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ونطقها ،وربط بعض طرق الكتابة واستعمال عالمات الرتقيم بقواعد النحو والصرف ،وغري ذلك مما
قد جيعل ِلطأ واحد أكثر من سبب .وبناء على النتائج أوصى الباحث مبا يساعد على حل الصعوابت
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ي

ABSTRACT
This study examined linguistic phenomena among the students ofArabic second circle schools
in the Republic of Ghana, in order to analyze the linguistic errors that they make while using
the Arabic language; that is to identify the errors, describe them, interpret them, and then
propose some appropriate solutions and mechanisms suitable for them. The study used the
analytical descriptive method and the quantitative survey method, thus drawing a sample of 30
teachers from ten schools to analyze the content of the Arabic language courses used in
secondary schools in Ghana. Another sample of one hundred and fifty students from four
secondary schools was used to analyze linguistic errors.The study used questionnaire and
special test as tools for sampling and analyzing of content and errors.It found that 45% of the
sample of teachers did not agree with the suitability of content of the Arabic language courses
in the Ghanaian schools, and found that the majority of the sample of the students committed
linguistic errors in the areas of phonetic, morphology, grammar, spelling and punctuation
marks.Many important results have been reached, but the most important among them are: The
reasons for linguistic errors committed by many non-Arabic speakers are due to the negative
transfer of experience from the mother tongue, as well as to the overlap within the Arabic
language itself (Intralingual); for example, the similarity of some Arabic sounds in
pronunciation, and the large number of prepositions and the diversity of their uses, and
multiplicity of types of plural, and the diversity of how to write and pronunce Hamzah.Based
on the findings, measures were recommended to help solve the problems of errors, and it is
hoped that the research will benefit the student, the teacher, and the curriculum designer, which
could be used to improve the teaching and learning of Arabic language as a second language in
Ghana.
Keywords: second language - native language - linguistic error - error analysis - content
analysis.
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مقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،حنمده ونستعينه ،والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدان حممد
وعلى آله وصحبه أمجعني ،وبعد.
مطالب ابالقرتاب قدر اإلمكان من أساليب أهل اللغة يف استعمال لغتهم ،لكنه
إن متعلم اللغة
ٌ
من املسلَّمات أن متعلم اللغة من غري الناطقني األصليني هبا مهما يبذل من جهد فإنه ال يسلم من
الوقوع يف أخطاء أثناء استعماله للغة بسبب عوامل واعتبارات خمتلفة ،منها ما اصطلح عليه ابلنقل
اللغوي ،فنجد الطالب – مثال – يتأثر بلغته األم فينقل منها بعض خرباته اللغوية إىل اللغة الثانية اليت
يتعلمها ،ومنها كذلك األسباب التطورية ،مثل :صعوابت داخل اللغة الثانية ،واملبالغة يف التعميم،
والتطبيق الناقص للقواعد ،واملقررات املدرسية ،وغريها كثري ،مما يؤدي إىل ظهور اللحن أو الغرابة يف
استعمال اللغة املتعلَّمة .ووضع متعل ِم اللغة العربية الغاين ليس بدعا يف هذه القضية.
انطالقا مما سبق فإ ّن الباحث قام مبحاولة اكتشاف العوامل الكامنة وراء هذه األخطاء من
خالل حتليل مظاهرها املختلفة وتعليلها؛ وذلك لدراسة مدى موافقة استعمال العربية لدى طالب
املرحلة الثانوية الغانية ،أبنظمتها الصوتية وصيغها الصرفية وتراكيبها النحوية املختلفة لالستعمال
الصحيح .ولعل النتائج املتوصلة إليها يف النهاية تسهم يف حتسني العربية املستعملة يف غاان وتقريبها قدر
اإلمكان من مستوى نظريهتا لدى الناطقني األصليني هبا.
ويرجع سبب اختيار املوضوع إىل مالحظات الباحث – أثناء تدريسه يف املراحل املتوسطة
والثانوية  -حول األخطاء يف استعمال اللغة العربية لدى املتعلمني يف املستوايت اللغوية املختلفة ،تظهر
تلك األخطاء يف كتاابهتم غالبا ،وكذلك يف ختاطبهم.
هذا ،وقد مت اختيار عدد من املدارس الثانوية يف الدولة إلجراء الدراسة ،على افرتاض أن
الطالب يف هذه املرحلة أنسب لتقييم االستعمال العملي للغة ،علما أبن التعليم الثانوي هو الرابط بني
التعليم األساسي اإللزامي والتعليم العايل االختياري.
وتتجلى أمهية هذا املوضوع يف طبيعته التطبيقية ،حيث من املتوقع أن تسهم نتائجه يف تطوير
برامج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها يف مجهورية غاان خصوصا ،ويف غريها من البلدان اليت تعترب
العربية فيها لغة أجنبية على وجه العموم.
أسئلة الدراسة:
1

 -1ما واقع استعمال اللغة العربية يف غاان؟
 -2كيف يظهر اللحن أو الغرابة يف العربية املستعملة يف غاان على مستوايت صوتية وصرفية
وحنوية وكتابية؟
 -3ما العوامل الكامنة وراء األخطاء املرتكبة يف العربية املستعملة يف غاان مبستوايهتا اللغوية
املختلفة؟
 -4كيف ميكن جعل العربية املستعملة يف غاان أقرب ما ميكن من االستعمال الصحيح؟
أهداف الدراسة:
يهدف هذا البحث إىل- :
التعرف على واقع استعمال اللغة العربية يف غاان.
ّ -1
 -2كشف حقيقة العربية املستعملة يف أوساط الطالب يف مرحلة التعليم الثانوي يف غاان.
 -3تسليط الضوء على مظاهر اللحن يف العربية املستعملة يف غاان.
 -4حماولة اكتشاف العوامل الكامنة وراء األخطاء يف العربية املستعملة يف غاان مبستوايهتا الصوتية
والصرفية والنحوية والكتابية.
 -5اقرتاح حلول يتوقع أن جتعل العربية املستعملة يف غاان أقرب إىل نظريهتا لدى أبناء اللغة.
حدود الدراسة:
تقتصر الدراسة على الكشف عن أخطاء طالب املرحلة الثانوية العربية يف مجهورية غاان ،وذلك
يف املستوايت اللغوية اآلتية-:
 املستوى الصويت :األصوات احللقية واملطبقة واألسنانية. املستوى الصريف :تصريف األفعال ،و(املفرد واملثىن واجلمع). املستوى النحوي :النعت ،واإلضافة ،واجلار واجملرور. الكتابة :كتابة اهلمزة ،ما يوصل وما ال يوصل من الكلمات ،وعالمات الرتقيم.مصطلحات الدراسة:

• الظواهر اللغوية :مستوايت اللغة العربية؛ وهي املستوى الصويت ،واملستوى الصريف ،واملستوى
النحوي ،واملستوى الداليل.
• اللغة األم :هي اللغة األوىل للدارس.
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• اللغة األجنبية  /الثانية :/هي اللغة اليت يتعلمها الدارس ،وقد تكون اللغة العربية لغة اثلثة
ابلنسبة للدارس الذي تكون اإلجنليزية – مثال – هي اللغة الرمسية يف دولته ،كما هو احلال
يف غاان.
• اخلطأ :ويطلق عليه "اللحن" عند القدامى ،وهو االحنراف عن قواعد اللغة.
• النقل اللغوي :هو أن ينقل الطالب بعض اجلوانب اللغوية من لغته األم إىل اللغة األجنبية
اليت يتعلمها ،وهي هنا العربية.
• األسباب التطورية :هي األسباب اليت ال تتعلق ابللغة األم للدارس ،وإمنا عالقتها تكون
ابللغة اليت يدرسها الطالب ،بعد أن اكتسب مهارات لغوية ال أبس هبا.
• الكتاب املدرسي (املقرر الدراسي) :هو "ذلك الوعاء الذي يضم احملتوى من املادة الدراسية

وما يصاحبها من وسائل تعليمية وأنشطة وتدريبات وتطبيقات وأساليب تقومي خمتلفة ،ويضم
الكتاب أيضا مقدمة للمتعلم وفهرسا يعرض املقرر بشكل عام وموجز ،كما يضم قائمة
ابملصطلحات واملفردات غري املألوفة ابلنسبة إىل املتعلمني"(.)1

