضـــــائل أعـــــدها  اخلطأ يف بنية الكلمة

  اهللا هلم يف اجلنة
يتحملــــون كــــل حــــاجتهم ملــــا وجــــد   2

 اآلباء

ــــــــــــار الكلمــــــــــــة  خطــــــــــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

ملـــــــــــــــا يشـــــــــــــــيخ األب 

تنتقــــــــــــــل املســــــــــــــئولية إىل 

  األبناء
صـــــاحب خلـــــق احليـــــاء اليغـــــيش يف  3

 الفصل

 ال يغش يف الفصل اخلطأ يف بنية الكلمة
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ألن كلمـــا يأتيـــه النـــاس شـــي نـــاقص  4

 اهللا هو الذي سآتيه أجره كامل

ــــــــــــار الكلمــــــــــــة  خطــــــــــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

ألن اهللا هــــــــو الـــــــــذي 

يكــــــافئ اإلنســــــان علــــــى 

  عمله
يـدل علــى مـا للمعلــم  اخلطأ يف بنية الكلمة وهذا يدل على فضلة املعلم 4

  من فضل
املعلم كالشمس إذا طلعـت تسـتفيد   4

 كل الدنيا بضيائها

ــــــــــــار الكلمــــــــــــة  خطــــــــــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

تســــــتفيد كــــــل الــــــدنيا 

  من ضوئها
ــــــــــــار الكلمــــــــــــة  املعلم إدا صح يصحح األمة كلها 4 خطــــــــــــأ يف اختي

 املناسبة للسياق

إن صـــــــــــــــلح املعلـــــــــــــــم 

  صلحت األمة كلها
5 

ــــــت  ــــــيت تطــــــورت بزل ــــــدول ال كــــــل ال

 لعلمجحودها يف طلب ا

الدول اليت تطورت  اخلطأ يف بنية الكلمة

بذلت جهودا يف طلب 

  العلم
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  الفصل الثالث : تحليل األخطاء الداللية

يتعرض دارسو اللغة العربية الناطقون باهلوسـا للوقـوع يف أخطـاء تـؤثر علـى فهـم داللـة الكلمـات     

ات اليت يقوم الطالب بكتابتهـا، ومـدى بوضعها يف سياقها، وهذا النوع من األخطاء متعلق مبعىن املفرد

  توافقها مع السياق أو اختالفها عنه؛ وذلك حسب ما يقتضيه نظام مفردات اللغة العربية.

فالطلبـــة الـــذين خيطئـــون يف الداللـــة هـــم طـــالب ال جييـــدون توظيـــف املفـــردات يف مجـــل تتصـــف 

   بسالمة املعىن. 

. أو ذلــك الفــرع )1("العلــم الــذي يــدرس املعــىن"هــو  -كمــا يعرفــه علمــاء اللغــة   -وعلــم الداللــة      

ـــــى محـــــل  ـــــدرس الشـــــروط الواجـــــب توافرهـــــا يف الرمـــــز حـــــىت يكـــــون قـــــادرا عل ـــــذي ي مـــــن علـــــم اللغـــــة ال

.وهناك خصائص داللية ختتص �ا كل لغة، قد تتفق بعض هذه اخلصائص يف بعـض اللغـات )2("املعىن

  للغة العربية من الناطقني بغريها.وختتلف يف أخرى، ويعد هذا االختالف عقبة تعرتض متعلم ا

ونقصد باخلصائص الداللية معاين تلك الكلمات. وقد اختلـف اللغويـون يف تعريـف الكلمـة وبيـان  

حدودها، قدميا وحديثا، فالنحاة العرب عرفوا الكلمة بأ�ا: اللفظ املفرد، أو القول املفرد، أو هي لفـظ 

   . )3(عقيل: الكلمة لفظ وضع للمفرد مفرد دال علي معىن مفرد، أو على حد قول ابن

"غري أن هذا التعريف قد انتقد؛ ألنه ال يفـرق بـني النطـق والنظـام اللغـوي، وخيلـط بـني الوظيفـة 

  .)4(اللغوية واملعاين املنطقية والوضعية"

والكلمــة العربيــة تعــرف بأ�ــا: "صــيغة ذات وظيفــة لغويــة معينــة يف تركيــب اجلملــة، تقــوم بــدور 

ات املعجـم، وتصـلح ألن تفـرد أو حتـذف أو حتشـى، أو يغـري موضـعها، أو يسـتبدل �ـا وحدة من وحد

  .)5(غريها يف السياق، وترجع يف ماد�ا غالبا إىل أصول ثالثة، وتلحق �ا زوائد"

والكلمـــــة يف أي لغـــــة هلـــــا ثالثـــــة جوانـــــب: الصـــــيغة أو البنيـــــة، واملعـــــىن أو الداللـــــة، والتوزيـــــع. 

عن هذا القانون العام، بيد أ�ا متتاز عن كثري من اللغات يف كل جانب من  والكلمات العربية ال خترج

هــذه اجلوانــب الثالثــة؛ فمــن حيــث الصــيغة، متتــاز اللغــة العربيــة بأ�ــا لغــة اشــتقاقية؛ حيــث تتغــري الداللــة 
                                                 

  11ص   د، ج،، 2 ، ، ط علم الداللة،تار عمرخم د أمحد - )1(
  المرجع السابق والصفحة نفسها.،تار عمرخم د أمحد -   )2(
   260-259د.متام حسان،يف كتابه  مناهج البحث يف اللغة ، د ، ط ، د ،ج ،ص  مجعها هذه التعريفات - )3(
  . 161- 160. صمناهج البحث في اللغة،د متام حسان ، - )4(
  ..162،. ص ، المرجع السابقد متام حسان ، - )5(
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بتغيــري بنيــة الكلمــة، مــع بقــاء حروفهــا األصــلية، حيــث يشــتق مــن اجلــذر الواحــد كلمــات كثــرية، ذات 

خمتلفة من األمساء واألفعال والصفات، ولكل نوع عدد من الصيغ اليت تـرد يف أوزان كثـرية؛ وهلـذا معان 

ومــن  فــإن اللغــة العربيــة حتتــوي علــى أكــرب عــدد مــن الكلمــات، ال يتــوفر يف أي لغــة مــن لغــات العــامل.

كثــــرة    حيـــث املعــــىن أو الداللـــة يالحــــظ أن اللغـــة العربيــــة مـــن أوســــع اللغـــات يف هــــذا اجلانـــب؛ بســــبب

كلما�ا، وتنوع استعماالت هذه الكلمات يف امليادين العلمية واألدبية والثقافيـة، باإلضـافة إىل التوسـع 

يف االســـتعماالت ا�ازيـــة، وأمـــا مـــن حيـــث التوزيـــع، فـــإن معظـــم كلمـــات اللغـــة العربيـــة تـــرد امســـا وفعـــال 

ر وجــوده �ــذه الصــفة يف  وصــفة، مــع التعــديل يف صــيغتها، و مــا ذلــك إال بســبب االشــتقاق الــذي ينــد

يتضــح ممــا ســبق أن الدراســة الدالليــة لألخطــاء تــرتبط ارتباطــا وثيقــا مبســتويات )1(كثــري مــن لغــات العــامل

اللغـــة األخـــرى، ســـواء أكانـــت علـــى اجلانـــب الصـــويت أم الصـــريف أم النحـــوي؛ إذ إ�ـــا "غايـــة الدراســـات 

الصــويت كوضـع صــوت مكــان آخــر قــد يــؤثر . فاخلطــأ )2(الصـوتية والفونولوجيــة و النحويــة و القاموســية"

علــى املعــىن، وكــذلك تركيــب الكلمــة صــرفيا و اخلطــأ يف بنائهــا قــد يــؤدي إىل اخللــط يف املعــىن العــام، أو 

  .)3(إىل اخللط يف الداللةاخلطأ يف املستوى النحوي، والرتكييب يؤدي 

 لطــالب النــاطقنيأصــعب مــن لغــة الفهــم لــدى الكثــري مــن ا -يف معظــم األحيــان -لغــة التعبــري   

حتتاج مـن الطالـب إىل اكتسـاب مفـردات جديـدة يف البدايـة؛  -بلغات غري العربية. ولغة التعبري الكتايب

إذ يســهل عليــه هــذا أكثــر مــن اســتطاعته ربــط هــذه املفــردات والكلمــات لتكــوين مجلــة صــحيحة مــن 

  ناحية القواعد.

يتــأتى إال عــن طريــق االنســجام  و بنــاء علــى مــا ســبق "تعــد عمليــة الفهــم واإلفهــام هــدفا ال-

والتوافـــق بـــني اجلمـــل....مع مراعـــاة مقتضـــى احلـــال، وســـواء أكـــان هـــذا االخـــتالف الـــداليل شـــفهيا أم  

متمـثال  -ف -متمثال يف األخطاء النطقية اليت تؤدي إىل اختالفات داللية منطوقة أو مكتوبة -كتابيا

فإن له التأثري العميق، إال أن  -نطوقة أو مكتوبةيف األخطاء النطقية اليت تؤدي إىل اختالفات داللية م

يراعـي  اللون األخري (االختالف الداليل املكتوب) أكثر صعوبة يف الفهم، خبالف النـوع األول؛ حيـث

  )4(  السامع مقتضى احلال، بقطع النظر عما تسمعه أذناه من اختالف يف داللة األلفاظ"

                                                 

  . 162،ص، د ،ط ، د ، ج  مناهج البحث في اللغة ،د. متام حسان )1(

  261ص، د ، ج ، 2ط ، ، غة مقدمة للقارئ العربيعلم الل ،حممد السعران )2(

  بتصرف.  13ص  د، ج،، 2 ، ، ط علم الداللة ،د. أمحد خمتار عمر  )3(

 .369عند الطالب يف الواحات البحرية ، د ،ط ، د ، ج، ص  ، تحليل األخطاء اللغويةإبراهيم حممد أمحد خليل) 4(
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ـــة باللغـــة وال عجـــب أن يقـــع الطـــالب النـــاطقون باهلوســـ   ا يف أخطـــاء دالليـــة عنـــد كتابـــا�م التعبريي

العربية؛ إذ "يصـعب علـى اإلنسـان أن حيـيط بكلمـات اللغـة، ويعـرف مجيـع معانيهـا ودالال�ـا وجمـاالت 

استعماهلا، مهما بلغت كفايتـه فيهـا، ولـو كـان مـن النـاطقني �ـا، وهـذه مشـكلة عامـة يف مجيـع اللغـات 

 الكلمــات تتجــدد وتتغــري داللتهــا، وتتنــوع ســياقا�ا وجمــاالت اســتعماهلا. ألن -مبــا فيهــا اللغــة العربيــة -

علــى الــرغم مــن ذلــك يالحــظ أن املــاهر يف اللغــة ميكــن أن يفهــم مــا يســمع أو يقــرأ �ــا بيســر وســهولة، 

واألسـاليب الـيت كتبـت �ـا النصـوص املقـروءة أو املسـموعة،  وهذا يعود إىل الطريقة اليت تعلم �ا املـتعلم

  ." )1(   افة إىل سهولة الرجوع إىل املعاجمباإلض

نظرا إىل أن الطالب حديثو عهد باللغة العربية، وأن "معىن الكلمة يف العربية معقد ويعود إىل الوضع -

والسياق واملرجع واملوضوع ونظم اللسـان، ويسـمح السـياق واحملـيط اللسـاين للكلمـة بإعطـاء معـىن بـدل 

       )2( لى املعجم واملوقف اللغوي والنحو وما يتفق معها وما خيتلف عنهاآخر...إن حتديد املعىن يعتمد ع

  :تحليل األخطاء الداللية للطالب الناطقين بالهوسا 

"يعــد التحليـــل الـــداليل لبنيـــة اللغـــة أساســـا ضـــروريا لكـــل الدراســـات التارخييـــة واملقارنـــة والتقابليـــة لداللـــة 

   " )3(   الكلمة

خطاء الداللية اليت جاءت نتيجة عدم فهـم الطالـب معـىن كلمـة قـد تبحث هذه الدراسة يف األ   

تغــــري املعــــىن العــــام للجملــــة، أو اســــتخدام كلمــــات خيــــتلط معــــىن بنيتهــــا مبعــــاين بنيــــة أخــــرى، أو التــــأثر 

  باللهجات العامية ولغة الطالب األم، أو غري ذلك مما سريد يف نطاق الدراسة.

ه يسـاعد الطـالب علـى ختطـي األخطـاء الدالليـة الشـائعة، اهلدف األساسـي مـن إجـراء هـذا التحليـل أنـ

  وحماولة توجيههم إىل استخدام دالالت لغوية تليق بسياق اجلملة.

  وتتم عملية التحليل الداليل وفقا للخطوات التالية:

                                                 
 241، د ، ط ، د ، ج ،ص العربية للناطقين بلغات أخرىأساسيات تعليم اللغة ، معهد البحوث العلمية )1(

 201- 200، د ، ج ، ص 2،  ط ،علم اللغة العامهويدي شعبان هويدي،  )2(

 .74،  د ، ط ، د ، ج ،ص مدخل إلى علم اللغةحجازي،  )3(
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  :مرحلة تعرف األخطاء الداللية-1

ورة نابعة مـن صـعوبة البحـث تعترب مرحلة تعرف األخطاء الداللية غاية يف اخلطورة، وهذه اخلط     

الداليل واملعجمـي؛ وتبـني مـا يوافـق كـالم العـرب ومـا خيتلـف عنـه، ولكـن يف هـذه الدراسـة �ـتم بتعـرف 

  األخطاء اليت ال خالف عليها، قدر االستطاعة.

  تصنيف األخطاء. -2

  بعد تعرف األخطاء الداللية، يتم تصنيفها إىل ما يلي:

  ملناسبة للسياق:األخطاء يف اختيار الكلمات ا-1

  اخللط بني املعاين املتقاربة.-أ

  اخلطأ يف داللة الكلمة يف السياق.-ب

  إمهال كلمة تؤثر على الداللة.-ج

  اخللط بني اجلذور.-د

  اخللط بني مشتقات اجلذر الواحد.-ه

  زيادة كلمة ال فائدة هلا  يف الداللة.-و

  اخللط بني كلمات يتشابه نطقها .-ز

  كلمة:اخلطأ يف بنية ال-2

  استبدال بعض حروف الكلمة بآخر.-أ

  إمهال بعض حروف الكلمة-ب

  حروف الكلمة   اخلطأ يف ترتيب-ج

 زيادة بعض احلروف على الكلمة.-د

 اخلطأ يف استخدام الكلمات غري العربية:-3   

 استخدام كلمة هوسا برموز عربية.-أ

  استخدام كلمات هوسا لفظا ومعىن.-ب
 

   ملات:العامية  الك اخلطأ يف استخدام-4

 استخدام كلمة عامية.-   

 تأثري غموض هجاء بعض الكلمات علي الداللة:-5
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 استخدام كلمات غري مفهومة املعىن.-
 

  تلك كانت التصنيفات لألخطاء الداللية اليت وقع فيها طالب العينة املأخوذة للدراسة. 

مث يتلوها بتحليل إحصائي هلا، مث ببيان وفيما يلي يقدم الباحث بعض األمثلة هلذه الظواهر،  

  أسبا�ا: 

 :األخطاء الداللية منأمثلة 

اجلداول اآلتية تتضح ظواهر األخطاء الداللية، و فيما يأيت سيقدم الباحث بعض األمثلة هلذه       

 الظواهر، وبيان أسبا�ا:

 :إىل ا�االت اآلتيةاألخطاء الداللية اليت وردت يف كتابات أفراد العينة سيتم تقسيمها 

 ـ اخلطأ يف اختيار الكلمات املناسبة للسياق.1

 ـ اخلطأ يف بنبة الكلمة.2 

  ـ اخلطأ يف استخدام الكلمات غري العربية . 3 

 اخلطأ يف استخدام الكلمات العامية. -4 

 ـ تأثري غموض هجاء بعض الكلمات على الداللة. 5

 .للسياقالخطأ في اختيار الكلمات المناسبة 

اخلطــأ يف هــذا ا�ــال عبــارة عــن اخلــروج عــن القيمــة املعنويــة للكلمــة، مــن حيــث أ�ــا  ال تناســب       

 املعىن الذي يتطلبه املوقف ، ويظهر يف املواقف اآلتية:

 ـ اخللط بني املعاين املتقاربة:1-1

سياق اجلملة؛  تدور األخطاء يف هذه الظاهرة حول استخدام كلمات غري مناسبة ملا يتطلبه 

  بسبب اخللط بني املعاين املتقاربة.

 ومن األمثلة اليت تدل على ذلك:

رقــــــــــــــــــــــــــــــم 

 املوضوع

  تصويب اخلطأ مجلة اخلطأ

يف اجلنــة جيـــد كـــل مـــا حيتـــاج إليـــه  1

 إنساء

يف اجلنــة جيـــد اإلنســـان كـــل مـــا حيتـــاج 

 إليه.
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  وجنة عرضها كعرض السماء وجنة أرضحها كأرض مساء 1

علم اليوعد أمة تكـون إذا كان امل 4

 فحشاء كبرية

إذا كــــان املعلــــم ال يقــــوم بــــوعظ أمتــــه 

 ستكثر فيها  الفحشاء

 

وتعبــــــــــريه أن ال يغضــــــــــب حــــــــــني  4

 تقصرية املاء

  أن اليغضب عند تقصري العلماء

  حىت جاء هم اليقني حىت جاعهم اليقني 1

ـــــت ذامـــــال كلمـــــا حتتاجـــــه  2 إذا كن

 اشرتاه جتده

ـــــه إن كنـــــت ذا مـــــال كلمـــــا حت تـــــاج إلي

 جتده

 

واجــب علــى اإلنســان املســلم أن  3

 يكون حياء

ـــــــى اإلنســـــــان املســـــــلم أن  واجـــــــب عل

 يكون حييا

 

ــــد مــــن أن  4 وإن كانــــت املعلــــم الب

 يكون صربا

ـــد مـــن أن تكـــون  إن كنـــت معلمـــا الب

 صبورا.

 

  وتتصدق على الفقراء واملساكني وتصدق للفقراء و املساكني 2

ض كالذي يفعـل الفسـاد يف األر  3

 ال يبلي بكبريهم وال صغريهم

  املفسد يف األرض ال يبايل

فضـــــــــل أصـــــــــحاب اجلنـــــــــة غـــــــــري  1

 مستوى بأصحاب النار

ال يقـــارن بـــني فضـــل أصـــحاب اجلنـــة 

 وفضل أصحاب النار

 

  سيكون لك نصيب من ذنوبه سيكون لك نفرا من ذنوبه 2

  من أهم ما ميلكه اإلنسان األوالد األوالد هم شيء لدى اإلنسان 2

إن إحيــــاء اإلنســــان مهمــــة جــــدا  3

 وخاصة للمسلم

ــــــدى  ــــــاء مهمــــــة جــــــدا وخاصــــــة ل احلي

 اإلنسان املسلم

 

  عرفنا هذا من أدلة القرآن الكرمي عرفنا هذا عن أدلة القرآن 1
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 التعليق:

يالحظ من األمثلة السابقة ما وقع فيه طالب العينة من أخطاء يف اختيار الكلمات املناسبة       

يث خلطوا بني املعاين املتقاربة، كاخللط بني (إنساء و إنسان)و (عرض و أرض) و(املاء و للسياق، ح

العلماء) و(جاع و جاء) و(يبلي ويبايل) و(إحياء واحلياء) و (ال يوعد ال يعظ) و(عن ومن) وغريها مما 

 هو موضح يف األمثلة.

 األسباب: 

عاين املتقاربة و املتفاوتـة يف الداللـة علـى املعـىن ـ الظاهر أن هذه األخطاء حدثت بسبب الصعوبة بني امل

 املراد؛ ألجل هذا يصيب الطالب أحيانا بينما يف أغلب األوقات يقعون يف األخطاء .

ميكن أن تكون األخطاء حصلت بسبب التخمـني اخلـاطئ ملـدلول الكلمـات، و الرتمجـة احلرفيـة مـن اللغـة -

 اصل عن تأثري اللغة األم.اهلوسا أو الزرما إىل اللغة العربية احل

ـ عدم قراءة املصادر واملراجع العربية مثل القـواميس و الكتـب والـدوريات وغريهـا مـن املصـادر املقـروءة و 

 املسموعة ، وهذا ِيؤدي إىل عدم إدراك الطالب الناطق باهلوسا أو الزرما استعمال املعاين العربية املتقاربة.

عاين الكلمات ، وعدم معرفة الطالب للتوزيع الداليل للكلمات املتقاربة يف ـ قد يكون للتعميم اخلاطئ مل   

 السياقات املختلفة للجملة العربية أثر يف هذا اخللط. 
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 داللة الكلمة يف السياق:  ـ اخلطأ يف2ـ1

تــدور اخلطــأ يف هــذه الظــاهرة حــول اســتخدام كلمــات غــري مناســبة ملــا يتطلبــه ســياق اجلملــة ، وكــذلك 

 دام الطالب كلمات عربية بدالالت خمتلفة.استخ

 ومن  األمثلة اليت توضح ذلك اآليت:

رقــــــــــــــــــــــــــــم  رقم الورقة

 املوضوع

 تصويب اخلطأ مجلة اخلطأ

 أعوذ باهللا من النار أعوذ باهللا بالنار 1 11

إن كـــــان األمـــــوال مـــــن عنـــــد اهللا وهلـــــا  2 12

 بركة

 املال احلالل مبارك

يــة خلــق احليــاء لــدى اإلنســان أمه أمهية خلق لدى احلياء 3 13

 املسلم

العلـــــم هـــــو أســـــاس تقـــــدم األمـــــم  العلم هو أساس تقدم األم وقو�ا 5 14

 وقو�ا

ـــــــــك يف   إن اهللا تعاىل أشار لنا ذلك يف كتابه 1 15 اهللا تعـــــــــاىل أشـــــــــار إىل ذل

 كتابه

مـــــــن أهـــــــم مـــــــا ميلكـــــــه اإلنســـــــان  األوالد هم أكرب شيء لدى اإلنسان 2 16

 األوالد

وجـــــــدوها عـــــــن طريـــــــق فصـــــــيحة  بـــــــل 5 17

 فصاحتهم

 بل وجدوها عن طريق العلم

  

 التعليق:

مــن املالحــظ يف األمثلــة الســابقة اخلطــأ يف داللــة الكلمــة يف الســياق، حيــث اســتخدم الطالــب (بالنــار ) 

 بدال من (من النار) و (تقدم األم ) بدال من(تقدم األمم) و(أشار لنا ) بدال من(أشار إىل ذلك) وهكذا.
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  ألسباب:ا

 ترجع األخطاء يف داللة الكلمة إىل ما يلي:

ـ تصدر هذه األخطاء بسبب قلة الثروة اللغوية لدى الطالب؛ املخزونة مما جيعلهم ال يسـتطيعون التعبـري 

 عن املعاين املقصودة بدقة، أو بوجه صحيح: لسوء اختيار الكلمات.

 وقوع الطالب يف أخطاء داللة الكلمة؛ إذ يلجأ بعـض ـ ميثل التداخل اللغوي أو نقل اخلربة أثرا كبريا يف

 الطالب إىل ترمجة حرفية من اهلوسا إىل العربية يف بعض الكلمات للتعبري عن املعىن املقصود

الفعلية حلصيلة الطالب اللغوية ، من كلمات ومفردات عنـد احملادثـة أو الكتابـة، و هـذا نقص ـ املمارسة 

ســني يف اســتخدام الكلمــات املــرادة للداللــة علــى املعــىن املــراد نطقــا أو كتابــة؛ الــنقص يــؤدي إىل تعســر الدار 

لعدم تـدر�م علـى اسـتعماهلا يف صـورة واقعيـة و كـذلك يـؤدي إىل صـعوبة استحضـار الكلمـات املناسـبة إال 

 .بعد تفكري عميق، ووقت كبري

  ـ إمهال كلمة تؤثر على الداللة.3ـ1
رة حول إمهال كلمة من السياق يؤدي فقدها إىل خلل يف داللـة اجلملـة تدور األخطاء يف هذه الظاه   

 على املعىن املراد.

  وفيما يأيت بعض األمثلة على هذه الظاهرة:

رقــــــــــــــــــــــــــــم  رقم الورقة

 املوضوع

 تصويب اخلطأ مجلة اخلطأ

 كلما حتتاج إليه تشرتيه إذا كنت ذو مال كلما حتتاج اشرتاه 2 1

ي واحـــد مـــا إذاكنـــت ال تســـتح مـــن أ 3 5

 تشاء

 فافعل ما تشاء

 اهللا جعل للمعلم فضال كبريا اهللا فضل املعلم كبريت 4 7

نســــــأل اهللا أن نكــــــون مــــــن أهــــــل  نسأل اهللا أن نكون من اجلنة 1 9

 اجلنة

كمـــا أشـــار إىل ذلـــك يف الكتـــب  كما أشار ذلك يف كتب السماوية 4 10

 السماوية
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النـــار كـــانوا يفعلـــون مـــا أصـــحاب  أصحاب النار فعلوا ما يشاعون 1 10

 يشاءون

إذا كــان عنــدك املــال أنــت تكــون   إذا عندك املال أنت كل شيء 2 11

 كل شيء

فهــذه األيــة تــدل اليوجــد تســوية بــني  1 19

 أصحاب اجلنة

فهذه اآلية تدل على أنـه اليوجـد 

 تسوية

 الشيئان اللذان ال يستويان اللذان يستويان 1 19

 من الضروريات لبناء ا�تع تمعوهم ضرورية لبناء ا� 2 26

مـــــن فضـــــل العلمـــــاء علينـــــا أ�ـــــم  ومن فضل العلماء يعلمنا الرتبية 4 26

 يعلموننا الرتبية

يالحـــظ ممـــا جـــاء يف األمثلـــة الســـابقة وقـــوع الطـــالب يف إمهـــال كلمـــة تـــؤثر علـــى الداللـــة، حيـــث يهمـــل    

عـــل) و(جعـــل )و(كـــانوا)، وورد إمهـــال الطـــالب بعـــض املفـــردات؛ فقـــد ورد إمهـــا ل بعـــض األفعـــال مثـــل (فاف

 بعض األمساء مثل (الشيئان) و (أهل) و ورد إمهال بعض احلروف  كما يف (إليه) و(علينا) و(على) .