• حتليل احملتوى (املضمون) (" :)Content Analysisأسلوب يستخدم إىل جانب أساليب
أخرى لتقومي املناهج من أجل تطويرها ،وهو يعتمد على حتديد أهداف التحليل ووحدة
التحليل ،للتوصل إىل مدى شيوع ظاهرة ،أو أحد املفاهيم ،أو فكرة.)2("... ،
منهج الدراسة:
اقتضت طبيعة موضوع هذه الدراسة أن يستعني الباحث  -يف معاجلته – ابملنهج الوصفي
والتحليلي مع االستعانة مبنهج املسح الكمي؛ وذلك ابختيار العينة اللغوية من عدد من املدارس الثانوية
العربية يف غاان ،مث وصفها منطلقا من أهم املشكالت الصوتية والصرفية والنحوية والكتابية اليت تواجه
الطالب يف هذه املرحلة ،وحتليل كل من حمتوايت املقررات املدرسية للغة العربية ،واألخطاء الصادرة من
الطالب يف اللغة املكتوبة يف الغالب ،وقليل من اللغة املنطوقة ،وذلك من أجل الوصول إىل فهم تلك
املشكالت ،ومن مث اقرتاح احللول املناسبة هلا.
( )1انظر :اللقاين واجلمل ،معجم املصطلحات الرتبوية املعروفة يف املناهج وطرق التدريس ،ط ،1ص.16
( )2اللقاين واجلمل ،معجم املصطلحات الرتبوية املعروفة يف املناهج وطرق التدريس ،ط ،1ص.48
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ويقتضي املنهج املتبع استعمال منهج حتليل األخطاء بتطبيق خطوات التحليل الست ،وهي:
مجع املادة العلمية (اللغوية) ،وحتديد األخطاء ،وتصنيفها ،ووصفها ،وشرحها ،والتطبيق العملي عليها.
لكن طبيعة تقسيم الدراسة مل تسمح بتطبيق الطوات املذكورة على ترتيبها.
واألدوات املعينة يف تطبيق الطوات املذكورة ما يلي-:
• حتليل مضامني املقررات املدرسية.
• استباانت املسح (الكمي) مع العينات – املعلمني.
• أوراق االختبارات التقوميية.
• املعاجلة اإلحصائية.
• عرض النتائج وتفسريها.
وجيدر الذكر أن البحث مل يعتمد على اختبارات هناية الفصل الاصة ابملدارس املختارة؛ ألنه
قد تكون هناك عوامل ساعدت على تفادي األخطاء " "Error Evadingفيها ،لذا جاءت مادة
االختبارات التقوميية بطريقة مفاجئة لتكون مثرية لألخطاء "  .)1("Error Provkingوليس املقصود
ابملفاجئة أن الطالب ليسوا على علم ابالختبارات ،وإمنا قصد هبا أهنا غري االختبارات الفصلية اليت
تدرب عليها.
استعد هلا الطالب حبفظ موضوعات معينة وال ّ
جمتمع الدراسة:
يتكون جمتمع البحث من الطالب واملعلمني يف مرحلة التعليم الثانوي العريب يف غاان ،وهي
املدارس اإلسالمية غري احلكومية يف مجهورية غاان ،وهلا املعادلة يف بعض جامعات الدول العربية
واإلسالمية.
وألن هذه الدراسة ذات طبيعة ميدانية فإن الصعوابت تنحصر يف حالة اإلحباط السائدة عند
جمتمع الدراسة ،مما يؤدي إىل عدم التعاون وعدم اجلدية واإلمهال يف املراقبة أثناء تقدمي االختبارات.
الدراسات السابقة:
( )1انظر :زهران ،علم اللغة التطبيقي يف اجملال التقابلي (حتليل األخطاء) ،ط ،1ص.47-21
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الدراسة األوىل:
مرتضى حممود معاذ (2008م) بعنوان( :اللسانيات التطبيقية وتعليم وتعلم اللغة العربية
جبمهورية غاان) .وهي يف األصل رسالة ماجستري ق ّدمها الباحث يف شعبة اللغة العربية بكلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية جبامعة موالي إمساعيل يف املغرب .حاول الباحث فيها أن يراجع برانمج تعليم اللغة
العربية يف غاان واملشكالت اليت تواجه الطالب يف تعلّمها لغة اثنية بسبب عدم صالحية املقررات
موحدا للتعليم العريب ،غري أنه قيد دراسته على املراحل
املدرسية املستعملة ،فاقرتح برانجما جديدا َّ
األساسية دون التطرق إىل املرحلة الثانوية.
استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي يف دراسة الكتب املستخدمة يف تعليم اللغة العربية
يف غاان ،وكانت عينة الدراسة يف ذلك ثالث مدارس يف مدينة (كوماسي) الواقعة يف وسط الدولة،
وهي :املدرسة السلفية ،واملدرسة الثقافية ،وجممع أنصار السنة ،بينما استخدم املنهج التجرييب يف تطبيق
الربانمج املقرتح.
وقد قام الباحث بتحليل الكتب املستخدمة يف املدارس املذكورة ،وابلتحديد يف املستوايت
األوىل من التعليم االبتدائي (الصفوف :األول ،والثاين ،والثالث االبتدائية ،وتناول العناصر التالية:
املستوى الصويت ،املستوى املعجمي ،املستوى الرتكييب ،املستوى الداليل ،املستوى التداويل ،الوسائل
املعينة ،التقييم والتقومي).
ومن أهم نتائج هذه الدراسة هو عدم صالحية الربانمج تعليم اللغة العربية يف غاان ،وخاصة يف
املستوايت األوىل من التعليم االبتدئي ،نظرا الختالف السياق التعليمي الذي أخذت منه الربانمج زماان
ومكاان .لذا فإن احلاجة إىل إجياد برانمج جديد يف التعليم العريب يف البالد أصبحت ضرورة دينية ومهمة
وطنية ،وابلتايل أوصى الباحث املسئولني يف قسم التعليم العريب اإلسالمي ابلتعاون معه يف تطبيق
الربانمج املقرتح.
الدراسة الثانية:
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عبد احلميد شعيب أغاكا ( ،)1983بعنوان(:مشاكل اللغة العربية لدى الطالب النيجريي)،
وهي يف أصلها رسالة ماجستري ق ّدمها املؤلف يف قسم اللغة العربية جبامعة ابيرو يف نيجرياي ،والكتاب
منشور .عرض فيه جمموعة من األخطاء اللغوية الشائعة لدى دارسي اللغة العربية يف نيجرياي بقصد
تصويبها دون الغوص يف تفاصيل العوامل املؤدية إىل وقوع تلك األخطاء ،بل كان اهتمامه موجها يف
الغالب إىل تناول مصادر ما أطلق عليه بـ (مشاكل اللغة العربية لدى الطالب النيجريي) ،وقد قسم
الباحث تلك املصادر إىل تسعة أقسام-:
 -1دور املستعمرين يف القضاء على اللغة العربية.
 -2عدم اهتمام احلكومات املختلفة ابللغة العربية.
 -3تعليم اللغة العربية ابللغة األجنبية.
 -4املشكلة الاصة ابلنطق والكتابة لدى الطالب النيجرييني.
 -5املشكلة الاصة ابملناهج العربية يف نيجرياي.
 -6املشكلة املتعلقة ابلكتب الدراسية.
 -7عدم وجود مطابع العربية للنشر والتشجيع على طبع الكتب اليت تناسب بيئة التالميذ.
 -8املشكلة املتعلقة مبدرسي اللغة العربية وطالهبا.
 -9عدم التشجيع الكايف من احلكومات العربية للغة العربية يف نيجرياي.
ومل يشر الباحث إىل املنهج الذي اتبعه يف دراسته ،وإمنا يفهم ذلك من خالل مناقشته
للموضوعات اليت طرحها أنه استخدم املنهج الوصفي وشيئا من املنهج التحليلي .و كذلك مل حيدد
الباحث النتائج اليت توصل إليها يف دراسته ،بل اكتفى بذكر احللول للمشاكل اليت سردها يف الباب
الرابع ،وتتلخص احللول املقرتحة يف:
 -1دعوة احلكومة الفدرالية النيجريية إىل االهتمام ابللغة العربية لكوهنا لغة الدين لعدد كبري من
سكاهنا ،وألهنا من اللغات احلية اليت هلا مكانتها يف املؤسسات الدولية ،وألهنا أصحت
وسيلة ذات مصداقية س ّجل هبا اتريخ نيجرياي.
 -2ضرورة تدريس اللغة العربية بواسط اللغة نفسها؛ ألن تدريسها ابللغات األجنبية إمنا تزيد من
أتثري هذه اللغات على املتعلمني.
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تليب حاجات الطالب النيجرييني ،وكذلك أتليف الكتب واملقررات
 -3ضرورة بناء املناهج اليت ّ
املدرسية اليت حتقق أهداف املنهج.
 -4دعوة الدول العربية إىل االهتمام ابللغة العربية يف نيجرياي ويف غريها من الدول ،ألن مسئولية
نشرها تقع يف املرتبة األوىل على العرب الذين هم أصحاهبا ،مث تقع هذه املسئولية يف املرتبة
الثانية على املسلمني الذين يتعبدون هبا ويتخذوهنا أداة ثقافتهم يف هنضتهم املختلفة.
الدراسة الثالثة:
الدكتور شيخو أمحد سعيد غالدنثي (1993م)(حركة اللغة العربية وآداهبا يف نيجرياي)،
الكتاب منشور ،وهو يف أصله رسالة جامعية للدكتوراه ق ّدمها املؤلف يف كلية دار العلوم  -جامعة
القاهرة ،وقد تعرض يف الفصل الثالث من الكتاب لبعض األخطاء اللغوية الناجتة عن التداخل اللغوي
بني اهلوسا والعربية ،كدراسة تقابلية مبسطة ،مع ضرب أمثلة بصورة سريعة وموجزة.
يبني املؤلف املنهج الذي استخدمه يف دراسته ،ولكن يتبني من خالل صفحات الكتاب
ومل ّ
أن املنهج الذي اتبعه هو املنهج الوصفي التحليلي ،وقد قام بتحليل اجلوانب املتصلة ابللغة العربية يف
انتشارها وحتركها يف نيجرياي ،وكذلك درس األدب العريب حول فنونه ورجاله .وقد تناول أيضا بعض
اجلوانب املتصلة بتاريخ اللغة العربية يف هذه البالد.
ومن النتائج اليت توصل إليها الباحث ما يلي:
 -1أن اللغة العربية قد ازدهرت يف نيجرياي يف القرن التاسع عشر امليالدي ،مث توقفت عجلة
السري فرتة من أوائل القرن العشرين.
 -2أنه اتبعت عجلة سري ازدهار اللغة العربية يف نيجرياي يف الثلث الثاين من القرن املاضي.
 -3أتثري اللغات احمللية يف استعماالت اللغة العربية يف نيجرياي يف النطق ويف جمال استعمال
األلفاظ ويف الشعر.
 -4للغة العربية مكانة ممرموقة يف نيجرياي ،وهلا مستقبل مزدهر ،رغم وجود عقبات تقف يف
طريقها إىل التطور والتقدم.
وإلزالة تلكم العقبات من أجل تذليل الصعوابت وزايدة اإلمكاانت لتعليم اللغة العربية وتعلمها،
أوصى الباحث مبايل:
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• توسيع املعاهد الرتبوية اليت تقوم بتدريب املدرسني يف املراحل األولية ،وتزويدها بكل
اإلمكاانت والوسائل احلديثة اليت تعينها على القيام ابلواجب.
• توفري وسائل مسعية وبصرية حديثة لتدريس اللغة العربية مثل الكتب والصور واألفالم والشرائط
وغريها ،بشرط أن تليب تلك الوسائل حاجات الطالب النيجريي ،ألن الوسائل املوجودة يف
زمن كتابة البحث قد وضعت لتعليم اللغة العربية حيث هي اللغة األوىل.
• تنشيط دور الدول العربية جتاه نشر اللغة العربية لغة دين للماليني من املسلمني ،وبصفتها
لغة معرتف هبا يف كل املنظمات العاملية ،وأن تتخذ هذه الدول خطوات إجيابية لنشرها يف
العامل على نفس الطريقة اليت تنشر هبا اللغات األوربية يف العصر احلاضر.
الدراسة الرابعة:
الدكتور دكوري ماسريي واألستاذة مسيه دفع هللا أمحد األمني(2012م)،بعنوان:
(املشكالت الصوتية يف تعلم اللغة العربية للناطقني بغريها – جامعة املدينة العاملية أمنوذجا ،هذه
الدراسة ذات طابع تطبيقي أكثر ،إذا قورنت ابلدراسات املذكورة سابقا ،وقد أدرك الباحثان أن
املشكالت املتعلقة ابلنظام الصويت من أكرب املشكالت يف تعلم اللغة العربية لدى الناطقني بغريها ،لذا
قاما بتحليل هذا املستوى اللغوي لدى عينة من الطالب ،كما أهنما وقفا على التحدايت اليت تواجه
يدرس هذا الصنف من الدارسني .وقد تكونت عينة دراستهما من مائة ( )100طالب
املعلم الذي ّ
مبركز اللغات ،قسم اللغة العربية جبامعة املدينة العاملية مباليزاي.
وتظهر مشكلة الدراسة يف وجود الدارسني املبتدئني للغة العربية يواجهون مشكلة يف نطق بعض
األصوات الاصة ابللغة العربية واليت ال حيسن األجنيب النطق هبا ،من هذه األصوات مثال الضاد وتداخله
مع الدال ،والسني وتداخله مع الصاد ،واهلاء وتداخله مع احلاء ،وكذلك احلاء والاء ،والطاء والتاء،
والقاف والكاف ،والزاي والظاء.
( Analysis