 ترجع األخطاء يف إمهال كلمة تؤثر على الداللة إىل ما يلي :

حرفيـا إىل اللغـة العربيـة ـ التداخل اللغوي أو نقل اخلربة؛ ففي بعض السياقات يف اللغة اهلوسا عند نقلها 

 da chakarouna(تفقد بعض الكلمات، كما يف مجلة (مىت كنت سبع سنوات ؟) فهذا الرتكيب يف اهلوسـا 

soukakay bokoy.(عندما كان عمري سبع سنوات ) ولكن يف العربية (  

 -در الكــايف ـــ  عــدم االهتمــام بإكمــال اجلملــة، واعتمــاد الطالــب علــى إبــراز املعــىن العــام، وإعطــاء القــ

 للفهم اإلمجايل ملا يقصده. -بالنسبة له

ـ صعوبة التعبري عن املعـاين العربيـة بالكلمـات واألسـاليب العربيـة، ولـذلك قـد يسـقط مـن الطالـب بعـض 

 الكلمات.

  ـاخللط بني مشتقات اجلذر الواحد: 4ـ1

راد العينة، وخلط بعضها اخلطأ يف هذه الظاهرة يدور حول تداخل مشتقات اجلذر الواحد عند أف    

  ببعض، ومن األمثلة اليت تبني هذه الظاهرة مايلي:
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 رقم الورقة   
رقــــــــــــــــــــــــــــم 

 املوضوع
 تصويب اخلطأ مجلة اخلطأ

 ليعرفوا ر�م املعلم يقوم برتبية أوالد ليتعرفوا ر�م 4 27

حـــــىت إن اإلنســـــان فقـــــري تـــــراه حمبوبـــــا  2 28

 لألوالد و األموال

جتــده حمبــا ولــو كــان اإلنســان قــريا 

 لألوالد

ـــــــاء مـــــــن اإلســـــــالم ومكملـــــــة  احلياء من اإلسالم وكمالة اإلميان 1 28 احلي

 لإلميان

 كيف يكون اإلنسان حييا كيف يكون اإلنسان حي 3 28

 ويستطيع أن يؤكل أوالده ويستطيع أن يأكل أوالده 2 29

 للعلم فضل عظيم أن فضل العلم له عظامت 5 29

 وطعامهم من حلم الطيور ألطياروطعامهم من حلوم ا 1 30

 ويتحولون إىل شياب ويتحاولون إىل شباب 1 30

 لذلك جيازيهم اهللا باجلنة لذلك جيازاهم اهللا باجلنة 1 30

ثــــــروا�م علـــــــى املصــــــارعني والشـــــــعراء  2 30

 واالعبني الكرة

للمتصـــــــارعني والشـــــــعراء والعـــــــيب 

 الكرة

يـــــوم تتفكـــــرون يف عبـــــادة يف كـــــل  يف كل يوم تفكرون يف عبادة اهللا 1 31

 اهللا

 واألود من زينة احلياة الدنيا واألوالد من زيون الدنيا 2 33

 والذي البد لك من أن تتجنبه والذي البد لك أن جنتبنه 4 33
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أصــــــــحاب اجلنــــــــة يعملــــــــون بــــــــأن اهللا  1 35

 الطذي جعل هلم العرض

يعلمـــون أن اهللا هـــو الـــذي جعـــل 

 هلم األرض

خلــط الطـــالب بـــني مشـــتقات اجلــزر الواحـــد؛ ممـــا أوقعهــم يف أخطـــاء دالليـــة، مـــن  جــاء يف األمثلـــة الســـابقة

يعرفـوا) وكـال مهـا مـن اجلـذر(ع  اخللط بني مشتقات تلك اجلزور؛ فمما وقع فيه الطالب اخللط بني (يتعرفوا

ومكملـة) كالمهـا مـن اجلـزر(ك م ل)، و اخللـط بـني (يأكـل و يؤكـل) وكالمهـا  ر ف)، و اخللط بني (كمالة

ن اجلــزر (أ ك ل) و (عظــائم وعظــيم) ومهــا مــن اجلــزر (ع ظ م ) و اخللــط بني(جنتبنــه وتتجنبــه) ومهــا مــن مــ

  جزر( ت ج ن ب )..... إخل

 األسباب:

العربية  ـ اللغة العربية لغة اشتقاقية، حيث يشتق من اجلذر الواحد كلمات كثرية، فمعظم كلمات اللغة

فية ميكن أن يرد على غرارها آالف الكلمات؛ ومن مث تنجم ترد امسا وفعال وصفة ، ولكل قسم صيغ صر 

أخطاء اخللط بني مشتقات اجلذر الواحد عن صعوبة اختيار الكلمات املناسبة اليت تكونت من مشتقات 

 اجلذر الواحد، واتصاهلا باملعىن املراد.

ـــة بالتصـــريف، وخضـــوعها للقواعـــد التصـــريفية، مـــن حيـــث الشـــك ـــ ارتبـــاط الكلمـــات العربي ل أو البنيـــة، ـ

وامليزان الصريف والتوزيع ، وهذا يسبب صعوبة على املتعلم النـاطق بغـري العربيـة، وإن كـان هـذا االرتبـاط مـن 

امليـــزان املهمـــة يف اللغـــة العربيـــة، فـــالكثري مـــن املتعلمـــني الـــذين مل يتعـــودوا علـــى هـــذا النـــوع مـــن االرتبـــاط يف 

 تعلَّمة ال يتعدى حفظها ، وفهم معناها. لغا�م، يعتقدون أن تعلم الكلمة يف اللغة امل

ـــ قـــد يرجـــع ســـبب وقـــوع هـــذه األخطـــاء إىل الـــنقص يف التـــدريبات املناســـبة، وعـــدم االهتمـــام بالنشـــاط  ـ

 اللغوي؛ مما يؤدي إىل تعسر اختيار الكلمات الصحيحة املشتقة من جذور واحدة.

راد ،وذالـك بـإيراد الطالـب الصـيغة املشـتملة ـ عـدم االهتمـام بالصـيغة الصـحيحة الـيت تـدل علـى املعـىن املـ   

 على املادة األصلية بدون مراعاة الزيادة والتجريد وأثرمها على معىن املادة األصلية.

  زيادة كلمة ال فائدة هلا يف الداللة  - 5ـ1
مثلـة الـيت اخلطأ يف هذه الظاهرة يدور حول زيادة كلمة علـى السـياق ال فائـدة هلـا يف الداللـة، و مـن األ    

 تبني هذه الظاهرة ما يأيت:

 تصويب اخلطأ مجلة اخلطأ رقم املوضوع رقم الورقة 
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املعلــم هوالــذي يعلــم النــاس ممــا علمــه  4 35

 اهللا على غريه

املعلــم هــو الــذي يعلــم النــاس ممــا 

 علمه اهللا

فإذاأتــــاك اهللا مــــال فينبغــــي عليــــك أن  2 36

 تفعل �م خريا

ك أن فـــإذا أعطـــاك اهللا مـــاال فعليـــ

 تفعل �ا خريا

ـــــــــيكم  2 38 ـــــــــة عل إن للمـــــــــال و األوالد فتن

 وعدو لكم فاحذروهم

 إن األموال واألد فتنة

 إذا طلبنا العلم نتحضر إذا طلبنا العلم نعرف احلياة احلضارية 5 39

ـــــــــــري يف  2 39 ـــــــــــة كب األمـــــــــــوال واألوالد الفتن

 حياتنا واإلمتحان

 األموال واألوالد إمتحان

مجــع بــاهللا علــيكم علــى  لــذا نقــول يــا 4 40

 احرتام العلماء

ــــيكم احرتمــــوا  ــــاهللا عل ــــا مجاعــــة ب ي

 العلماء

ــــذلك جنــــد الرســــول ملــــا اســــتبدع لــــه  5 41 ل

 بنزول الوحي

 ملا بدأ نزول الوحي عليه

وهــــــــــذا األوالد جيعــــــــــل اإلنســــــــــان أن  2 42

 يكون قاطع الرحم

هـــــؤالء األوالد جيعلـــــون اإلنســـــان 

 قاطع الرحم

اإلنســـــان أن يكـــــون و احليـــــاء جتعـــــل  3 44

 حمرتما لدى العاملني

 احلياء جتعل اإلنسان حمرتما

أمـــــا الـــــذين عنـــــدهم األمـــــوال يظنـــــون  2 45

 أ�م أكرب للفقراء

 األغنياء يتكربون على الفقراء

أجل أصال احلياء يعـرف �ـا اإلنسـان  3 47

 الصاحل

 باحلياء يعرف اإلنسان الصاحل

 و املعلـــم لـــه فضـــل و فيـــه علـــى غـــريه 4 50

 من الناس

املعلــــم لــــه فضــــل علــــى غــــريه مــــن 

 الناس
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وقـــع طـــالب العينـــة يف األمثلـــة الســـابقة يف خطـــأ زيـــادة كلمـــة ال فائـــدة هلـــا يف الداللـــة، حيـــث زاد بعـــض 

الطـــالب كلمـــة (فينبغـــي) علـــى (عليـــك)و الـــبعض اآلخـــر زادوا(عليكم)علـــى (لكـــم) والـــبض  مـــنهم زادوا( 

(أن يكــون ) علــى ( جيعلــون فتنــة كبــري) علــى (إمتحــان) وآخــر زاد احليــاة) علــى (احلضــارة) وزاد آخــرون (ال

  اإلنسان

 :األسباب

  ترجع األخطاء يف هذه الظاهرة إىل اآليت:

ـ يعد التداخل اللغوي أو نقل اخلربة أهم أسباب الوقوع يف هذا النوع من األخطاء؛ حيث إن الطالب   

كيب تشبه تراكيب لغته اهلوسا، ويظهر ذلك يف تراكيب يعرب عن املعاين اليت يريدها مبفردات لغته يف ترا 

 مثل:(فينبغي عليك ـ جيعل اإلنسان أن يكون قاطع الرحم وغريها .

ـ يتصور كثري من الناطقني باهلوسا أن مجيع املعاين يف اللغات واحدة، وأن االختالف يف الكلمات 

ابلها يف اللغة العربية. وهذا التصور غري الدالة عليها وحسب، ويعتقدون أن لكل كلمة يف لغة اهلوسا يق

 صحيح يف كثري من احلاالت ، وهذا الذي يتضح يف األمثلة السابقة.

ته األم يؤدي إىل الوقوع غـ جهل الطالب بالرتاكيب العربية، ومدى اختالفها عن الرتاكيب املوجودة يف ل

 يف هذا النوع من األخطاء.

  استبدال بعض حروف الكلمة بآخر 6-1
 

 رقم الورقة 
رقــــــــــــــــــــــــــــم 

 املوضوع
 تصويب اخلطأ مجلة اخلطأ

 أن أصحاب اجلنة هلم نعيم مقيم أن أسحاب اجلنة هلم نعيم مقيم 1 1

 حىت جاءهم اليقني حىت جاعهم اليقني 1 2

 وبعضهم عكس ذلك وبعدهم أكس ذلك 2 6

 إذا مل تستح فاصنع ما شئت إذا مل تستحي فاسنع ما شئت 3 6
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 وفضل املعلم ال حنصيه علم ال حنسوهاوفضل امل 4 7

 سيعذبه بالنار سيؤذبه بالنار 1 7

 وسوء العقاب وسوءاإلقاب 1 8

مــــــن عطــــــاء اهللا و عمــــــل صــــــاحلا  1 8

 يدخله اجلنة

 من أطاع اهللا

الــذي مــا عنــده احليــاء ال ينجــه يف  3 9

 حياته

ــــاء اليــــنجح يف  الــــذي مــــا عنــــده احلي

 حياته

الدا نســــــــــــأل الـــــــــــــه أن يؤطينـــــــــــــا أو  2 10

 صاهلني

 نسأل اهللا أن يعطينا أوالدا صاحلني

 كالنميمة والغيبة وشرب اخلمر كما النميمة والغينة وشرب القمر 3 11

    
يالحظ من األمثلة السابقة استبدال بعض حروف الكلمة بآخر، وأثر ذلك على الداللة، كما ورد         

هلمـزة بـالعني، والعـني بـاهلمزة، واحلـاء باهلـاء،والنون بالبـاء، يف األمثلة السابقة من استبدال الصـاد بالسـني، وا

 والقاف باخلاء ....إخل.

  ـ اخلطأ يف بنية الكلمة.2
 استبدال بعض حروف الكلمة بآخر: - 2-1

يدور اخلطأ يف هذه الظاهرة حول استبدال بعض حروف الكلمة بآخر، وهذا اخلطأ يؤدي إىل اخللط   

 ستعني �ا الطالب للتعبري عن مراده، وهذه أهم األمثلة اليت جتلي هذه الظاهرة:يف داللة الكلمة اليت ي

 تصويب اخلطأ مجلة اخلطأ رقم املوضوع رقم الورقة 

 و األوالد زينة احلياة الدنيا و األوالد زينة احليوان الدنيا 2 12

إذا مــــات الشــــخث مــــا إنــــده ولــــد ال  2 12

 جيد من يدعو له

عنده ولد إذا مات الشخص وما 

 ال جيد من يدعو له
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احلياء لدى اإلنسـان املسـلم مهـم  احلياء لدى اإلنسان املسلم حمم جدا 3 13

 جدا

أصـحاب اجلنـة يعطـون صــحائف  يأيت ألصحاب اجلنة أعماهلم بأميا�م 1 14

 أعماهلم بأميا�م

اهللا خلـــــــق اجلنــــــــة لتحــــــــزين أهــــــــل  اهللا خلق اجلنة لتهزين أهل الكفر 1 15

 الكفر

احليــــاء مينــــع اإلنســــان مــــن فعــــل بعــــد  3 16

 فهساء

 من فعل بعض أعمال الفحش

 الناس حيرتمونه غالبا الناس حيرتكونه عالبا 4 17

 ومن نعم اجلنة الطعام اللذيذ ومن نعم اجلنة الطعام الذيز 1 18

كل من رزكه اهللا العلـم ينفـع نفسـه و  5 19

 مهة الدنيا

كـــــل مــــــن رزقـــــه اهللا العلــــــم ينفــــــع 

 وال مث عامة الدنيانفسه أ

والـــــيكن مقصـــــدك مـــــن العلـــــم ابتعـــــاء  5 24

 وجه اهللا

 ابتغاء وجه اهللا

    :األسباب

 يرجع اخلطأ يف استبدال بعض حروف الكلمة بأخرى إىل مايلي: 

ــصعوبة نطــق األصــوات العربيــة، وأثــره علــى اللغــة املكتوبــة للنــاطقني باهلوســا؛ ونظــرا إىل أن للحــرف يف  ـ

 قيمة داللية ووظيفة يف تكوين املعىن وحتديده؛ اللغة العربية

 فإن استبدال بعض حروف الكلمة بآخر يؤدي إىل تغيري صيغة الكلمة وداللتها.  

 ـ ضعف مستوى الطالب اإلمالئي، وأثر ذلك على املعىن املراد من الكلمة.

لطالـــب وحتـــذيره مـــن ــــ قلـــة التـــدريبات اإلمالئيـــة، وضـــعف االهتمـــام بتصـــويب األخطـــاء، وعـــدم إرشـــاد ا

  أخطار األخطاء الصوتية على اجلانب الداليل للكلمة املكتوبة أو املنطوقة.
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 مهال بعض حروف الكلمة:إ- 2-2

أخطاء إمهال بعـض حـروف الكلمـة مـن أخطـر األخطـاء الـيت يقـع فيهـا الطـالب يف بنيـة الكلمـة؛ إذ هلـا 

  ملة . وفيما يلي أمثلة تبني ذلك .تأثري بالغ على املعىن الداليل العام للكلمة يف اجل
 

 رقم الورقة 
رقــــــــــــــــــــــــــــم 

 املوضوع
 تصويب اخلطأ مجلة اخلطأ

ال غرب أن األموال سلة للدخول إىل  2 24

 اجلنة ملن اطاء اهللا

الغرابة أن األموال صلة للدخول يف 

 اجلنة ملن أطاع اهللا

 ميكن أن تفتخر بأوالدك ميكن أن تفخر بأوالدك 2 24

اجلنــة هلــم فضـل عظــم علــى أصـحاب  1 25

 أصحاب النار

هلــم فضــل عظــيم علــى أصــحاب 

 النار

 ال ميكن أن تتقدم الدنيا الميكن أن تقدم إال باملال 2 26

وأمــــــــــــا أصــــــــــــحاب النــــــــــــار هــــــــــــم  وأما أصحاب النار هم احلسرون 1 32

 اخلاسرون

اإلنســــان حييــــا إذا خــــل علــــى النــــاس  3 33

 حيرتمونه

اإلنســـــان احليـــــي إذا دخـــــل علـــــى 

 اس حيرتمونهالن

بســبب العلــم تســتطيع أن تــتكلم  وبسبب الئلم تستطع عن تكلم كثري 5 34

 كثريا

 نستمع إليه فقط و النشوش عليه نسمع فقط 4 37

ـــــى  4 40 لـــــذانقول يـــــامجع بـــــاهللا علـــــيكم عل

 احرتام العلماء

نقــول يامجاعــة بــاهللا علــيكم حنــرتم 

 العلماء

املعلــــــم عنــــــده قمــــــة علــــــى أصــــــحاب  4 46

 حارته

 علم له قيمة على أهل حارتهامل

ولكــن كــل طالــب العلــم جيــب أن  ولكن كل طلب العلم يكرم املعلم 4 47

 يكرم معلمه
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قبـــل أن يطلـــب اإلنســـان العلـــم البـــد  5 48

 أن يلزم أشياء كثرية

ـــــم  ـــــل أن يطلـــــب اإلنســـــان العل قب

 البد من أن يلتزم بأشياء كثرية

مـــن فضـــل العلـــم تســـتطيع عـــن تكلـــم  5 49

 ةبلغات كثري 

ومـــن فضـــل العلـــم أنـــك تســـتطيع 

 أن تتكلم بلغات كثرية

املعلــم هــو الــذي يعلمنــا كيــف نتعمــل  4 49

 مع الناس

املعلــــم يعلمنــــا كيــــف نتعامــــل مــــع 

 الناس

مــن حكمــة اهللا أنــه جعلنــا خمتلــون يف  5 51

 جسم و األخالق

مــن حكــم اهللا أنــه جعلنــا خمتلفــني يف 

 اجلسم و األخالق

 املعلم إن صلح صلحت األمة األمة املعلم إذا صح يصحح 4 55

وقــع بعـــض طـــالب العينـــة يف األمثلـــة الســـابقة يف خطـــأ إمهـــال بعـــض حـــروف الكلمـــة؛ ممـــا أثـــر يف داللـــة 

أن تفتخــر ) (إذا خــل علــى  -الكلمــة وتغيــري بنيتهــا، كمــا يظهــر يف مثــل (ال غــرب و ال غرابــة) (أن تفخــر 

 يا مجاعة باهللا عليكم)....إخل -م إذا دخل على الناس) (يا مجع با هللا عليك -الناس

    :ألسبابا
 ترجع أخطاء الطالب يف إمهال بعض حروف الكلمة إىل اآليت:

ـ قلة املمارسة الفعلية للكلمات اليت تعلمها الطالب على املستويني الكتايب والنطقي؛ وهذا جيعل الكثري 

،   على فهم بعض ما يكتبه الطالبمشوها نطقا وكتابة؛ مما يؤثر ذلك  - لدى الطالب - من الكلمات

 كما هو موضح يف األمثلة السابقة الذكر. 

ـ تأثري النظام الصويت يف لغة الطالب األم على نطقه املفردات العربية، ففي اهلوسا ال يوجد بعض    

األصوات مثل:(خ وغ  و ع )وغريها من األصوات نطقا وكتابة، لذا يصعب على الطالب اهلوساوي 

 كتابة الكلمات اليت تتضمن أمثال هذه األصوات.  النطق أو

الــئلم عــن تــتكلم) وغريهـــا و  -ففــي األمثلــة الســابقة يالحــظ وجـــود بعــض الكلمــات مثــل: (احلســـرون 

الصــواب : اخلاســرون و العلــم وأن تــتكلم. ويف احلســرون أثــر عــدم وجــود اخلــاء يف اللغــة األم علــى صــوت 

 تتكلم ارتبك الطالب يف النطق بصوت العني بدل صوت اهلمزة.اخلاء والئلم العني على اهلمزة ، وأن 

بإفهـام  -مـن وجهـة نظـره -ـ عدم دقة الطالب يف تصحيحه الكتايب للكلمة، واالكتفاء بكتابـة مـا يفـي 

 ما يقصده.
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  ـ قد يكون انشغال الطالب باألفكار اليت يريد كتابتها بالعربية، وحبثه عن املفـردة املناسـبة، سـببا يف عـدم

 كتابة الكلمة كتابة صحيحة، ومن مث الدقة يف كتابتها.

 اخلطأ يف ترتيب حروف الكلمة : 2-3

تدور األخطاء يف هذه الظاهرة حول ترتيب حروف الكلمـة، وأثـر بنـاء الكلمـة املرتبـة ترتيبـا خاطئـا علـى 

 الداللة. واألمثلة التالية  توضح هذا.

 رقم الورقة 
رقــــــــــــــــــــــــــــم 

 املوضوع
 يب اخلطأتصو  مجلة اخلطأ

 فاإلميان ناقص من مل عنده احلياء فاإلميان نقيصا 3 2

و أخريا أسأل اهللا أن يطعنا علما  5 3

 نافعا

 أن يعطينا علما نافعا

وأدرك املســــــلمون األولــــــون قيمــــــة  و أردك املسلمون األولون قيمة العلم 5 8

 العلم

رقونــون حيــث جنــد بعــض النــاس ي حيث جند بدع الناس يفرقون إخوانه 2 16

 بني إخوا�م

والــــــذين يف اجلنــــــة هلــــــم حــــــور العــــــني  1 21

 يتمعتون �ن

 هلم حور العني يتمتعون

 لذلك جيازيهم اهللا باجلنة لذلك جيزاهم اهللا باجلنة 1 30

 و الذي ال بد أن تتجنبه و الذي ال بد لك أن جنتبنه 4 33

ألنـــه يبلـــغ النـــاس ممـــا مل يعلمـــون مـــن  4 35

 أمور الشرعية

النـــــاس مـــــا ال يعلمـــــون مـــــن يبلــــغ 

 أمور الشريعة

أصحاب اجلنة يعملون بأن اهللا الذي  1 35

 جعل هلم العرض

يعلمـــون أن اهللا الـــذي جعـــل هلـــم 

 األرض
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وأنــــــــــتم تنســـــــــــون ســـــــــــرتجعون إىل اهللا  2 49

 وتتكرب و يتفخر يف الدنيا

أنــتم تنســون أنكــم ســرتجعون إىل 

 اهللا تتكربون وتفتخرون

وقوع بعض الطالب يف اخلطأ يف ترتيب حروف الكلمة، مثلمـا حـدث يف: (أن جاء يف األمثلة السابقة 

يطعنا ) بدالمن (أن يعطينا)، و (أردك) بدال من (أدرك) و(بدع) بدال من (بعض) و( يتمعتون) بدال مـن 

 (يتمتعون) و( أن جنتبنه) بدال من ( أن تتجنبه) و( يتفخر )بدال من ( يفتخر).

    األسباب:
 اآليت:إىل  طاء يف ترتيب حروف الكلماتترجع األخ  

ـــ الصـــعوبات النطقيـــة الـــيت جيـــدها الطالـــب عنـــد تعلمـــه النظـــام الصـــويت العـــريب، وصـــعوبة إدراكـــه التوزيـــع  ـ

اجلغرايف لـبعض األصـوات علـى خريطـة جهـاز ه النطقـي؛ ومـن مث يقـع يف أخطـاء ترتيـب احلـروف، ويتضـح 

يتمتعـون) ،وكـذلك  -بعـض -يشـكل صـعوبة كمـا يف (يعطينـا  من األمثلة أن صوت العني وتوزيعه اجلغرايف

يفتخر). وهذا الرتتيب اخلاطيء بالطبع يعوق فهم املراد  -توزيع حروف التفخيم يف الكلمة كما يف (أدرك 

 من الكلمة.