وأما املنهج الذي اعتمد عليه الباحثان يف دراستهما فهو "املنهج الوصفي التحليلي"
)Descriptive Methode؛ وذلك جبمع العينات اللغوية مباشرة ،مث وصفها وحتليلها ،منطلقا من أهم
املشكالت الصوتية اليت تواجه متعلمي اللغة العربية الناطقني بغريها ،يف "جامعة املدينة العاملية" مباليزاي.
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ومن النتائج اليت توصال إليها :أن نسبة  %90من أفراد العينة يعانون من صعوبة نطق األصوات
احللقية (ح  -ع) و %80منهم يعانون من نطق األصوات احلنجرية (اهلاء ،واهلمزة) ،و %70منهم
يعانون من صعوبة نطق األصوات الطبقية (خ  -غ) ،يف حني أن  %60منهم جيدون الصعوبة يف نطق
األصوات املطبقة (ص  -ض  -ط  -ظ) .ومن خالل تلك النتائج توصل الباحثان إىل توصيات
أمهها :ضرورة بناء تدريس األصوات اللغوية العربية للناطقني بغريها على نظام التدرج من السهل إىل
الصعب؛ أي البدء بتعليم األصوات الصامتة ،مث األصوات املطبقة ،مث األصوات احللقية ،مع وضع مجيع
هذه اجملموعات يف كلمات سهلة النطق ذات معان حمسوسة ،ومن مث تـقدم األصوات الصائتة مع
التوضيح أبن الفرق بني احلركات الطويلة والقصرية هو مدة النطق.
التعقيب على الدراسات السابقة:
استفاد البحث من هذه الدراسات يف جوانب عديدة ،أمهها حتديد الصعوابت النامجة عن
طبيعة اللغة العربية ،والنامجة عن التداخل اللغوي بني اللغة األم واللغة اهلدف.
وختتلف الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة يف كوهنا ذات طابع تطبيقي ،وأهنا درست أغلب
املستوايت اللغوية ،وكان التطبيق على عينة املعلمني واملتعلمني معاً ،وتتميز الدراسة كذلك يف تركيزها
على املرحلة الثانوية اليت تعترب أنسب مرحلة لتحليل األخطاء ،لكوهنا رابطة بني التعليم األساسي اإللزامي
والتعليم اجلامعي/العايل االختياري ،ويف هذه املرحلة يكون املتعلم قد اكتسب قسطا ال أبس به من
املهارات اللغوية يف اللغة املتعلَّمة.
اقتضت طبيعة املنهج الذي سار عليه هذا البحث أن يقوم هيكله على مقدمة ومدخل وحمورين
رئيسيني؛ تتناول املقدمة الدراسة التمهيدية عمال أبدبيات البحث العلمي ،ويتناول املدخل أمرين،
عرض حملتوايت املقررات املدرسية يف اجلمهورية،
أوهلما :اتريخ اللغة العربية يف مجهورية غاان ،واثنيهماٌ :
بدء ابملرحلة االبتدائية وانتهاء ابملرحلة الثانوية (حمل الدراسة).

أما احملوران فيتناول األول منهما دراسة للبنية اللغوية ملقررات اللغة العربية ىف املرحلة الثانوية يف
غاان ،وذلك بتحليل احملتوى للمقررات الصرفية والنحوية وقواعد اإلمالء والرتقيم .وتناول هذا احملور
كذلك اجلوانب النظرية للمستوايت املذكورة ،إضافة إىل املستوى الصويت.
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وركز احملور الثاين على دراسة للظواهر اللغوية ىف اللغة املكتوبة (واملنطوقة يف املستوى الصويت)
لدى طالب املرحلة الثانوية ىف غاان ،حيث بدأ البحث بتمهيد شرح فيه منهج حتليل األخطاء،كما بّني
طريقة إجراء البحث امليداين .مث تناول احملور حتليل األخطاء معتمدا على املقابلة الشخصية ،وأوراق
االختبارات التقوميية املعدة هلذه الدراسة.
وهللا ويل التوفيق.
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مدخل
أ) اتريخ اللغة العربية ىف غاان
من املعروف أن ارتباط اللغة العربية ابلقرآن الكرمي أمر ال خيتلف فيه اثنان ،لذا فإنه ال ميكن
احلديث عن اللغة العربية يف غاان دون اإلشارة إىل دخول اإلسالم وانتشاره فيها .فاإلسالم وصل إليها،
كغريها من الدول ،مصحواب ابحلضارة والثقافة واللغة العربية .وقبل الدخول يف تفاصيل املوضوع جيدر
بنا ذكر نبذة عن اتريخ غاان.
نبذة عن اتريخ غاان:

سمى قبل االستقالل ب ساحل الذهب  -Gold Coastمجهورية
مجهورية غاان – وكانت ت ّ
إفريقية مطلة على الساحل الشمايل لليج غينيا الواقع يف غرب إفريقيا ،حتدها من الشرق توجو ومن
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الغرب ساحل العاج (كوت ديفوار) ،ومن الشمال بوركينا فاسو ،ومن اجلنوب خليج غينيا .وتبلغ
مساحتها  238,537كيلومرتا مربع ،حوايل  93,000ميال مربع(.)1
مدلول االسم (غاان)
مسّيت (غاان) على اسم الدولة التارخيية املعروفة بـ(امرباطورية غاان) ابلرغم من أهنا ال تقع داخل
حدود تلك الدولة ،حيث إن املسافة بينهما ال تقل عن ألف ميل (.)2
وعن مدلول كلمة (غاان) أشار املؤرخ البكري( )3أن الكلمة كانت لقبًا مللوك مملكة غاان ،وكان
اسم البلد (أوكارا)(.)4
وذكر الباحث (حممد) نقال عن املؤرخ الغيين (جربيل نيان) "أن كلمة (غاان) تعين ابللغة
السوننكية القيادة العسكرية أو أمري اجليوش ،مث تطورت حىت صارت امسا للعاصمة مركز القيادة ،مث
اتسع املدلول حىت صار يطلق على اململكة"(.)5
وهذا التفسري قريب مما ورد يف دائرة املعارف الربيطانية ،وهو أن كلمة (غاان) كانت امسا للحكام،
مث أطلق فيما بعد على اململكة وعاصمتها(.)6
وال يلتفت إىل القول أبن للكلمة أصال عربيا من كلمة (الغىن) ،وقد حّرفت فأصبحت (غاان)،
وزعموا أن جتار العرب هم الذين أطلقوا هذا االسم على هذه األرض ،نظرا لوجود الذهب هبا ولرياهتا
( )1انظر:رميي ،غاان

اليومRemy Mulene, Ghana today, p. 9..

( )2انظر :غالدنثي ،حركة اللغة العربية وآداهبا يف نيجرياي ،ط ،2ص.21
( )3هو عبد هللا بن عبد العزيز بن حممد بن أيوب بن عمرو البكري (أبو عبيد) .لغوي ،مؤرخ ،نسابة ،جغرايف .ولد بقرطبة ،وتويف هبا يف شوال،
ودفن مبقربة أم سلمة .من تصانيفه :أعيان النبات والشجرايت االندلسية ،معجم ما استعجم من البلدان واألماكن ،شرح األمثال السائرة
مساه فصل املقال ،املسالك واملمالك ،والتنبيه على أغالط أيب علي يف أماليه .انظر :رضا كحالة ،معجم املؤلفني ،د.ط،
ج ،6ص ،75ابب العني.

( )4البكري ،املغرب يف ذكر بالد أفريقية واملغرب ،د.ط ،ص.174

( )5حممد ،الدعوة اإلسالمية املعاصرة يف غاان ،رسالة ماجستري ،ص.27-26

( )6انظر( :غاريسون تو حاليبوت) ويليام بينتون ،دائرة املعارف الربيطانية

(Garrison to Halibut) William Benton, Encyclopedia Britanica, Vol.10, P.385.
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الكثرية .وهذا مما تتناقله ألسنة الناس يف غاان احلديثة ،ومستندهم ضعيف جدا ،وال خيرج عن وجود
هذه الريات يف غاان القدمية وغاان احلديثة(.)1
رد ايقوت احلموي على هذا الزعم ،وهو من علماء القرن السادس والسابع اهلجريني(،)2
وقد ّ
يقول عن كلمة (غاان)" :غانة :بعد األلف نون ،كلمة عجمية ال أعرف هلا مشاركا من العربية :وهي
مدينة كبرية يف جنويب بالد املغرب متصلة ببالد السودان جيتمع إليها التجار ومنها يدخل يف املفازات
إىل بالد الترب ولوالها لتع ّذر الدخول إليهم ألهنا يف موضع منقطع عن الغرب عند بالد السودان فمنها

يتزودون إليها"(.)3
ّ

صلة غاان احلديثة بغاان القدمية
كانت األخبار عن ساحل الذهب (غاان) قبل الربع األخري من القرن الامس عشر امليالدي
تنقل عن طريق الرواايت الشفهية ،ومن تلك األخبار أن سكاهنا هاجروا إىل وطنهم احلايل من مملكة

( )1حممد ،الدعوة اإلسالمية املعاصرة يف غاان ،رسالة ماجستري ،ص.27
( )2هو ايقوت بن عبد هللا الرومي احلموي ،أبو عبد هللا ،شهاب الدين :مؤرخ ثقة ،من أئمة اجلغرافيني ،ومن العلماء ابللغة واألدب .أصله من الروم.
كان موىل ببغداد لتاجر امسه عسكر بن إبراهيم احلموي ،فرابه وعلمه وشغله ابألسفار يف متاجره ،مث أعتقه (سنة  596هـ) .فعاش من
نسخ الكتب ابألجرة ،ورحل رحلة واسعة .من كتبه :معجم البلدان ،إرشاد األريب ،ويعرف مبعجم األدابء ،أخبار املتنيب،
ومعجم الشعراء ،وغريها .وتويف سنة 626ه .انظر :الزركلي ،األعالم ،ط ،15ج ،8ص .132-131وابن خلكان الربمكي،
وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،ط ،1ج ،139 ،6حرف الياء.