 بعض) -كما يف (أدرك   -بالنسبة له-ـ اضطراب الطالب،وخلطه بني مفردات تتشابه نطقا

   على الكلمةزيادة بعض احلروف  -4

 رقم الورقة 
رقــــــــــــــــــــــــــــم 

 املوضوع
 تصويب اخلطأ مجلة اخلطأ

إذا كـــــان املعلـــــم اليوعـــــد أمـــــة تكـــــون  4 1

 فحساء الكبرية

 تكون الفحشاء كبرية

إن العلـــــم جيعلـــــك أن حتـــــرمي حمرمـــــات  5 3

 اهللا

 جيعلك أن حترم حمرمات اهللا

 ما ربيته فلو أجنبت ولد ابس ما تربيته 2 5

 سأتوقف لقلة الوقت لوقتسأنتقف لقلة ا 2 6

 و األوالد زينة احلياة الدنيا و األوالد زينة احليوان الدنيا 2 12
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 سوف أذكر أمهية احلياء صوف أذاكر أمهية احلياء 3 15

ومــــن فضــــائلهم خلــــق هلــــم احلــــور  ومن فضلتهم خلق هلم حور العني 1 17

 العني

يف احليــاة الــدنيا مــا يف شــيء حيتــاجوه  2 21

 اإلنسان

 يوجد شيء حيتاجه اإلنسانال

 فيها سرر مرفوعة وفيها سرور مرفوعة 1 25

واإلنســـان الـــذي لـــه العلـــم لـــه معروفـــة  5 34

 اهللا

 العلم يساعد يف معرفة ااهللا

أصــحاب اجلنــة هلــم فضــل الكرميــة يف  1 36

 اجلنة

 ألصحاب اجلنة فضل كرمي فيها

 م العلمواجب علينا أن حنرت  واجب علينا أن نتحرم املعلم 4 49

  

ورد يف األمثلــة الســابقة اســتخدام بعــض الطــالب كلمــات عاميــة، فممــا ورد مــن كلمــات منتشــرة يف 

 العامية (بس)، (ستشف)، (بيعلمنا) وغريها.

:                                                                                                          األسباب

  تخدام الكلمات العامية إىل ما يلي:                                                     يرجع اس

والفصحى ؛ حيث يظهر من  -اليت سبق أن تعلمها الطالب  -التداخل اللغوي بني العامية  -

 اإلستبانة اليت أعدت للطالب أ�م متأثرون ببعض العاميات العربية ؛ وهذه العاميات اليت اكتسب

  :إىلشيئا من مفردا�ا أونظامها راجع بعض الطالب 

* تعرف الطالب بعض األصدقاء العرب، ورغبتهم يف استمرار صداقتهم. *ارتباط بعض هؤالء 

الطالب بأواصر اجتماعية عربية، كالقرابة من جهة األب أو األم أو الزواج أو امتداد األصول العربية.                               

افرتاض كون بعض املفردات فصيحة خطأ، فالطالب الناطقون باهلوسا قد يظنون أن كل لغة  -

املثقفني الذين يستمعون إليهم يف وسائل اإلعالم و غريها فصيحة، وكذلك احلال مع املدرس خاصة 

ث مع اآلخرين . مما جيعلهم ميارسون ما يسمعونه؛ ثقة يف املسموع عنه عندما يسمعه الطالب يتحد

  .خاصة إذا كان قدوة هلم يف اللغة اليت يطلبو�ا.  
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غموض هجاء بعض الكلمات :                                                                     -4

 استخدام كلمات غري مفهومة املعىن:

هذه الظاهرة حول استخدام بعض الكلمات غري املفهومة؛ بسبب اخلطأ يف هجاء  تدور األخطاء يف

 :يليوحها دالليا، واملثال على ذلك ماالكلمة؛ مما أدى إىل عدم وض

ـــــــم  رق

 الورقة

رقــــــــــــــــــــــم 

 املوضوع

 تصويب اخلطأ مجلة اخلطأ

ولــــه فضــــل كبــــري الــــدنيا إذا كــــان املــــاء  4 1

 يبلغ الرسال

ـــه فضـــل كبـــري يف الـــدنيا إذا  بلـــغ ل

 الرسالة

إذا عندك ولكن باكت ما عنـدك ولـد  2 2

 أنت التشعور جيدا

 إن كنت ذا مال ومل ترزق ولد

ويف هذا نـرى أن اهللا علفـق املـؤمنني و  4 7

 املؤملون هذا

نــــــــــــرى أن اهللا فضــــــــــــل املــــــــــــؤمنني 

 واملعلمني

 ال يتفكرون أما األغنياء اليوم ال يطاولون باهلم 2 13

رى تالميـــــــــــــذه يريـــــــــــــد املعلـــــــــــــم أن يـــــــــــــ 4 14

 مطموحني لدرسهم

يريـــــد أن يـــــرى التالميـــــذ مهتمـــــني 

 بالدرس

ألنـــــه يف الطريـــــق العلـــــم الطـــــي تعـــــرف   5 16

 كيف التعبود ربك

بــالعلم يعــرف املســلم كيــف يعبــد 

 ر به

كمــا يلبثـــون ثيــان �ـــى اإلســالم علـــى  3 16

 لبسها

يلبســـون ثيابـــا �ـــى اإلســـالم عـــن 

 لبسها

العــــــني و الــــــذين يف اجلنــــــة هلــــــم حــــــور  1 21

 يطمعنو �ن

 يتمتعون �ن

 يشرتي ألوالده مالبس مجيلة يشرتح األوالدك املالبسة مجيال 2 52

و يف أخـــري نســـأل اهللا أن جيعلنـــا علـــى  4 52

 من جيحرتم

 أن جيعلنا ممن حيرتم
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ورد يف األمثلة السابقة غموض هجاء بعض الكلمات؛ حيث جاء استخدام كلمات غري مفهومة 

 إخل.(يطمعنو (باكت) (علفق) (ال يطاولون) (مطموحني) املعىن، كما يف 

    األسباب:

 ـ ترجع هذه األخطاء إىل ما يلي:

 ـ ضعف الطالب يف اإلمالء؛ ومن مث خيطئ يف كتابة الكلمة؛ مما يؤثر على فهم املكتوب.

تـوايل  ـ اضطراب الطالب يف التفريق بني األصوات العربية، ووضعها يف املكان املناسـب؛ حيـث إن

 أكثر من خطأ صويت يؤدي إىل اللبس العام لداللة املكتوب.

 ـ قلة املمارسة الفعلية للكلمات على املستوى الشفهي والكتايب.

 ـقلة احملصول اللغوي، وتأخر إسعافه الطالب بالكلمة املناسبة أو مراد فها.

 ـ ازدواجية اللغة، أو وجود منطني شائعني يف ا�تمعات العربية:

اط حــــىت الثقافيــــة والعلميــــة، بــــل قــــد عاميــــة: وهــــي لغــــة منطوقــــة غــــري مكتوبــــة شــــائعة يف كافــــة األوســــ

 يستخدمها بعض األساتذة يف تدريسهم للغة العربية.

و فصــحى: وهــي لغــة الكتابــة والتــاريخ والــرتاث ولغــة العلــم والتعلــيم، والــدارس غــري العــريب حينمــا    

ا إال مـع أسـاتذته، أو بـني جـدران الفصـل؛ األمـر الـذي جيعلـه يتعلم هـذه اللغـة الفصـحى ال يسـتعمله

 )1(يف حرية وشيء من الضياع بني الكلمات واملفردات الفصيحة واللهجات

 اخلطأ يف استخدام الكلمات غري العربية: -5

تــدور هــذه األخطــاء حــول اســتخدام الدارســني الكلمــات غــري العربيــة ، كاهلوســا يف اســتعماال�م  

  صور�ا املكتوبة.اللغوية يف

تــــــدور هــــــذه األخطــــــاء حــــــول اســــــتخدام الدارســــــني الكلمــــــات اهلوســــــا برمــــــوز عربيــــــة، وذلــــــك يف 

  استعماال�م اللغوية يف صور�ا املكتوبة.

 من األمثلة اليت تدل على ذلك ما يلي:و 

                                                 

عليم اللغة العربية لغري واقع ندوات ت، قدرات اللغة العربية والعقبات التي تعترض الدارسينرياض صاحل جنزرويل،  ، )1(

  .122ص، 2د ، ط ، ج ، الناطقني �ا، 
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  رقم 

 الورقة

 تصويب اخلطأ مجلة اخلطأ رقم املوضوع

ــــدنيا إذا كــــان  4 1 ــــه فضــــل كبــــري ال ول

 ء يبلغ الرسالاملا

ولـــه فضـــل كبـــري إذا كـــان العلمـــاء 

 بلغوا الرسالة

 يف قراءة القرآن أننا صغار يف القراة القرآن 1 3

املعلــم عنــده قمــة علــى أصــحاب  4 46

 حارنه

 للمعلم فضل على جريانه

حنـــن طـــالب العلـــم واجـــب علينـــا  4 46

 أن نعتيهم درجات

 واجب علينا أن حنرتم العلماء

أبــــــوه أي مــــــا دامــــــو  وآخــــــر تركــــــه 5 53

 بعلمه

 وأخر تركه أبوه مل يبال بعلمه

جاء يف األمثلة السابقة مـا وقـع فيـه الطـالب مـن أخطـاء يف اسـتخدام الكلمـات غـري العربيـة، فقـد 

  ورد استخدام كلمة هوسا برموز عربية مثلما جاء يف (أملاء) و(القراة) و(قمة) و(درجات) (مادامو).

  األسباب:

ء إىل قلة الثروة اللغوية لدى الطالب ن وعدم اإلطـالع علـى املصـادر العربيـة ترجع هذه األخطا -

مـن املعــاجم و الكتـب وغريهــا. وهـذا الفقــر يف احملصـول اللغــوي جيعـل الطــالب يلجئـون إىل اســتعمال  

  كلمات هوسا بلفظها و معناها وكتابتها برموز عربية.                   

  سا، و هو ما تعود على ممارسته يوميا.تأثر الطالب بلغته األم اهلو  - 

التشـابه يف الصــيغة والداللـة بــني اللغــة العربيـة و اهلوســا؛ وهـذا مــا يطلــق عليهـا النظــائر، وحيــدث   -

كثريا يف مسميات األمـاكن و األشـياء الـيت تتفـق داللتهـا، وتقـرتب صـياغتها يف اللغـة األم للطالـب و 

 للغة املستهدف تعلمها.

 :ألخطاء الدالليةدراسة إحصائية ل

الـــيت وقـــع فيهـــا الطـــالب النـــاطقون باهلوســـا يف التعبـــري  -يتنـــاول البحـــث دراســـة األخطـــاء الدالليـــة

 اليت اعتمدت عليها الدراسة التحليلية. دراسة إحصائية، من خالل العينات  -الكتايب

 اهلدف من الدراسة اإلحصائية:
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ثر شيوعا والنادرة؛ ملعرفة األخطـاء ومـدى ثبا�ـا أو حماولة التعرف على األخطاء الداللية األك     

تغريها لدى هذه الشرحية الطالبية، وتقوم الدراسة اإلحصائية بالتعرف على نسبة األخطـاء إىل مـرات 

   . تكرارها يف العينة

تعــد األخطــاء الدالليــة مــن أبــرز األخطــاء الــيت تعــوق مــتعلم اللغــة العربيــة مــن النــاطقني باهلوســا     

التعبري عمـا يريـده بصـورة صـحيحة كمـا يرتضـيه العـرف اللغـوي العـريب، وفيمـا يلـي عـرض جـدويل  عن

 لألخطاء الداللية الواردة يف عينة الدراسة.

 تصنيف األخطاء الداللية يف العينة كلها ونسبها املئوية:   

 املئويةالنسبة  اإلمجايل تصنيف اخلطأ

 58.42% 475 لسياقاألخطاء يف اختيار الكلمات املناسبة ل

 38.49% 313 اخلطأ يف بنية الكلمة

 01.96% 16 الداللةتأثري غموض هجاء بعض الكلمات على 

 00.73% 6 اخلطأ يف استخدام الكلمات غري العربية

 00.36% 3 اخلطأ يف استخدام الكلمات العامية

 %100 813 ا�موع
 

 :التحليل الكمي
  

 لسابق عدة نقاط، وميكن إيرادها فيما يلي:يالحظ من اجلدول اإلحصائي ا

ـ أن األخطاء الداللية اليت وقع فيها طالب العينة انقسمت إىل مخسـة أصـناف، كـان جممـوع هـذه 

 أصناف. 813األصناف كما وردت 

مـن إمجـايل األخطـاء  %58.42 ـ يالحـظ أن األخطـاء يف اختيـار الكلمـات املناسـبة للسـياق متثـل 

فيهـــا الطـــالب، يف حـــني أن النســـبة الـــيت ســـجلتها األخطـــاء يف بنيـــة الكلمـــة متثـــل  الدالليـــة الـــيت وقـــع

مــن % 01.96 مــن إمجــايل األخطــاء الدالليــة، وغمــوض هجــاء بعــض الكلمــات ســجل  38.49%

اإلمجـــــايل األخطـــــاء الدالليـــــة الـــــيت وردت يف عينـــــة الدراســـــة وتـــــدنت النســـــبة يف اخلطـــــأ يف اســـــتخدام 

و أمـا اخلطــأ يف اسـتخدام الكلمــات العاميـة فوصــلت إىل %00.73  الكلمـات غـري العربيــة لتصـل إىل

00.36%.  
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    :التحليل الكيفي

ـ يالحظ من اجلدول السـابق أن أكثـر أصـناف األخطـاء الـيت وقـع فيهـا الطـالب كانـت يف اختيـار 

اللـة ود -يف اللغـة العربيـة -الكلمات املناسبة للسياق؛ وهذا يشـري إىل صـعوبة فهـم الطـالب للسـياق 

 الكلمة يف إطار توزيعها الداليل على سياق اجلملة ككل.