( )3ايقوت احلموي ،معجم البلدان ،ط ،2ج ،4ص ،184ابب الغني والباء وما يليهما.
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من ممالك امرباطورية غاان ،وابلتحديد ( أطراف دوليت املوريتانيا ومايل احلديثتني)( ،)1كما هو واضح يف
الريطة التالية:

م ـوق ـع إم ـراط ـوري ـة غ ـان ـا
=======================================
لعل هذه الروابط التارخيية اليت تربط بني غاان احلديثة ومملكة غاان القدمية هي اليت أدت إىل
و ّ
تسمية (ساحل الذهب) جبمهورية غاان بعد االستقالل ،وقد اختار بعض املؤرخني الغانيني هذا الرأي،
ومنهم (السيد أف .كي .بوا) يف كتابه (اتريخ غاان)(.)2
غري أن بعض الباحثني نفوا الرأي السابق القائل بوجود صلة بني شعوب البلدين " ،ويرجعون
سبب التسمية إىل أن الزعيم الغاين األول (الدكتور كوامي نْك ْرما) وصحبه ،بعد االستقالل ،أطلقوا هذا

( )1غالدنثي ،حركة اللغة العربية وآداهبا يف نيجرياي ،ط،2ص.22
( )2انظر :بوا ،أف .كي ،.اتريخ

غاانBuah, F. K., History of Ghana, p. 39.،
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االسم حماولة منهم لتذكري العامل ابملاضي املشرق ململكة افريقية قدمية ،من ابب االفتخار هبذا االسم
التارخيي االفريقي العريق"(.)1
ومع ذلك فإنه قد وِجدت أدلة تثبت وجود الصلة بني مملكة غاان القدمية وبني بعض قبائل غاان
احلديثة ،وخاصة قبائل (أكان) اليت تتوزع يف نصف مساحة الدولة ،ومن هذه األدلة ما يلي:
أوال:ذكر (بوا) أن (أكان) تتناقل ألسنتهم رواايت شفهية أبن أسالفهم كانوا يعيشون مشال
الغاابت اليت كانت ضمن مملكة غاان القدمية ،ويف فرتة من الفرتات قدموا إىل أماكنهم احلالية(.)2
مدهش ،أال وهو طريقة الوراثة لدى ملوك امرباطورية
أمر
ٌ
اثنيا:طريقة الوراثة ،لقد أوقف الباحث ٌ
غاان واليت توافق طريقة الوراثة لدى قبائل (أكان  )Akanيف دولة غاان احلديثة .كتب البكري يصف هذه
يشك فيه أنّه ابن
الطريقة" :وتلك سريهتم ومذهبهم أ ّن املـلك ال يكون ّإال يف ابن أخت امللِك ألنّه ال ّ

صحة اتّصاله به"(. )3
أخته وهو ّ
يشك يف ابنه وال يقطع على ّ

وابملقابل فإن النظام نفسه ما يزال سائدا بني قبائل (أكان) إىل الوقت احلاضر( .)4ولتصحيح
هذا التقليد املوروث لدى قبائل (أكان  )Akanاحلديثة وضعت احلكومة الغانية بندا يف الدستور للعام
1992م يعطي أبناء املوروثني وأزواجهم نصيبا من الرتكة()5؛ ألن األخوال أو أبناء األخوات للميِّت هم
الذين حيظون ابلرتكة دون غريهم ،وهذا البند ال ميس املسلمني من هذه القبيلة العرتاف احلكومة ابلطريقة
اإلسالمية يف الوراثة.

( )1حممد ،الدعوة اإلسالمية املعاصرة يف غاان ،رسالة ماجستري ،ص .30وانظر :زاهر ،اتريخ غاان احلديث ،د.ط ،ص.5
( )2انظر :بوا ،اتريخ

غاانBuah, F. K., History of Ghana, p. 43 - 47.،

( )3البكري ،املسالك واملمالك ،د.ط ،ج ،2ص.871

( )4انظر :حممد ،الدعوة اإلسالمية املعاصرة يف غاان ،رسالة ماجستري ،ص .31وانظر :أوساي ،التاريخ الوطين لغاان،
Osei, National History of Ghana, p. 1.

( )5انظر :دستور دولة غاان للعام1992م يف البند اآليت )P.N.D.C.L. 111 ( section 19 (b) :وانظر أيضا يف موقع قانوين
رمسي ،http//judicial.gov.gh/constitution/second_schedule/home.htm :استعرض بتاريخ2015 /10 /15 :م.
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أما تويل امللك واإلمارة يف هذه القبائل فما زال حىت اآلن يتبع النظام القدمي املذكور ،رغم وجود
البند يف الدستور الوطين( .)1وبعبارة أخرى فإن قبائل (أكان) يف غاان احلديثة يـوِّرثون املـلك والرتكة البن
أخت امللِك أو امليِّت.
االستعمار واالستقالل:
كان أول احتكاك ساحل الذهب أبوراب يف عام 1470م حيث نزل بشواطيها الربتغاليون ،ويف
عام 1482م بىن الربتغال أول قلعة مطلة على خليج غينيا مسوها ( )Sao Jorge da Minaومساها اإلجنليز
الحقا ( )Elmina Castleأي قلعة ألْ ِمينا .وكانت القلعة أول حمطة جتارية بني غاان وأوراب .وهكذا استمرت
العالقة التجارية بينهما حىت دخل يف تلك العالقة دوٌل أوربية أخرى ،وهي اجنلرتا وهولندا وأملان ،لكن
حدث هناك صراع عنيف بينها من أجل االستيالء ،والذي استمر ثالثة قرون من العام 1553م،
فاستوىل كل واحدة منها على منطقة معينة يف فرتة من الفرتات حسب قوهتا العسكرية .ويف عام 1821م
استولت حكومة االجنليز على مجيع حمطات جتارية على شواطئ ساحل الذهب ،ومتت هلا البيعة من
أمراء قبائل فانيت ( Fantiاألكانية) الساكنة يف املناطق الساحلية ،وكانت تلك احلادثة أول خطوة لالعرتاف
ابستعمار املناطق الساحلية لدولة غاان من االجنليز .واستطاع استعمار اإلجنليز السيطرة على مجيع الدولة
يف عام 1902م بعد حروب متواصلة مع مملكة أشانيت ( )Ashanti Kingdomالواقعة يف وسط الدولة
(.)2
استقلت غاان عن بريطانيا عام 1957م ،ولغتها الرمسية هي اإلجنليزية وعملتها (غاان ِس ِ
يدي
 .)GHCوتوجد هبا عشر والايت تطلق عليها مناطق أو أقاليم .ومن أهم مدهنا أكرا ( Accraالعاصمة)،
وكوماسي  ،Kumasiوكيب كوست  ،Cape Coastومتايل  ،Tamaleواتكورادي  .Takoradiوتع ّد غاان أول
دولة حتت استعمار بريطانيا يف غرب القارة األفريقية حتصل على االستقالل بعد (ليبرياي) اليت استقلت
قبلها بنحو قرن من الزمن(.)3

( )1انظر :أوساي ،التاريخ الوطين

لغاانOsei, National History of Ghana,p. 1-2.،

والتغيريBoahin, Ghana, Evolution and Change, P. 81.،

( )2انظر :بواهني ،غاان  -التطور
( )3املرجع نفسهBoahin, Ghana, Evolution and Change, P. 83-84.:
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املناخ والسطح:
جيمع مناخ مجهورية غاان بني املناخ االستوائي واملناخ املداري ،فاملناخ االستوائي هو":نوع من
املناخ الذي ميتد نطاقه لبضع درجات عرضية مشال وجنوب خط االستواء  -ابستثناء املرتفعات ،...
واملناخ املداري هو نوع املناخ الذي ينحصر نطاقه على املنطقة اليت تقع بني حدود الصحارى الكربى
واملناخ االستوائي ،فيمتاز بتعرضه ألثر الرايح التجارية يف جزء من السنة وأثر األمطار التصاعدية يف
اجلزء الباقي"(.)1
وتوجد يف الشريط الساحلي احلشائش والشجريات ،يف حني توجد بشماله الغاابت املومسية اليت
تغطي أرض أقاليم (أشانيت) و(برونغ أهافو) و(الشرقي) وجزء من (فولتا) ،وتوجد منطقة (السافاان) اليت
تغطي األقاليم الشمالية الثالثة ،وهي( :الشمايل ،والشرق األعلى ،والغرب األعلى) ،وتغطي مساحة
تبلغ مخسة وستني ألف ميل مربع.
ومناخ املناطق الشمالية جاف شديد احلرارة ،أما املناطق الوسطى واجلنوبية فهي أرطب ،واملناطق
الساحلية أكثر املناطق ازدحاما ومناخها معتدل نسبيا).(2
أما السطح جلمهورية غاان فينقسم إىل ثالثة أقسام تضاريسية( ،)3وهي:
 -1السهول الساحلية :تتكون هذه السهول من تالل وحافات ،وتقع غرب العاصمة (أكرا) ،ويف
شرقها تقع السهول اليت تعرف ابسم (سهول أكرا) أو ( سهول فولتا األدىن) ،وتتميز بكمية
أمطار قليلة ،وتكثر فيها احلشائش والشجريات ،وتزرع هبا الفواكه والضروات ،كما يكثر رعي
املاشية على األراضي احلشائشية(.)4

()1حممد ،الدعوة اإلسالمية املعاصرة يف غاان ،رسالة ماجستري ،ص .34وانظر أيضا :توين ،معجم املصطلحااتجلغرافية ،د.ط ،ص 491و .494
اليومRemy Mulene, Ghana today, p. 9 & 13.،

( )2انظر :رميي ،غاان
سمى أحياان ابالرتفاع النسيب ،فيقال:
( )3التضاريس هو :اختالف أو تفاوت االرتفعات ألي جزء من سطح األرض ،أو ما ي ّ
تضاريس بسيطة  ...إىل آخره .انظر :توين ،معجم املصطلحات اجلغرافية ،د.ط ،ص.118

( )4انظر :حممد ،الدعوة اإلسالمية املعاصرة يف غاان ،رسالة ماجستري ،ص .36- 35وانظر :رميي ،غاان اليوم،
Remy Mulene, Ghana today, p. 21.
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 -2هضبات :أحدها هضاب (أشانيت) ،وهو يشكل سلسة من األحواض اليت ساعدت على
تكوين مراكز االستقرار الرئيسة اليت يشغل سكاهنا أساسا بزراعة (الكاوكاو) .وإىل الشمال من
نطاق األحواض اهلضاب اليت ترتكب من صخور ،أمهها هضاب غرب (غوجنا  )Gonjaوهضاب
(وا  )Waو هضاب (مامربوسي  ،)Mamprusiوعلى هذه اهلضاب متارس الزراعة إىل جانب
رعي املاشية على حشائش السافاان(.)1
 -3حوض هنر فولتا) :(2حتف حبوض هنر فولتا  Volta Riverهضاب عالية ،وتسقط يف املنطق كمية
كبرية من األمطار ،وجيدر الذكر أن هنر فولتا هو أكرب مصدر لتوليد الكهرابء يف الدولة.
القبائل واللغات:
يصل عدد القبائل يف غاان حوايل مائة قبيلة ،وميكن تقسيمها إىل مخس جمموعات تتجمع كل
جمموعة على أساس لغوي وثقايف وغريمها ،وهذه اجملموعات هي(:)3
 -1أكان
 -2غا  /أدانغوي Ga /adangwe
 -3إيوي Ewe
 -4غوان Guan
Akan

 -5غور

Gur

أوال :أكان:
تشكل قبائل (أكان) من حيث العدد حوايل  %40من جمموع سكان غاان( ،)4ومن انحية
اللغة املشرتكة فإهنا تسمى ابسم القبيلة ،وتتفرع إىل هلجات كثرية وأغلبها متقاربة جدا ،غري أن أكرب
هلجاته هي هلجة (تِ ِوي  )Twiالتابعة لقبيلة أسانيت  ،)Asantiوهي أكرب هلجة مستعملة يف الدوله،
( )1انظر :إدارة الدمات التعليميةالغانية ،اجلغرافية املدارية
( )2املصدر

لغاانG. E. S., The Tropical Geography of Ghana P. 21..