ـــ ويالحــظ أيضــا تــأثري اخللــط الــداليل ملشــتقات بعــض الكلمــات علــى املعــىن علــى املعــىن اإلمجــايل     

 للجملة.

ـ يبدو جليا تـأثر عـدد مـن الطـالب باللهجـات احملليـة، ممـا يسـتدعي ضـرورة االنتبـاه إىل هـذا النـوع 

 وتوجيه الطالب واملعلمني ملعاجلته ووضعه يف عني االعتبار.من األخطاء 

 :تفسير األخطاء الداللية

يـــتم يف هـــذه املرحلـــة بيـــان األســـباب الـــيت تـــؤدي إىل وقـــوع الطـــالب النـــاطقني باهلوســـا يف األخطـــاء    

طَّبَّـق علـى الداللية. وميكن إرجاع هذا النوع من األخطاء إىل األسباب العامة التالية، مردفـة بتفصـيل م

 األخطاء الواردة يف عينة البحث، وأهم هذه األسباب ما يلي:

 يلي: ـ أهم األسباب العامة لوقوع الناطقني باهلوسا يف األخطاء الداللية ما

ـ الفرق بني النظام الداليل العريب، ونظريه يف اللغة األم للطالب( اهلوسا)، وتأثر الطالب مبا يف لغته 

 األم.

 باخلصائص الداللية للغة العربية. ـ ما يتصل

 ـ ما يتصل بعناصر العملية التعليمية.

   ما يتعلق بالطالب-أ
   بـ ما يتعلق باملعلم

  جـ ما يتعلق بطرق تعلم اللغة.
  دـ ما يتعلق بطريقة التدريس.

                          هــ ما يتعلق بعوامل البيئة اللغوية

 اهللا باب يف الفصل اآليت بإذنسيتم تفصيل هذه األس
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  ح حلول لمعالجة صور االضطراب الداللي للثروة اللغوية.ا الفصل الرابع: اقتر 

إن املشاكل الداللية هلا دور مهم يف فهم ما يكتبه الناطقون باهلوسا، لذا يلزم االعتناء �ا يف تقدمي  

ض طريق تعلمه اجلوانب الداللية يف اقرتاح عالجها؛ ليتخلص �ا الطالب من الصعوبات اليت تعرت 

  اللغة العربية. وهذا العالج يتطلب جهدا كبريا يف جوانب عديدة؛ ولذا جيب االهتمام بالنقاط اآلتية:

عــالج مشــاكل الفــرق بــني النظــام الــداليل العــريب، ونظــريه يف اللغــة األم للطالــب (اهلوســا)، وتــأثر  أوال:

  الطالب مبا يف لغته األم.

  ج املشاكل املتصلة باخلصائص الداللية للغة العربية.ثانيا: عال

  ثالثا: عالج املشاكل املتصلة بعناصر العملية التعليمية:

  ما يتعلق باملعلم. –ب                   ما يتعلق بالطالب.  -أ

  ما يتعلق بطريقة التدريس. –ما يتعلق بالكتاب التعليمي.        د  -ج

  لغوية احمليطة بالطالب.ما يتعلق بعوامل البيئة ال -هـ

فيما يأيت بعض التوصيات العالجية، اليت يرى الباحـث أ�ـا مهمـة لعـالج املشـاكل الدالليـة موزعـة و 

  على النقاط السابقة:

أوال: عــالج مشــاكل الفــرق بــني النظــام الــداليل العــريب، ونظــريه يف اللغــة األم للطالــب (اهلوســا)، وتــأثر 

  الطالب مبا يف لغته األم.

لــى املعلــم أن يلفــت انتبــاه الطــالب إىل أن مثــة تشــا�ا واختالفــا يف املفــردات بــني العربيــة و جيــب ع

  اهلوسا، على مستوى الصيغة واملعىن و التوزيع.

    : الكلمات بني العربية واهلوسا تأيت على الوجوه التالية

  متشا�ة يف الصيغة والداللة.-1

 لة.متشا�ة يف الصيغة ولكنها خمتلفة يف الدال-2

 متشا�ة يف الداللة، خمتلفة يف الصيغة.-3

 خمتلفة من حبث نوع البنية -5 خمتلفة يف الصيغة و الداللة.-4

 متشا�ة يف الدالالت األساسية، ولكنها خمتلفة من حيث إحياءا�ا.-6

  .اآليتلكنها مقيدة من حيث التوزيع اجلغرايف.مما سبق ينبغي حتقيقمتشا�ة يف الداللة، -7
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ـــدو للطـــالب مرتادفـــة، وتقـــدمي منـــاذج تـــدر -أ يب الطـــالب علـــى الكلمـــات املختلفـــة دالليـــا، الـــيت تب

  للكلمات املتقاربة يف املعىن اليت أخطأ فيها الطالب بوضعها سياقات غري مناسبة.

إعداد قائمة للكلمات اليت يقع فيها الطالب دالليا، وحماولة تصنيف هـذه األخطـاء، وتصـحيحها للطـالب -ب

 ت متقاربة، مث اختبار الطالب يف تلك الكلمات.على فرتا

 إرشاد الطالب إىل الكلمات الشائعة اليت يتسع مدلوهلا يف اهلوسا ويضيق يف العربية أو العكس. -ج

لفـــت نظـــر الطـــالب إىل الكلمـــات الشـــائعة املســـتخدمة يف معـــىن يف لغـــة، ويف أكثـــر مـــن معـــىن يف  -د

  ا بتدريبات عليها.أخرى، وذلك بتقدميها يف أمثلة، وإتباعه

تقدمي بعض من الكلمات املختلفة بـني العربيـة يف التصـنيفات اجلزئيـة، وحماولـة تقريـب هـذه املعـاين  -هـ

  الغريبة بالنسبة للطالب؛ ليتسىن هلم إدراك املعىن العريب.

 عرض بعض الكلمات املرتادفة ظاهرا واملختلفة يف توزيعها اجلغرايف، بإيراد تلك املفردات يف -و

  سياقا�ا العربية، وتنبيه الطالب إىل اختالف هذا التوزيع عنه يف اهلوسا.

  مد الطالب بتدريبات حتديد الفواصل بني الكلمات العربية، السيما يف املراحل األوىل من التعلم. -ز

توجيـه الطـالب إىل أن وظيفـة النــرب يف العربيـة ختتلـف عــن اهلوسـا، مـن حيــث متييـز معـىن الفعــل أو  -ح

  صفة أو االسم.ال
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  ثانيا: عالج المشاكل المتصلة بالخصائص الداللية للغة العربية:

للتغلب على كثرة املرتادفات، أو جميء الكلمة مبعـان متعـددة، ميكـن اسـتخدام احلقـول الدالليـة 

 ،وهــي: جمموعــة مــن الكلمــات تــرتبط داللتهــا، وتوضــع عــادة حتــت لفــظ عــام جيمعهــا، وعرفهــا "أوملــان"

. فتصـنيف املـدلوالت إىل قـوائم )1(بأ�ا: قطاع متكامل من املادة اللغوية يعرب عن جمال معني من اخلـربة

تشكل كل قائمة حقال دالليا، يتيح استعماال أمثل ملفردات اللغة،من خالل معايري استنباط العالقات 

و الـرتادف، أو علـى أسـاس األساسية بني األدلـة اللغويـة مـن تضـاد أو تقابـل، أو علـى أسـاس التماثـل أ

هــي:  التــدرج والتعاقــب، أو غــري ذلــك، وقــد ميــز علمــاء الداللــة بــني ثالثــة أنــواع مــن احلقــول الدالليــة،

 .)2(احلقول الداللية احملسوسة املنفصلة، واحلقول الداللية احملسوسة املتصلة، واحلقول الدالليـة التجريديـة

وفر السهولة والشيوع؛ لتكون تلك القوائم مفيـدة وذات مع مراعاة سياقات ترتبط حبياة الطالب، مع ت

 قيمة هلؤالء الطالب.

ختتــار الكلمــات اختيــارا علميــا دقيقــا، وتقــدم للمتعلمــني تقــدميا جيــدا، تراعــى فيهــا األســاليب 

العلمية الرتبوية يف اختيار املـواد وترتيبهـا وتقـدميها. فـال بـد أن تكـون هـذه الكلمـات شـائعة االسـتعمال 

يبــــدأ مــــن املعلــــوم إىل ا�هــــول، ومــــن الســــهل إىل الصــــعب، ومــــن  ، وأن تقــــدم بشــــكل تــــدرجيي،واملعـــىن

     )3( البسيط إىل املعقد

تقـــدم الكلمـــات بنســـب معينـــة ومتقاربـــة، مـــن خـــالل أمنـــاط شـــائعة االســـتعمال، ومتدرجـــة مـــن 

ســهلة جــدا ال حيــث الصــعوبة و التعقيــد واجلــدة، ممــا يتناســب مــع مســتوى املتعلمــني قلــيال، فــال تكــون 

أن يكـون  )4(   تفيدهم شيئا وال حتفز مهمهم، وال تكون صعبة جـدا تسـبب هلـم اإلحبـاط وخيبـة األمـل

مـن خالهلـا هـذه الكلمـات، مبنيـا علـى  اختيار الكلمات وترتيبها وتقـدميها، وكـذلك األمنـاط الـيت تقـدم

ج الطبيعـي الكتسـاب مورفيمـات اللغـة العربية،اليت تبـني التـدر  نتائج الدراسات اللغوية النفسية يف اللغة 

العربيــة، وصــيغتها الصــرفية، ووظائفهــا النحويــة، وأال خيضــع اختيــار املــواد اللغويــة وترتيبهــا وتقــدميها إىل 

                                                 

  .79ص ، د ، ج ،  2، ط ،  علم الداللةأمحد خمتارعمر ،   )1(

 بتصرف 80صد ، ط ، د ، ج ،  ،اتحاد الكتاب العرب، علم الداللة أصوله ومباحثه في التراثمنقور عبد اجلليل،  )2(

 .241ص ، د ، ط ، د ، ج ،اطقين بلغات أخرىأساسيات تعليم اللغة العربية للن )3(

 .242. د ، ط ، د ، ج ص المرجع السابق )4(
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الشخصـــية، واالنطباعـــات العامـــة، وخباصـــة تلـــك الـــيت تصـــدر عـــن بعـــض الكتـــاب و األدبـــاء )1( اآلراء

  . ان تعليم اللغات األجنبيةواللغويني والرتبويني غري املتخصصني يف ميد

تقدم الكلمات اجلديدة ذات املعاين املتعددة، أو غري املألوفة لدى املتعلمني، من خـالل أمنـاط 

مألوفة، وتراكيب قصرية، وأساليب سهلة؛ ليـتمكن الطالـب مـن معرفـة معـىن الكلمـة اجلديـدة، مـن غـري 

غــي أن تقــدم مــن خــالل أمنــاط و أســاليب حاجــة للبحــث عنهــا يف املعــاجم، أمــا غالبيــة الكلمــات، فينب

   .)2(  متنوعة، ومتدرجة من حيث الصعوبة والتعقيد، مبا يتناسب مع مستوى املتعلمني

االهتمام باملعاجم السياقية، والتأكيد على هدفها يف التعليم اإلجيـايب للغـة العربيـة، مـن حيـث تقـدمي 

ية متكــن الطالــب مــن اســتخدام الكلمــة عــدد حمــدود مــن الكلمات،ومــا يتعلــق بــه مــن معلومــات ســياق

  . )3(   بشكل صحيح

مراعاة قواعد الشـيوع والتـدرج، املشـار إليهـا يف الفقـرة السـابقة،ينبغي أن تراعـى حاجـة املتعلمـني -7

إىل كلمــات معينــة يف كــل مرحلــة مــن مراحــل الــتعلم، حــىت ولــو كانــت هــذه الكلمــات معقــدة، أو غــري 

رغبـــون يف قـــراءة اصـــة املصـــطلحات الـــيت حيتـــاج إليهـــا املتعلمـــون الـــذين يشـــائعة يف ا�ـــاالت العامـــة، وخب

   )4(  مواصلة دراستهم اجلامعية يف جمال من هذه ا�االتالنصوص الشرعية واألدبية، أو 

تــدريب الطــالب علــى النظــام االشــتقاقي يف اللغــة العربيــة و كيفيــة توليــد املفــردات مــن مشــتقات -8

  ىل أقسامها املتعددة من اسم وصفة وفعل.اجلذر الواحد، وتوزيعها إ

جيــب علــى الطالــب إدراك أن تعلــم الكلمــة يف العربيــة ال يعــين حفظهــا وفهــم معناهــا فقــط؛ بــال -9

عليه أن يعلم أن الكلمة العربية ختضع لقواعد التصريف، من حيـث الشـكل و البنيـة وامليـزان الصـريف و 

 التوزيع.

صـــوته مـــن الناحيـــة الوظيفيـــة و أثـــره يف الفهـــم واإلفهـــام كتابـــة إبـــراز القيمـــة الدالليـــة للحـــرف و -10

  ونطقا.