السابقG. E. S., The Tropical Geography of Ghana P. 23..

( )3انظر :حممد ،الدعوة اإلسالمية املعاصرة يف غاان ،رسالة ماجستري ،ص.42-38
()4انظر :رميي ،غاان اليوم،

Remy Mulene, Ghana today, p. 69.
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وتتبعها يف كثرة االستعمال هلجة (فانْيت ،)Fantiالتابعة لقبيلة (فانيت  .)Fantiومن الناحية الدينية فإن
نسبة كبرية من قبائل (أكان) تدين ابلنصرانية املختلطة ابلوثنية ،وأما املسلمون فيها فيقدر نسبتهم حبوايل
عشرين يف املائة .%20
اثنيا :غا  /أدانغوي:
يكون (غا) حوايل عشرة يف املائة  %10من جمموع السكان ،وقيل إهنم قدموا من نيجرياي واستوطنوا يف غاان،
وقدكونوا سلسلة من املدن على الساحل مبا فيها العاصمة(أكرا) .أما (أدانغوي) فهم يشرتكون مع (غا) يف اللغة مع
وجود فروق بسيطة ،لذا يطلق عليها أحياان لغة (كروبو) أو (أدا) .وقد استقروا يف الشرق من (غا) قريبا من الشاطئ
الغريب للفولتا السفلى .Lower Volta
ومن الناحية الدينية فإن أغلب (غا/أدانغوي) يدينون ابلنصرانية ،وقلة من الوثنيني واملسلمني،
غري أن عدد الوثنيني يفوق عدد املسلمني؛ ألن كثريا من أتباع النصرانية يشاركون يف العادات والتقاليد
الوثنية ،وابألخص ملوكهم.
والفرق بني جمموعة (غا/أدانغوي) وجمموعة (غا) أن األوىل تعمل ابلنظام األبوي الذي ينسب
الولد إىل أبيه دون أمه ،وعكس ذلك عند جمموعة (أكان)).(1
اثلثا :إي ِوي:
تشكل (إيوي) حوايل ثالثة عشر يف املائة  %13من جمموع السكان ،والنظام األبوي هو
السائد فيها مثل (غا) ،وكان وصول أفراد قبيلة (إيوي) معاصرا لوصول قبائل (غا/أدانغوي) ،وقد استقروا
يف اجلنوب الشرقي لدولة غاان ،ممتدين حوايل  80ميال يف الداخل(.)2
أما من الناحية الدينية فإن قبائل (إيوي) من أكثر قبائل غاان متسكا ابلوثنية ،ويوجد فيهم نسبة
ال أبس هبا من النصارى ،وعدد ضئيل من املسلمني ،ال يتجاوزن ستة يف املائة .%6

( )1انظر :بوا ،اتريخ

غاانBuah, F. K., History of Ghana, p. 3.،

( )2انظر :أوساي ،التاريخ الوطين

لغاانOsei, National History of Ghana,p. 32.،
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رابعا :غوان:
تشكل قبائل (غوان) اثنني يف املائة  %2من جمموع سكان غاان ،وتتمركز يف منطقة وسط غاان
قريب من مناطق (أسانيت) أكرب قبائل (أكان) ،وهي أكرب قبيلة تسكن إقليم (برونغ أهافو) ،و احلقيقة
أن قبائل (غوان) ال ختتلف عن (أكان) يف العادات والتقاليد واللغة ،لذا فإن بعض ملوكها حتت الوالء
مللك (أسانيت) رغم اختالف األقاليم.
خامسا :غور:
وتشكل هذه الفبائل حوايل مخسة وثالثني يف املائة  %35من جمموع سكان الدولة ،وتنقسم
إىل أربع جمموعات لغوية رئيسة على النحو اآليت:
أ)موىل دغباين
ب)مامربوسي Mamprosi
ج) غاوجنا Gonja
د) غروسي Grusi
وهذه اجملموعات مجيعها تتمركز يف املناطق الشمالية إال من هاجر إىل اجلنوب للعمل ،األمر
الذي كان سائدا منذ أايم االستعمار ،لتميز أفراد تلك املناطق من القوة البدنية .وأغلب أفراد هذه
القبائل من املسلمني إذ تبلغ نسبتهم حوايل تسعني يف املائة .)1(%90
Mole Dagbani

دخول اإلسالم يف غاان
املرجح أن اإلسالم دخل
مل يتفق املؤرخون على حتديد وقت دخول اإلسالم يف غاان ،لكن من َّ

يف غاان يف أواخر القرن الامس عشر امليالدي بعد دخوله يف مايل ونيجرياي لفرتة من الزمن(.)2

( )1انظر:رميي ،غاان

اليومRemy Mulene, Ghana today, p. 94 - 95.،

( )2انظر :غالدنثي ،حركة اللغة العربية وآداهبا يف نيجرياي ،ط ،2ص.22
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ويف الفرتة املذكورة ،هاجر جمموعة من جتار قبائل (وانغرا) أو (املاندي) املالية املسلمة إىل املناطق
الشمالية لبحرية فولتا ( ،)1()Lake Voltaواليت تفصل بني الشمال وغاابت قبائل (أكان) يف اجلنوب
من أجل املشاركة يف التجارة يف املعادن وخاصة َّ
الذهب(.)2
ومن الناحية األخرى فإن قبائل (هوسا) النيجريية كانت يف الوقت نفسه مركزة على الشمال
الشرقي من البحرية مهتمني يف جتارة جوز الكوال ( .*(Kola Nutوعرب هؤالء وألئك دخل اإلسالم ألول
مرة يف غاان من الشمال يف الفرتة املذكورة(.)3
غري أنه ال ميكن حتديد من له فضل األسبقية يف إدخال اإلسالم يف هذه البالد ،أهم جتار
(وانغرا) أم جتار (هوسا)؟ يرى بعض الباحثني أن األسبقية لقبيلة (وانغرا) ألنه حىت اآلن فإن قبائل
(أكا ْن) الغانية تطلق على كل مسلم اسم (كِرامو) واليت تعين يف لغة (وانغرا) العامل أو املعلّم ،مما يشري
إىل أن أول من احتك مع تلك القبائل من املسلمني هم (وانغرا)( .)4لكنه يرى الباحث أن هذا ليس
دليال مقنعا ألنه قد يكون جتار (وانغرا) سبقوا جتار هوسا إىل ما وراء حبرية (فولتا) من اجلهة اجلنوبية
حيث توجد قبائل (أكا ْن) ،وال يعين ذلك حبال من األحوال أهنم سبقوهم يف الدخول إىل غاان.
ورغم استحالة معرفة من له أسبقية يف دخول اإلسالم يف هذه البالد إال أن فضل ذلك يبقى لتجار القبيلتني
(هوسا) و (وانْغرا) ،فاعتنق الناس اإلسالم عن طريق ما ميكن تسميته بـ (الدعوة الصامتة) ،أي األخالق واملعامالت
اإلسالمية اليت مل تكن مألوفة لدى قبائل هذه الدولة.

هذا ،وقد استقركثري من التجار املسلمني يف مدن وقرى غاان ،وساعدوا على أتسيس بعض املدن التجارية
بوم ( )Yagbumيف بالد غ ْوجنا ( ،)Gonjaوانسا( )Nasaيف بالد وا(.)5()Wa
اجلديدة مثل اي ْغ ْ
( )1حبرية فولتا هو أكرب خمزن ماء أو حبرية اصطناعية يف العامل ،تعتمد عليها غاان يف توليد الكهرابء والزراعة الصيفية .انظر:
إدارةالدمات التعليمية الغانية ،اجلغرافية املدارية

لغاانG. E. S., The Tropical Geography of Ghana P. 23.،

( )2انظر :مرتضى ،اللسانيات التطبيقية وتعليم وتعلم العربية جبمهورية غاان ،رسالة املاجستري ،ص.34
* جنس نبات من الفصيلة الربازية (ويعطي آلكله نوعا من النشاط) ،زايدة من خربة الباحث.