                                                 
 .242-241. د ، ط ، د ، ج صأساسيات تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى )1(

 .الصفحة نفسھا.و. المرجع السابق )2(
،  ي مجال تعليم اللغة العربية  لغير الناطقين بهامقال  الجانب السياقي في المعاجم والكتب  فحممود فهمي حجازي ، )3(

 .239د ، ط ، د ، ج ص 
 .242ص د ، ط ، د ، ج . أساسياتالمرجع السابق )4(
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  .لمتصلة بعناصر العملية التعليميةعالج المشاكل ا ثالثا:

  ما يتعلق بالطالب

ينبغــي أن تراعــى الفــروق الفرديــة بــني املتعلمــني، ســواء أكانــت فروقــا لغويــة، كلغــة املــتعلم األم،  

للغات اليت جييدها، واالستعداد اللغوي، والسياسة اللغوية يف بلـده، أم وخلفيته يف اللغة العربية، وعدد ا

غري لغوية، كدرجة الذكاء وقوة الذاكرة، ومستوى املتعلم وثقافته، والدوافع وامليول واالجتاهات. وينبغي 

ت، مـني كمـا وكيفـا، وأسـاليب شـرح الكـالأن تراعى هـذه الفـروق مـن خـالل تنـوع املـواد املقدمـة للمتعل

    .)1(  و ذلكوحن

حتــذير الطــالب مــن االعتمــاد علــى املعــاجم ثنائيــة اللغــة، وحــثهم علــى اســتعمال املعــاجم أحاديــة  -

اللغــة إذا لــزم األمــر؛ ألن األخــرية تثــري حصــيلتهم اللغويــة، وتــزودهم باألمثلــة واالســتعماالت احلقيقيــة 

    . )2( للكلمة

وردت فيه، وعدم حفـظ الكلمـات ومعانيهـا تشجيع الطالب على فهم الكلمة يف سياقها الذي  -

   .)3(  يف قوائم معزولة عن سياقا�ا، والتأكيد على أن الكلمة ال معىن هلا خارج السياقات

هناك فئة من الطالب ممن اكتسبوا خـربات شـفوية جيـدة، ولكـنهم يعـانون مـن مشـكلة اسـرتجاع  -

فيد من تدريب هؤالء الطلبـة أن يسـمح هلـم الكلمات املناسبة يف الوقت املناسب عند الكتابة، ومن امل

بكتابة موضوعات تعبريية متعددة؛ وكتابـة مجـل قصـرية؛ ليتمكنـوا مـن التـدرب علـى اسـرتجاع الكلمـات 

  بصورة أسرع وأتقن.

  ما يتعلق باملعلم. -ب

ينبغـــي علـــى املعلـــم أن يكـــون دائـــم االتصـــال بالدراســـات اللغويـــة احلديثـــة الـــيت تتنـــاول أحباثـــا عـــن -

  فردات وداللتها لغري الناطقني بالعربية، واالستفادة منها يف تعليم طالبه.امل

أن يكون املعلـم واسـع االطـالع علـى املفـردات العربيـة، ووسـائل شـرح املعـىن، وإيصـال املعـىن املـراد -

 بأيسر طريقة وأسرعها.

                                                 

 .243-242. د ، ط ، د ، ج صأساسيات تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى )1(

 .244. د ، ط ، د ، ج ص،المرجع السابق  ) 2(

 .243، ط ، د ، ج ص،. د المرجع السابق )3(
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خــــالل التعبــــريات  أن يقــــوم املعلــــم بــــالرتكيز علــــى تنميــــة املفــــردات اللغويــــة وداللتهــــا املتعــــددة، مــــن-

ب األنشـطة، ومـع مـرور الوقـت يكـون الطـالالشفهية، والقطـع اإلمالئيـة، والواجبـات املنزليـة، وغريهـا مـن 

  قد اكتسب كلمات ومفردات جديدة، وما يتعلق �ا من توزيع لغوي يف سياقا�ا املختلفة.
 

مة يف اجلملـــة الواحـــدة أن يعـــد املعلـــم إســـرتاتيجية خاصـــة للعمـــل علـــى زيـــادة عـــدد الكلمـــات املســـتخد-

الطالــب أن يتواصــل �ــا مــع الطــالب  فهنــاك تعبــريات كثــرية يســتطيع –حســب مســتوى الطــالب  -تــدرجييا

اآلخرين؛ فعلى املعلم أن يساعد الطالب على استعماهلا،نطقا وكتابة، وكذلك يقـوم بتشـجيع الطـالب علـى 

  قبل. استخدام املفردات اجلديدة يف اجلمل اليت أجاد استخدامها من

علــى املعلــم أن يفســح جمــاال للطــالب لطــرح أســئلتهم، أو إثــارة األســئلة املتعلقــة بــاملعىن؛ ليكشــف عمــا -

 يعن للطالب من أفكار حول دالالت الصيغ العربية يف مرحلة مبكرة.

حماولــة إقنــاع الطــالب بــأن أســاليب التعبــري عــن املعــاين واســتعماال�ا ختتلــف يف العربيــة عــن اهلوســا كمــا -

 تلف الكلمات بني اللغتني.خت

أن يقوم املعلم بتزويد طالبه خبربات، كالزيارات امليدانية، واملناقشات مع متحـدثي الفصـحى؛ مـن أجـل -

 تطوير املفردات لديهم، ولزيادة األفكار اليت تساعدهم يف الكتابة.

ـــــة تعويـــــدهم علـــــى اســـــتخ- ـــــة، وحماول ـــــب إىل االتصـــــال املباشـــــر باملصـــــادر العربي دام املعـــــاجم دفـــــع الطال

العربية؛لالطالع على الكلمات املشتقة من جذر واحد، وأمناط اجلمـل الـيت تتناوهلـا، ومعـاين هـذه املشـتقات 

  يف اجلمل املتعددة.

االســتفادة مــن دروس النحــو والصــرف يف إثــراء احلصــيلة اللغويــة للطــالب مــن مــن مفــردات واســتخدام  -

 داللتها الصحيحة.

 ج تعليم اللغة العربية: الكتاب التعليمي ومناه -ج

عريب) حيتوي على املداخل الشائعة -يفضل أن يصاحب املنهج معجم للمتعلمني، أحادي اللغة (عريب-

ية شائعة االستعمال املقدمة للمتعلمني، وأن تكون لغة الشرح سهلة مناسبة ملستواهم، من خالل كلمات ح

   مألوفة لديهم.
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  .)1(ية الالزمة فقطوأن حيتوي املعجم على الصور التوضيح

ميكن أن يلحق الكتاب الدراسي مبعجم سيقي ملا حيتويه الكتاب من مادة معجمية خمتارة برؤية سياقية -

  )2(  واضحة، وأن يكون حتديد املفردات يف سياقات استخدامها

ينبغــي تزويــد الكتــاب بالصــور التوضــيحية الالزمــة، بشــرط أن تكــون واضــحة وضــرورية، وأن توضــع يف -

ا�ــا املناســب،وأن يلحــق بالكتــاب مســرد بالكلمــات الــواردة فيــه، وشــرح معانيهــا كمــا وردت يف نصــوص مك

 )3(  الكتاب

ـــاب األساســـي، مســـتوى املتعلمـــني يف - يراعـــى يف النصـــوص املقدمـــة يف كتـــاب القـــراءة، أو يف الكت

م كلمــات موضــوعا�ما إن وجــدت، فــال تقــدأو املقــررات األخــرى، وخباصــة مقــررات الصــرف والنحــو، 

ليه املـتعلم بعـد. وينبغـي يتطلب فهمها اإلملام مبا ترتبط به من وظائف حنوية أو صيغ صرفية، ملا يصل إ

ين الكلمـــات؛ ضـــمانالعدم بـــني معلمـــي املقـــررات يف الربنـــامج الواحـــد فيمـــا يتعلـــق بشـــرح معـــاالتنســـيق 

 . )4(  املعاين االصطالحيةبني املعاين اللغوية و  للخلطالتناقض،وجتنبا

يكــون حمتــوى النصــوص معروفــا ومفهومــا لــدى املتعلمــني، وخباصــة عنــدما تكــون كلماتــه جديــدة، -

 حبيث ال جيمع النص بني صعوبة الكلمات غرابة املعىن.

ينبغـــي أن تصـــاحب املـــواد اللغويـــة واملقـــررات بعـــض املـــواد القرائيـــة، مـــن كتـــب وصـــحف وجمـــالت -

ون أو املتقـدمون يف اللغـة؛ لتـزداد ثـرو�م يف الكلمـات وقصص وغريها، مما ميكن أن يسـتفيد منـه املتفوقـ

   .   وداللتها واستعماال�ا؛ مراعاة للفروق الفردية للمتعلمني

االســـتفادة مـــن الدراســـات والبحـــوث واملقرتحـــات الـــيت يقـــدمها العلمـــاء والبـــاحثون يف جمـــال طـــرق -

 غات أخرى.إعداد التدريبات اليت �دف إىل إثراء حصيلة الطالب الناطقني بل

البــد مــن إعــداد معجــم أحــادي اللغــة يكــون خمصصــا لغــري النــاطقني بالعربيــة، ومــن الضــروري أن -

يشــتمل هــذا املعجــم علــى معلومــات لغويــة وحضــارية قــد يتغافــل عنهــا عنــد إعــداد املعــاجم املخصصــة 

                                                 

  .244. د ، ط ، د ، ج ،ص أساسيات تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى )1(

د ، ط ، د ، ج ، ص  مقال الجانب السياقي في المعاجم والكتب في مجال تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، )2(

249. 

 .243ص  ج، ، د ، ط ، د ،المرجع السابقأساسيات  )3(

 .والصفحة نفسها، المرجع السابقأساسيات  )4(



230 
 

مــواد املعجــم؛ إذ للنــاطقني بالعربيــة، ويقابــل هــذه الــوفرة يف املعلومــات قلــة يف املفــردات الــيت تصــاغ �ــا 

     )1(  جيب أن تقتصر على املفردات األساسية اليت ال تضيف صعوبة جديدة للقارئ

  ما يتعلق بطرق التدريس ووسائله:  -د

االســتفادة مــن الدراســات الرتبويــة الــيت تقــدم بــرامج يف عــالج الصــعوبات املتعلقــة بــاملفردات، ســواء - 

لشــائعة بــني الدارســني، أم مــا يتعلــق �ــا مــن صــعوبات أكانــت دراســات إحصــائية للمفــردات اللغويــة ا

    .)2( نطقية وإمالئية

البد من استخدام الوسائل املختلفة اليت تقصد توضيح املفردات للطالب وإثراء احلصيلة اللغوية هلم، - 

  وتشتمل هذه الوسائل على الوسائل السمعية والبصرية وكذلك اللفظية.

ساند�ا عن طريق استعمال أنشطة الكمبيوتر املناسبة، عن طريق االستفادة ميكن دعم املهارات اللغوية وم-

من الربامج اليت �تم مبفـردات اللغـة العربيـة املعروضـة بالصـوت والصـورة، أو املسـتعينة مبواقـف حياتيـة متعـددة 

 وشاملة �االت داللية خمتلفة.

؛ بغــرض التــدريب علــى األســاليب العربيــة االهتمــام بوجــود املعامــل اللغويــة، واســتخدامها بطريقــة علميــة-

  واستعماال�ا املتعددة املعدة إعدادا جيدا لغري الناطقني بالعربية.