( )3انظر :عبد هللا ،تطور التعليم اإلسالمي يف مشال غاان dulai, The Growth of Islamic Learning in Northern Ghana, pp. 54 – 55

( ) 4انظر :مرتضى ،اللسانيات التطبيقية وتعليم وتعلم العربية جبمهورية غاان ،رسالة املاجستري،ص.34

( )5انظر :عبد هللا ،تطور التعليم اإلسالمي يف مشال غاان ،نقال عن (هونويك ،جملة األدب العريب يف إفريقيا ،م ،4د.ع).
Abdullai, The Growth of Islamic Learning in Northern Ghana, (Hunwick, John, 2004, Arabic Literature of Africa, Vol. 4).
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اللغة العربية يف غاان
أصبح الزما على املسلم أن يتعلم ويعلِّم غريه من املسلمني أمور دينهم من القرآن الكرمي واحلديث
والفقه ،وكل ذلك ال يكون إال ابللغة العربية ،مما يدعو إىل ضرورة معرفة هذه اللغة كوسيلة مهمة
للوصول إىل تلك العلوم املذكورة .فشرع العلماء من التجار يف أتسيس احللقات العلمية اليت حتولت
ت زوِرى) بلغة هوسا ،وإذا تطورت الكتاتيب وأخذت
فيما بعد إىل ما يسمى بـ (الكتاتيب) (مكرنْ ْ
الطابع النظامي ِمسّيت (مكرنْتا)(.)1
وقد مر التعليم العريب اإلسالمي يف غاان أبربع مراحل رئيسية-:
 -1مرحلة ظهور القراءة والكتابة:
متثل هذه املرحلة بداية ظهور التدوين يف بعض مدن غاان ،ولقد جاء التجار املسلمون إىل غاان
ولدى كثري منهم معرفة ابلكتابة والقراء ابللغة العربية ،ومما يؤكد ذلك اختاذ ملوك املنطقة بعض املسلمني
كتّااب هلم يف بالطهم ،مثل ما قام به ملك جاكااب ( )Jakapaمؤسس دولة غوجنا ،بل اختذ هذا امللك
املسلمني حاشية بالطه فأصبحوا دعامة مملكته ومملكة أبنائه من بعده(.)2

ومل يغفل املسلمون عن تعليم أبنائهم وغريهم ممن دخل اإلسالم على أيديهم ،ومل تشغلهم
األنشطة التجارية واألعمال يف قصور امللوك عن واجبهم ،فبدأوا ابختاذ حلقات التعليم الصغرية منابع
نشر التعليم اإلسالمي واللغة العربية .ومدينة (سلغا  )Salagaمن املدن الشمالية املزدهرة ابحلركة العلمية
يف تلك الفرتة.
 -2مرحلة الكتاتيب و(مكرنْتا):
ويف هذه املرحلة شاهد التعليم العريب اإلسالمي ازدهارا كبريا يف الدولة ،خاصة يف املدن
الشمالية ،حيث "بدأت هذه احللقات أتخذ شكلها النظامي ،حيث وجد مقررات ونظام يف
كتب قدمية مستخدمة بشكل شبه مقنن ،حيث ال ينتقل املتعلم إىل
الربانمج التعليمي ،وكان هناك ٌ
( )1انظر:التفكري الفلسفي يف حتديث املدارس اإلسالمية يف

غاانAnsah; Abdulai, The Philosophy: Thoughts on .

Modernizing Islamic schools in Ghana, P. 465.
( )2انظر :عبد هللا ،تطور التعليم اإلسالمي يف مشال غاانAbdulai, The Growth of Islamic Learning in Northern Ghana, P. 55. .
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أحد الكتب حىت يستوىف كتااب أقل منه يف املستوى" ( .)1وكان رؤساء القوافل التجارية الذين يطلق
عليهم لقب (مادوغو  ،)Maduguواملضيفون من الذين استوطنوا هذه املدن امللقَّبون بـ (ميغِدا)،
كانوا هم املعلمني األوائل يف النظام التعليمي اجلديد.
وقد شاهدت هذه املرحلة كتاابت عديدة من هؤالء وغريهم ،فمن األمثلة هلذا االزدهار
()2

العلمي يف غاان مما يدل على انتشار اللغة العربية فيها ما يلي:
 -رسائل جتارية ملادوغو عيسى نـغراهو.

وجنا حملمود بن عبد هللا ،وقد وصف الباحث (جون هونْ ِو ْك )JohnHunwick
 قصة سلغا اتريخ غ ْاملؤلَّف أبنه مثال حي لثقافة قبيلة غوجنا املسلمة يف كتابة التاريخ.
 ترمجة مامل احلسن لـ (قصة سلغ اتريخ غوجنا) من اللغة العربية إىل لغة هوسا.ِ
ومبا ،وغرنْ ِشي.
 وقد مجع مامل احلسن اتريخ بعض القبائل الشمالية مثل موشي ،وداغ ْ كتاابت يعقوب بن خالد عن اتريخ قبيلة داغومبا اليت تروى مصاحبة بضرب الطبول ،ومساهومب ِوي).
(اتريخ دغ ْ
كتاابت الشيخ احلاج عمر من قصائد وغريها ،واليت حبث فيها خلق كثري من الغانينيواألجانب.
 -3مرحلة التحدايت:
بدأت تظهر التحدايت أمام التعليم العريب اإلسالمي بعد استقرار املستعمر الربيطاين
يف الدولة ،وذلك بعد انسحاب بقية الدول األوربية .فكان اهلدف األساسي للتعليم االحتاليل
صرح بذلك قسيس إد ِويرد بِ ِ
ليدين يف كتابه (املسيحية واإلسالم واجلنس
واضحا ،وهو التنصري ،وقد َّ
ْ ْْ
الزجني) أبن توفري التعليم االحتاليل ألبناء املسلمني خطوة مهمة لتنصريهم(.)3
( ) 1مرتضى ،اللسانيات التطبيقية وتعليم وتعلم العربية جبمهورية غاان،رسالة املاجستري ،ص.35

( )2انظر :عبد هللا ،تطور التعليم اإلسالمي يف مشال غاانAbdulai, The Growth of Islamic Learning in Northern Ghana, P. 55-56 .

( )3ينظر :أنساعبد هللا ،التفكري الفلسفي يف حتديث املدارس اإلسالمية يف غاان ص.465
23

ولتحقيق هذا اهلدف بدأوا ابستقطاب أبناء امللوك والشخصيات املهمة .ومل تنجح
مدارس االحتالل يف هذه الطة ،ألن املسلمني أدركوا هدفها واعتربوا أن بعث أبنائهم إىل تلك
املدارس (كفر) ،ابعتبار ما سيكون .ورغم ذلك ظل النظام التعليمي االحتاليل حتداي أمام املدارس
اإلسالمية حلدوث ما ميكن أن يسمى ابلتهميش املقصود" ،حيث متكن االحتالل من هتميشها
والتقليل من قيمتها وتنكريها عن االحرتام الذي كانت حتظى به يف اجملتمع"

()1

والواقع املرير أن النظامني متغايران؛ فقد كان النظام التعليم اإلسالمي العريب معتمدا
على جهود فردية مقابل النظام احلكومي .وقبيل االستقالل حاول أصحاب املدارس اإلسالمية أن
يصبغوا مدارسهم بصبغة نظامية أكثر وقريبة من النظام احلكومي ،وخصوصا يف بعض اجلوانب
املفيدة اليت ميكن يستفيد منها التعليم العريب اإلسالمي؛ ألن التعليم يف إفريقيا عامة مل خيرج عن
التغريب الذي قصده االستعمار.
فقد اصطبِغ التعليم يف إفريقيا بصبغة تغريبية ،هبدف حمو هوية املواطنني وحتويلهم إىل
فرنسيني أو إجنليز أو برتغاليني( .)2وها هو الرئيس الراحل لدولة (غينيا كوانكري) أمحد سيكو تورى،
يسجل شهادته هبذا الصوص ،ويقول" :كان التعليم الذي قدم لنا يسعى أساسا الستيعابنا والقضاء
على شخصيتنا ،وصبغنا ابلصبغة الغربية..ذلك التعليم قدم لنا حضارتنا وثقافتنا ومفاهيمنا
االجتماعية والفلسفية ابعتبارها مظاهر حلياة مهجية وبدائية ال تعي كثرياً ،وذلك لكي خيلقوا فينا
كثرياً من العقد اليت تؤدي بنا إىل أن نصبح فرنسيني أكثر من الفرنسيني"(.)3

ومع هذا فقد كان هناك حماوالت لدمج التعليم اإلسالمي مع التعليم النظامي يف تلك
الفرتة ،وكانت أوىل تلك احملاوالت يف عام 1923م ،قامت هبا (البعثة األمحدية/القاداينية) ،وقد
جنحت البعثة يف سعيها فأنشأت مدرستها األوىل اليت جتمع النظامني احلكومي وشبه اإلسالمي يف

Ansah; Abdulai, The Philosophy: Thoughts on Modernizing Islamic schools in Ghana, P. 465

( )1مرتضى ،اللسانيات التطبيقية وتعليم وتعلم العربية جبمهورية غاان ،ص.36

( )2انظر :الدويش ،التعليم اإلسالمي العريب يف أفريقيا،جملة قراءات إفريقية،ع ،1ص.56

( )3عويس ،مشكالت التعليم يف أفريقيا غري العربية ،جملة البحوث اإلسالمية ،ع ،27م ،27ص.249
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عام 1940م يف ضاحية (زوغبيلي) قرب مدينة متايل ،غري أهنا شاهدت عزلة شديدة مل تتوقعها؛
فلم يقبلها اجملتمع اإلسالمي (السين والصويف) ،ومل يقبلها التعليم النظامي املسيحي(.)1
 -4مرحلة ما بعد االستقالل:
وبعد االستقالل انتشر التعليم اإلسالمي العريب يف معظم أحناء غاان ،وذلك مبسامهة بعض الدول
العربية ،منها :اململكة العربية السعودية ،ومصر ،والكويت ،وليبيا.وهناك كثرة من املدارس االبتدائية لكن القليل
من املدارس املتوسطة والثانوية .ومل تشاهد غاان النشاط يف حركة االنتشار والبناء للمدارس اإلسالمية والعربية
إال بعد وفود خرجيي اجلامعات اإلسالمية من الليج ومشال افريقيا.
أمناط التعليم اإلسالمي العريب يف غاان بعد االستقالل:
هناك مخسة أمناط رئيسية للتعليم العريب اإلسالمي يف غاان ،وهي :املدارس القرآنية التقليدية
(الكتاتيب) ،واملدارس العربية ،ومدارس اإلجنليزية العربية الاصة ،واملدارس املزدوجة التابعة لوحدة التعليم
اإلسلمي التابعة لوزارة التعليم ،والتعليم اجلامعي .غري أن بويل وآخرون( )Boyle et allمل يدرجوا التعليم
اجلامعي يف دراستهم(:)2
النمط األول :الكتاتيب أو املدارس القرآنية التقليدية املسمى ابللغة احمللمية (ماكارنتا) ،وقد سبق
احلديث عنها عندما تناول البحث الدراسة عن التعليم قبل االستقالل ،غري أهنا مل تتغري بعد االستقالل،
فإهنا ال تزال تركز على تعليم مبادئ القراءة والكتابة ابإلضافة إىل حفظ أجزاء من القرآن الكرمي ،ويبني
الدكتور الدويش طريقة التدريس يف الكتاتيب يف افريقيا عامة ،فيقول" :ويتم التعليم فيها بصورة تقليدية
واملعلم هو كل شيء يف هذه الكتاتيب ،وال يفتقر يف الغالب إىل إعداد وأتهيل فيكفي إتقانه للقراءة
والكتابة وقدرته على تالوة القرآن الكرمي وحفظ أجزاء منه"(.)3

( )1انظر :عبد هللا ،تطور التعليم اإلسالمي يف مشال غاانIdrisu, The Growth of Islamic Learning in Northern Ghana, pp. 53-65. .

()2انظر :بوىل وآخرون ،دراسة حول قطاع التعليم اإلسالمي يف غاانBoyle et all, Islamic Education Sector Study - Ghana, p. 4-5 .

( )3الدويش ،التعليم اإلسالمي العريب يف أفريقيا،جملة قراءات إفريقية،ع ،1ص.62-61
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والواقع إن الكتاتيب تطورت فتحولت  -يف معظم مناطق غاان  -إىل احللقات القرآنية يف املساء
غالبا ،وبعد صاليت الفجر والعشاء أحياان ،وكذلك حتولت فكرة الكتاتيب إىل نظام دراسة هناية األسبوع
(السبت واألحد) ،فأصبحت الكتاتيب املعروفة قبل االستقالل تشتغل يف حدود ضيقة.
النمط الثاين :املدارس العربية( :وهي حمل دراسة هذا البحث) .املدارس العربية هي اليت تعىن بتعليم
اللغة العربية والعلوم الشرعية ابإلضافة إىل بعض املقررات اليسرية يف اللغة اإلجنليزية ،غري أن الرتكيز مييل
بشكل كبري حنو اللغة العربية واملواد الشرعية.
وخيتلف وضع املدارس يف هذه اجملموعة حبيث يتفاوت واقعها كما وكي ًفا بعدة اعتبارات ،من
أمهها درجة االعرتاف هبا يف اجلامعات اإلسالمية يف دول الليج ومشال افريقيا وغريها ،انهيك عن
االعرتاف هبذا النوع من التعليم يف جامعات غاان ،فإهنا إىل اآلن ال تعرتف به ،وال تتيح لرجييه فرصة
املواصلة فيها.
والوضع خمتلف متاما يف بعض الدول ،مثل نيجراي " ،حيث تعرتف اجلامعات ابلعديد من هذه
املدارس ،فإهنا تتمتع بقوة وانتشار خيتلف عن الدول األخرى اليت ال تعرتف هبذا النوع من التعليم ،وال
يتاح لرجييه فرصة املواصلة يف اجلامعات"(.)1
النمط الثالث :املدارس اإلجنليزية العربية (املزدوجة) :هي املدارس الاصة (غري احلكومية) اليت تقدم
)(2
عالجا ملا
املناهج احلكومية ودراسات اللغة العربية والعلوم الشرعية  ،وقد نشأ هذا النوع من التعليم ً
يعانيه خرجيو املدارس يف منط التعليم السابق ذكره ،من صعوبة مواصلة الدراسة يف اجلامعات الوطنية،
ولعدم اعرتاف مؤسسات القطاع العام والاص بشهادات هذه املدارس.
ورغم وجود فرص االلتحاق ابجلامعات للخرجيني ،واالعرتاف بشهادات هذه املدارس من
مؤسسات القطاع العام والاص ،إال أهنا تواجه صعوابت عدة ،أمهها :ارتفاع تكاليف الدراسة فيها
ألهنا تتكلف مبرتبات املعلمني واملوظفني يف النظامني ،ومن الصعوابت أيضا ضعف حتصيل املتعلمني يف
( )1الدويش ،التعليم اإلسالمي العريب يف أفريقيا،جملة قراءات إفريقية،ع ،1ص.62
( )2انظر :بوىل وآخرون ،دراسة حول قطاع التعليم اإلسالمي يف غاان.

Boyle et all, Islamic Education Sector Study - Ghana, P. 4.
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التعليم الشرعي واللغة العربية ،ألهنم يهتمون ابمتحان الشهادة الثانوية العامة اليت يشارك فيه مجيع
الثانوايت يف الدولة ،فاهتمام املتعلمني به يصبح طبيعيا ،وعلى حساب نظام التعليم الذي حتت رقابة
إدارة املدرسة فقط ،ومن جانب آخر فإن التحصيل يف التعليم النظامي يف هذه املدارس يتأثر سلبيا من
جراء اجلمع بني النظامني إلضافة عبئ زائد على املتعلمني ،يف حني يتمتع زمالؤهم بوقت كاف يف
املدارس احلكومية واملدارس الاصة غري العربية.
ولعالج هذه الصعوابت قامت إدارات هذه املدارس خبطوتني مهمتني:
• لعالج جانب التمويل قام أصحاب املدارس إبجراءات الزمة للحصول على اعتماد احلكومة
لكي تصبح مدارسهم حتت كفالتها حبيث تتبناها حتت نظام إدارة التعليم -غاان ( Ghana
 ،)Education Service - GESوختضع هذه املدارس لكامل أنظمة وقوانني اإلدارة املذكورة ،ويف
الوقت نفسه تتمتع ابلتوسيع يف األبنية وتوفري السيارات ومجيع مستلزانت التعليم ،ومرتبات
املعلمني ،مثلما تتمتع املدارس احلكومية.
ولعالج جانب ضعف اللغة العربية والعلوم الشرعية يف هذه املدارس مت اعتماد اللغة العربية
لتصبح يف قائمة املواد اليت متتحن فيها يف امتحان الشهادة الثانوية العامة يف الدولة ،وذلك بعد حماوالت
كثرية من قبل أصحاب هذه املدارس طالبني من احلكومة إعادة اللغة العربية يف نظامها ،وقد اعتمدت
احلكومة طلبهم يف العام  .2016وقد كانت موجودة يف نظام التعليم الثانوي املعروف بـ 'O' Levelقبل
 25مخس وعشرين سنة(.)1
النمط الرابع :املدارس التابعة لوحدة التعليم اإلسالمي :هي املدارس األساسية املزدوجة التابعة لوزارة
التعليم يف غاان ،وابلتحديد هي املدارس االبتدائية واملتوسطة .وأغلبها كانت جزء من النمط الثالث
للتعليم املذكور أعاله وقد سلمها أصحاهبا للحكومة للتتبناها حتت نظامها ،وكانت بداية هذه احلملة
يف العام الدراسي  1973/1972من قبل بعض املدارس يف مدينة (متايل الشمالية)(.)2
( )1انظر :عبد اجلليل ويعقوب ،الل غة العربية ضمن املواد املعتربة يف امتحان شهادة الثانوية العامة لغرب أفريقيا ،الصحيفة الوطنية
الرمسية االلكرتونية (غرافيك) ،استعرض بتاريخ 2016 /10 / 10م
Abdul-Jalil, Yakubu, Arabic Studies To Become Examinable Subject In Wassce, Https://Www.Graphic.Com.Gh/News/GeneralNews/Arabic-Studies-To-Become-Examinable-Subject-In-Wassce.Html

 )) 2انظر :عبد هللا،

تطور التعليم اإلسالمي يف مشال غاانAbdulai, The Growth of Islamic Learning in Northern Ghana, pp. 65. .
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واحلكومة بدورها تتكفل بكامل نفقات قسم التعليم النظامي يف حني تقوم بكفالة  2اثنني
فقط من معلمي اللغة العربية ،وتسمح إلدارة قسم العربية والعلوم الشرعية يف تلك املدارس بسري أمورها
كما ترى(.)1
وعليه فإن هذه املدارس تواجه صعوابت تتمثل يف التمويل والضعف يف التحصيل يف النظامني،
كما مر بنا يف التعليم املزدوج يف املرحلة الثانوية.
غري أن املنهج يف تعليم اللغة العربية والرتبية اإلسالمية يف أمناط التعليم السابقة  -غري الكتاتيب  -غري
موحد وغري مالئم للطالب الغاين ،وقد بني الدكتور الدويش حال مناهج املدارس العربية اإلسالمية يف أفريقيا
درس يف املدارس اإلسالمية اإلفريقية أع ّدت لبيئات أخرى ،وهي يف
عامة ،فقال" :نظراً ألن املناهج اليت ت َّ
متخصصة ،فقد ّأدى ذلك
األغلب لدول إسالمية انطقة ابلعربية ،وقد تكون أعدت ملعاهد ومدارس شرعية
ّ
إىل أن تكون أعلى من مستوى املتعلّم اإلفريقي"(.)2

واملعلوم أن الكتاب املدرسي ميثّل املنهج الفعلي ،وله أمهيته وحموريته يف التعليم األساسي خاصة،
لكنه يف الغالب األعم غري متوفر حبيث ميلك كل طالب نسخة ،مما يؤثر سلبيًا يف حتصيل املتعلم ،ألن
املعلمني يصرفون وقتا طويال يف الكتابة على السبورة ،ويقوم املتعلمون ابلنقل منها يف كراساهتم ،وابلتايل
يصبح الوقت املخصص للحصة الدراسية أطول من الالزم(.)3
لذا ظلت املدارس اإلسالمية العربية أبنواعها على حاهلا القدمية من اللط يف املنهج وعدم
مالءمة الكتاب املدرسي ،فضال عن وجود غالبية املعلمني غري مؤهلني للتدريس.
النمط اخلامس:التعليم اجلامعي :وهو التعليم الذي أييت بعد التعليم الثانوي ،وهو جتربة حمدودة وجزئية
يف مجهورية غاان خاصة ،وكما وصفه الدويش على مستىوى افريقيا" :جتربة التعليم اإلسالمي والعريب يف
أفريقيا يف التعليم اجلامعي حمدودة وجزئية لكنها متثل إجنازا يستحق الوقوف عنده"(.)4

()1انظر :بوىل وآخرون ،دراسة حول قطاع التعليم اإلسالمي يف غاانBoyle et all, Islamic Education Sector Study - Ghana, P.5. .