مســـرحيات قصـــرية جملــة لغويـــة...إخل) يشــارك فيهـــا الطـــالب؛  -إعــداد أنشـــطة لغويــة متعـــددة ( مســابقات-

  ال.�دف تعليم املفردات، وداللتها، والسياقات اللغوية، ومراعاته مقتضى احل

  ما يتعلق بعوامل البيئة اللغوية احمليطة بالطالب: -هـ

جيــب أن تتــوافر يف جمتمــع الطــالب األصــغر الصــفات الــيت تســاعدهم علــى ممارســة الفصــحى يف حمــل -1

دراستهم مع أساتذ�م والعاملني باملِؤسسة التعليمية ومع زمالئهم من الطـالب، وهـذا يسـاعد الطـالب علـى 

  تعلموها، واكتساب مفردات جديدة، وغري ذلك من فوائد.إرساء املفردات اليت 

                                                 
د ، أحباث الندوة العاملية األوىل لتعليم العربية لغري الناطقني �ا، المعجم العربي أحادي اللغة لغير الناطقين بهاعلي القامسي،  )1(

 208، ص1، ط ،ج ،

  ،ذا املضمار، مثلالرجوع إىل بعض الرسائل العلمية يف ه 208املرجع السابق ا�لد األول، ص )2(

جربيل أنوار محيدة  ،فعالية املفردات اللغوية الشائعة لدى متعلمي اللغة العربية من الناطقني باإلجنليزية يف تعلمهم القراءة اجلهرية -

  م.2004جربيل، ماجستري، غري منشورة، معهد الدراسات الرتبوية، جامعة القاهرة، 

 ،عوبات اإلمالئية لدى الدارسني مبعهد البعوث اإلسالمية عند الناطقني بلغات أخرىفعالية برنامج مقرتح يف عالج بعض الص -

 م2007إميان زيدان أبو املكارم حسن، ماجستري، غري منشورة، معهد الدراسات الرتبوية، جامعة القاهرة، 

 
 



231 
 

لفــت نظــر الطــالب إىل أن مثــة فارقــا بــني الفصــحى والعاميــة الــيت اكتســبها الطــالب مــن قبــل، وعلــى -2

املعلـم أن يقــوم بتوضــيح الفــروق بينهمـا، وإرشــاد الطــالب إىل عــدم اسـتخدام األلفــاظ العاميــة يف كتابــا�م أو 

 سة الفصحى.نطقهم إذا أرادوا ممار 

توجيه الطالب إىل التحدث بالفصـحى إبـان وجـودهم يف قاعـات الـدرس، ومـع زمالئهـم مـن طـالب -3

العربية، وكذلك حماولة إلزام اآلخـرين يف ا�تمـع األكرب(جمتمـع املعيشـة) بـأن ميارسـوا العربيـة الفصـحى معهـم؛ 

تخدامات املعجميـــة والدالليـــة أو يثـــري لـــديهم أســـئلة حـــول االســـمفـــردات جديـــدة، ممـــا يـــؤهلهم الكتســـاب 

  أللفاظ العربية.   
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  الخاتمة

  ومن خالل هذه الدراسة وصل الباحث إىل جمموعة من النتائج والتوصيات اآلتية:

  أوال: النتائج اإلحصائية:

) طالبا وطالبـة مـن الصـف 72أجريت هذه الدراسة على عينة من الطالب الناطقني باهلوسا وهم (

  الثاين الثانوي.

)، ومت تقســــيمها إىل مخســــة 813جممــــوع األخطــــاء الدالليــــة الــــيت وقــــع فيهــــا طــــالب العينــــة ( وكـــان

  أصناف:

مـن إمجـايل  %58.42) خطأ وهي متثـل 475ـ أخطاء يف اختيار الكلمة املناسبة للسياق:بلغت (

  األخطاء الداللية اليت وقع فيها طالب العينة. 

مـن إمجـايل األخطـاء الدالليـة الـيت  %38.49ثـل ) و مت313ـ أخطاء يف بنية الكلمة: واليت بلغت(

  وقع فيها طالب العينة. 

)خطــأ وصــلت بــدورها 16ـــ أخطــاء يف غمــوض هجــاء بعــض الكلمــات علــى الداللــة: والــيت بلغــت(

  من إمجايل األخطاء الداللية اليت وقع فيها طالب العينة.  01.96%

   %00.73ثلت ) أخطاء وم6ـ أخطاء يف استخدام كلمات غري عربية: وبلغت(

  من إمجايل األخطاء الداللية اليت وقع فيها طالب العينة.

مــن إمجــايل  %00.36) أخطــاء فمثلــت بــدورها 3ـــ أخطــاء يف اســتخدام كلمــات عاميــة: فبلغــت (

  األخطاء الداللية اليت وقع فيها طالب العينة. 

  ثانيا: النتائج اللغوية:

نـــة إىل وجـــود أســـباب لغويـــة عامـــة وراء وقـــوع وصـــل الباحـــث عنـــد التحليـــل التفســـريي ألخطـــاء العي

  الطالب يف األخطاء الداللية، حياول الباحث ذكرها جمملة يف اآليت:

أوال: الفرق بني نظام بنية اللغة العربية ونظـريه يف اللغـة األم للطالـب (اهلوسـا)، وتـأثر الطالـب مبـا يف 

  لغته األم:

تأثري الفرق بني العربية واهلوسا، وسيطرة النظام  يظهر من خالل األخطاء الواردة يف عينة البحث   

  اللغوي يف اللغة األم للطالب على الداللة، ويتضح هذا التأثري يف كتابات الطالب.

  ثانيا: ما يتصل بصعوبة البنية الداخلية للغة العربية وخصائصها على الناطقني باهلوسا:
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النــاطقني باهلوســا، وســبب هــذه الصــعوبة هــو  متثــل بنيــة اللغــة العربيــة نفســها صــعوبة لــدى الطــالب   

االختالف اجلوهري الذي خيتص �ا اللغة العربية عن اهلوسا سواء على املسـتوى الصـويت أو الصـريف أو 

النحــوي . وهــذا الــذي أدى إىل ضــعف إدراك الطــالب العالقــة الداخليــة بــني أجــزاء الرتاكيــب النحويــة 

العريب ـ عند الناطقني باهلوسا ـ كون اللغة العربية تشـتمل علـى  والداللية . وتعلقت صعوبة نظام الداللة

ـــرة  ثـــروة هائلـــة مـــن الكلمـــات الـــيت هلـــا مـــدلوالت عـــدة، يصـــعب التقـــارب بـــني معانيهـــا، أضـــف إىل كث

املفــردات النظــام االشــتقاقي العــريب النــادر يف غــري العربيــة مــن اللغــات ، ومــا للحــرف مــن قيمــة دالليــة 

عــــىن وحتديــــده؛ هــــذه الصــــعوبات هــــي الســــبب يف وقــــوع الطــــالب يف كثــــري مــــن ووظيفيــــة يف تكــــوين امل

  األخطاء اليت ظهرت يف كتابات العينة.

  ثالثا: النتائج االجتماعية والرتبوية:

  من األسباب اليت ِتؤدي إىل ارتكاب الطالب أخطاء لغوية وكتابية؛ العملية التعليمية:     

  تعليم وبيئة التعليم.وهي تتكون من الطالب و املعلم وطريقة ال

عدم إحاطة الطالب بقيود القواعد وعدم متكنها يف ذهنه. وتطبيق القواعد العربية تطبيقا ناقصا مـن 

  األشياء اليت تسبب يف وقوع العينة يف أخطاء داللية.

وكـذلك إمهـال املعلـم إظهـار اخلصـائص اللغويـة بــني اللغـة العربيـة ولغـة اهلوسـا مـن العوامـل الــيت  

   وقوع أخطاء كثرية.أدت إىل

عـــدم وضـــع مـــنهج قـــوي للتعلـــيم؛ يعطـــي عنايـــة كافيـــة جلميـــع املـــواد اللغويـــة، مـــن حيـــث وضـــع    

أهداف جيدة لتعليمها ووسائل توضيحية سهلة حتبب املواد إىل الدارسني، وتوزيع احلصـص و تعليمهـا 

  وع كثري من األخطاء.يف الوقت املناسب والطريقة املناسبة لإللقاء من األسباب اليت أدت إىل وق

عدم وجود بيئة تعليمية ومعيشية تساعد الطالب على اكتسـاب اللغـة العربيـة بسـهولة مناسـبة، مـن  

  األسباب اليت تعني على الوقوع يف أخطاء عديدة.
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  التوصيات    

ـــ لــزوم االهتمــام بالدراســات التقابليــة بــني نظــم اللغــة العربيــة ونظريهــا اهلوســاوية، واالســتفادة مــن 1

الدراســات التحليليــة التفســريية الــيت تظهــر األخطــاء الكتابيــة للنــاطقني بغــري العربيــة، ومــا يتعلــق �ــا مــن 

  أنواع العادات اللغوية للغة األم للدارسني.

لــزوم إتبــاع طريقــة التــدرج عنــد تعلــيم قواعــد اللغــة العربيــة ومفردا�ــا،مث تقــدمي القواعــد للدارســني  -2

املقــروء واملســموع وإفهــام املنطــوق واملكتــوب، ولــيس علــى أنــه غايــة يف حــد علــى أ�ــا وســيلة لغايــة فهــم 

  ذا�ا.

على املعلم أن يكون كثري اإلطالع على الدراسات اللغوية احلديثة، واالسـتفادة منهـا عنـد تعلـيم ـ 3

  الدارسني. ولزوم مشاركة الطالب يف تصحيح أخطائهم. ليتجنبوها.

عبرييــة كثــرية؛ ليتــدربوا علــى  اســرتجاع الكلمــات بصــورة وتــدريب الطــالب علــى كتابــة موضــوعات ت

  أسرع وأتقن.

ـ الرتكيز على التعامل مع املشكالت اللغوية، وما يتصـل منهـا بتـداخل اللغـة العربيـة مـع غريهـا مـن 4

  اللغات؛ وذلك من خالل االستفادة من جهود علم اللغة التطبيقي.

بيــة إىل أقصــى حـد، كأســلوب النظريــة التقليديــة االسـتفادة مــن أســاليب نظريــات تـدريس اللغــة األجن

  الذي يركز على القواعد والرتمجة.

ـــ دعـــم املهـــارات اللغويـــة ومســـاعدة الدارســـني يف تعليمهـــا عـــن طريـــق اســـتعمال األنشـــطة اللغويـــة 5 ـ

احلاســوبية املناســبة، بواســطة االســتفادة مــن الــربامج الــيت �ــتم مبفــردات اللغــة العربيــة املعروضــة بالصــوت 

  لصورة.وا

ــ مراعــاة الفــروق الفرديــة بــني الدارســني، ســواء مــن الناحيــة اللغويــة أو الــذكاء أو الثقافــة أو امليــول 6 ـ

  والدوافع واالجتاهات.

ــــ �يئـــة العوامـــل البيئيـــة املناســـبة ، تســـاعد الطالـــب علـــى التحـــدث بالعربيـــة ســـواء يف املدرســـة أو 7

  مني.األماكن العامة أو مع أفراد أسرته إن كانوا متعل

ـ إقامة دورات لرفع الكفاءة الرتبوية ودورات تؤهل مدرسـي اللغـة العربيـة للتعـرف علـى مسـتجدات 8

  علم اللغة.

  ـ إعداد كتب لتعليم اللغة، مناسبة لبيئة الدارس ومستواه العقلي واملعريف .9
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  : قائمة المصادر والمراجع

  .القرآن الكريم -1

  .)2004(مكتبة األجنلو املصرية، ، القاهرة ، 5ط، ،  لفاظداللة األ  ،إبراهيم أنيس-2

دراسة  –عند الطالب يف الواحات البحرية  تحليل األخطاء اللغوية، إبراهيم حممد أمحد خليل-3

  .م)1994-هـ1414(كلية اآلداب ،  القاهرة جامعة ، د ، ط  جستري،لغوية تطبيقية. رسالة ما

اململكة العربيـة السـعودية  1. ط، الحديث محات من التاريخ اإلفريقيل، أمحد إبراهيم دباب-4

  .)هـ1401ـ م1981( دار املريخ الرياض، 

مؤسســـــة املختـــــار، ، القـــــاهرة  ، ط،د  ،حتقيـــــق أمحـــــد بـــــن صـــــقر الصـــــاحبي،أمحـــــد بـــــن فـــــارس -5

  .م)2005(

  ,الجالية العربية واإلسالمية في غرب إفريقيا ماضيها وحاضـرها ومسـتقبلها،أمحد محد كـاين -6

  .  م)1995-هـ1416(،العدد األول  ة حوليات اجلامعة اإلسالمية بالنيجر,جملد ،ط ، 

 .م)1988(القاهرة عامل الكتب ، .2ط ،  علم الداللة، عمرأمحد خمتار -7

   .م)1991-هـ 1411(عامل الكتب ، القاهرة ,  دراسة الصوت اللغويأمحد خمتار عمر: -8

دار األقصى إخوان الصـفا : رسـائل ، اهرةالق ، شذا العرف في فن الصرفأمحد النحالوي : -9

  .)1957( إخوان الصفا دار بريوت

م ، د ،  .د،ط د،نيجيريـــــــا و الشـــــــيخ عثمـــــــان بـــــــن فوديـــــــو اإلســـــــالم فـــــــي ،آدم إلــــــوري-10

  .)1978(ن.

نادي األدب والثقافـة ، مايل  –مباكو  ،1، ط،  قضايا لسانية أفريقيةإمساعيل زنغو برزي : -11

   .م )2011 -هـ  1432(

جملـة دراسـات إفريقيـة. ،   أثر اإلسالم و اللغة العربية و تطور أدب الهوسـا، أمني أبو منقـة-12

  هـ).1420-م1999مكتبة جامعة امللك سعود ( ،الرياض

فعالية برنامج مقترح في عالج بعـض الصـعوبات اإلمالئيـة  إميان زيدان أبو املكارم حسن،-13

ماجسـتري، غـري د ، ط ،  : د النـاطقين بلغـات أخـرىلدى الدارسـين بمعهـد البعـوث اإلسـالمية عنـ

    م.2007،  معهد الدراسات الرتبوية، منشورة، جامعة القاهرة 
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ســـين: واقـــع قـــدرات اللغـــة العربيـــة والعقبـــات التـــي تعتـــرض الدار  ريـــاض صـــاحل جنـــزرويل،-27
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