( )2الدويش ،التعليم اإلسالمي العريب يف أفريقيا،جملة قراءات ،ع ،1ص.67-66
( )3املرجع السابق ،ع ،1ص.66
( )4املرجع نفسه ،ع ،1ص.63
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ومن أبرز مظاهر التعليم اجلامعي يف غاان وجود أقسام اللغة العربية يف بعض املعاهد واجلامعات
احلكومية ،مثل :معهد اللغات  -غاان ،وجامعة غاان (ليغون) أبكرا ،وفرع جامعة وينيبا للرتبية يف مدينة
كوماسي ،وحديثا وجد قسم اللغة العربية يف كلية الفاروق اإلسالمية للرتبية مبدينة ونشي ،أوىل من
نوعها يف غاان .وجيدر الذكر أن جامعة ليغون يف قسم اللغات احلديثة بدأت برانمج املاجستري يف اللغة
العربية وخرجت دفعتني يف العام اجلامعي .)1(2017/2016



أهداف التعليم العريب اإلسالمي يف غاان:

حسب دراسات بويل وآخرين ( )Boyle et allميكن تقسيم اهلدف العام للتعليم العريب اإلسالمي
يف غاان إىل هدفني(.)2
• اهلدف الذي ميثل رأي ثالث جمموعات من اجملتمع اإلسالمي يف غاان ،وهم :العلماء أو
الدعاة ،وأصحاب املدارس اإلسالمية العربية ،وأولياء أمور الطالب .واهلدف منصب على
مجيع أمناط التعليم املذكورة :واهلدف هو( :تزويد الطالب ابلتعليم اإلسالمي ليصبحوا حاملي
الشعور ابهلوية اإلسالمية).
• اهلدف الثاين هو الذي ميثل نظرة احلكومة يف املدارس اإلسالمية املزدوجة التابعة لوحدة
التعليم اإلسالمي ،والثانوايت التابعة إلدارة التعليم ،وهو( :تزويد الطالب ابجلودة العالية من
فعالني يف اجملتمع الغاين).
التعليم النظامي ليصبحوا أعضاء ّ
فرق واضح بني اهلدفني أعاله ،وليس غريبا أن وجد عدم التفاهم بني أصحاب املدارس
يلحظ ٌ
وبني إدارة التعليم حول عدة أمور ،وذلك للتباين يف األهداف اليت ألجلها أسست املدارس .غري أنه
يؤخذ على الباحثني أبهنم مل يذكروا يف اهلدف الذي ميثل اجملتمع املسلم شيئا عن (دور الطالب يف

( )1انظر :املوقع الرمسي جلامع (ليغون) ،فتح ابب القبول لربانمج املاجستري للعام اجلامعي  ،2017 / 2016واللغة العربية
ضمن املواد .استعرض بتاريخ2016 /6 / 25 :م.
https://www.ug.edu.gh/announcements/admission-master-arts-ma-programme-conference-interpreting
( )2انظر :بوىل وآخرون ،دراسة حول قطاع التعليم اإلسالمي يف غاانBoyle et all, Islamic Education Sector Study - Ghana, P.33. .
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فعاليني أو منتجني ،جبانب شعورهم ابهلوية اإلسالمية) ،مع أن نتائج دراستهم
اجملتمع الغاين مواطنني ّ
)(1
أثبتت ذلك
فحسب نتائج دراستهم إن نسبة مخسة وسبعني يف املائة  %75من أصحاب املدارس اختاروا
اإلجابة اليت تقول إن هدف أتسيس املدرسة هو( :توفري التعليم للمحتاجني من أبناء املسلمني) ،يف
حني حوايل مثانية عشر يف املائة  %18.75منهم يرون أن اهلدف من أتسيس هذه املدارس هو (إعداد
النشئ يف البئة اإلسالمية) ،واجملموعة الثالثة اليت متثل نسبة حوايل ستة يف املائة  %6.25ترى أن اهلدف
هو( :جعل الطالب يشعرون ابهلوية اإلسالمية).
ومن جانب آخر فإن ألولياء أمور الطالب رؤية خاصة يف سبب إنشاء هذه املدارس والرسالة
اليت تؤديها .فعن سبب إنشائها ذهب ستون يف املائة  %60منهم إىل أن اهلدف هو( :ملساعدة
الطالب يف فهم دينهم ونشره) ،وذهب اثنان وثالثون يف املائة  %32من أولياء أمور الطالب إىل أن
اهلدف هو( :لتوفري التعليم النظامي للمجتمع) ،يف حني يرى مثانة يف املائة  %8فقط أن اهلدف هو:
(لتزويد الطالب ابملعرفة واألخالق).
وأما عن رسالة املدارس اإلسالمية فإن أربعني يف املائة  %40من أولياء األمور يرون أن الرسالة
هي( :إعداد املواطن الغاين املسلم الذي يفيد نفسه وجمتمعه) ،ويرى ستة وثالثون يف املائة  %36منهم
أن الرسالة هي( :إعداد قادة املستقبل الذين يشعرون ابملسئولية) ،يف حني يرى أربعة وعشرون يف املائة
 %24أن رسالة املدارس اإلسالمية يف غاان هي( :إعداد الطالب ليستعملوا اللغة العربية استعماال
صحيحا.
ويتضح مما سبق أن هناك فقدان للرؤية الواضحة والفلسفة احملددة للمدارس اإلسالمية والعربية
يف غاان ،ولذا اتسعت دائرة أتثري العمل الفردي يف احلقل التعليمي .وكما ّبني الدكتور الدويش أن معظم
القائمني على املشروع التعليمي يف افريقيا عامة ال يقدرون على اإلجابة على األسئلة اجلوهرية حول
هذا املشروع الذين يقومون عليه:
 ماذا تريد؟( )1انظر :بوىل وآخرون ،دراسة حول قطاع التعليم اإلسالمي يف غاانBoyle et all, Islamic Education Sector Study - Ghana, P.34-37. .
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 ماذا تتوقع من خمرجات مدرستك؟ وما مستقبل مدرستك؟()1
 وما مستقبل خرجيي مدرستك؟أهداف املتعلمني:
حسب دراسة مرتضى فإن أهداف متعلمي اللغة العربية يف غاان تتعدد ،وخاصة عند املتعلمني
يف املرحلة الثانوية ،لكن احملرك الرئيسي يف كل ذلك هو العامل الديين :فمنهم من يرغب أن يصبح عاملا
شرعيا يف جمتمعه ،ومنهم من يهدف إىل أن يصبح مدرسا لللغة العربية ،ومنهم من يرغب يف متابعة
دراسته يف إحدى جامعات الدول العربية ،ومنهم من يرغب يف وظيفة لكون اللغة العربية إحدى اللغات
احلديثة املعرتف هبا عامليا(.)2

( )1انظر :الدويش ،التعليم اإلسالمي العريب يف أفريقيا،جملة قراءات ،ع ،1ص.64-63

( )2انظر:مرتضى ،اللسانيات التطبيقية وتعليم وتعلم العربية جبمهورية غاان ،رسالة املاجستري ،ص.48
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ب) عرض حملتوى املقررات الدراسية للغة العربية يف غاان
(االبتدائية واملتوسطة والثانوية)
املقررات الدراسية للغة العربية يف غاان هي الكتب املقررة واملستخدمة يف املراحل األساسية
والثانوية يف املدارس اإلسالمية العربية يف الدولة( .)1لكن طبيعة هذه الكتب خمتلفة من مدرسة إىل
أخرى ،الختالف مناهجها طبقا للدول اليت تصدرها؛ فأغلب هذه الكتب أتيت من اململكة العربية
السعودية ،وتليها يف الكثرة مصر وليبيا واملغرب .وتوجد جهود داخلية فردية من انحية ،وشبه مجاعية
من انحية أخرى ،تتعلق ابملرحلتني االبتدائية واملتوسطة ،نسب بعضها إىل وحدة التعليم اإلسالمي
التابعة إلدارة التعليم احلكومية وهي  -يف احلقيقة  -ال تعرتف هبا (.)2
وفيما يلي عرض جامع حملتوايت املقررات املستخدمة يف تدريس اللغة العربية-:
 .1املرحلة االبتدائية :يف هذه املرحلة يكون الطالب ضيفا للغة العربية فيحتاج إىل الوقوف على
احلروف العربية ،وتركيبها أو ضم بعضها إىل بعض ،وذلك تبعا للمواد الدراسية ومقررات
املنهج:
أ -املستوى األول االبتدائي:
 التهجي :وحتوي هذه املادة احلروف اهلجائية.عرف على األشياء ومتيزها (ألغاب الصور املقطوعة – ألعاب لغوية) –
 القراءة العربية :الت ّالتعرف على الكلمات – اجلمل البسيطة(.)3
التنسيق بني األشياء (الصور والكلمات) – ّ

( )1انظر :بدر ،دراسة ضعف اللغة العربية يف املدارس الثانوية اإلسالمية  -كوماسي منوذجا ،دراسة املاجستري ،ص.32

( )2انظر :وزارة الرتبية والتعليم ،وحدة التعليم اإلسالمي ،مجهورية غاان – جلنة البحوث وتطوير املنهاهج ،منهج اللغة العربية
للمرحلة االبتدائية2011 ،م1432-م.

( )3انظر :وزارة الرتبية والتعليم ،وحدة التعليم اإلسالمي ،مجهورية غاان – جلنة البحوث وتطوير املنهاهج ،منهج اللغة العربية
للمرحلة االبتدائية2011 ،م1432-م

32

 قواعد اللغة العربية :االسم – الفعل (املاضي املفرد) – األمر– العبارات املوجبة والفية –ظرف مكان ( فوق ،حتت ،أمام ،وراء) – االستفهام ( ما ،من ،أين)  -الضمائر (أان ،أنت،
ِ
أنت ،هو ،هي)  -اإلشارة ( هذا ،هذه ،ذلك ،تلك).
 االستماع والكالم :القصص – التمثيل – احملادثة. الكتابة واإلنشاء :رسم األمناط لتدريب العضالت – التنسيق بني اليد والعني – نسخ احلروفوكلمات بسيطة.
ب -املستوى الثاين االبتدائي (:)1
 احلروف والرتكيب :قراءة احلروف اهلجائية مع الشكل – تركيب كلمات ( ثنائية – ثالثية)– تركيب مجل ذات جزأين.
 القراءة العربية :التعريف على الكلمات اجلديدة يف الدرس – النشاط الصويت – مدخل إىلالقراءة الواعية (قراءة مجل بسيطة من خالل قطع نثرية أو أانشيد).
 قواعد اللغة العربية :االسم – الفعل ( املاضي  ،األمر ) – سؤال وجواب – حروف اجلر (يف ،على ،من ،إىل ) -الصفة.
 االستماع والكالم :االستماع إىل قصص تعليمية – قصص تعليمية – التمثيل – احملادثة. اإلنشاء والكتابة :عملية النسخ ( نسخ الكلمات ،واحلروف العلوية والسفلية ) – تكوينمجل من جدول اجلمل املقطعة.
ج -املستوى الثالث االبتدائي:
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 القراءة العربية :القراءة اجلهرية – القراءة الصامتة لبعض النصوص الشعرية والنثرية – النشاط الصويت– التطبيق على ما مضى ( الصوت الواحد يف بداية الكلمات ،يف وسط الكلمات ،ويف هناية
الكلمات ) – صناعة معاجم الصور واستخدامها.
 قواعد اللغة العربية :الفعل املضارع – حروف املضارعة – التعبري عن املستقبل واحلاضر –سؤال وجواب عن املستقبل واحلاضر ) – العدد ( الكم والرتبة ).
 االستماع والكالم :االستماع إىل األانشيد والتوجيهات ( الصوتية) والتعليمات (الرتكيبيةوالصرفية ) – التعبري عنها أبنغام خمتلفة – أنشطة ألعاب لغوية – قص القصص – التمثيل
– احلادثة ( تبادل العبارات واجلمل – التحية ،الدعوة ،الوداع .)-

 اإلنشاء والكتابة :الط ( نسخ اجلمل مرات عديدة ) – اإلنشاء ( وصف بسيط ) –عالمات الرتقيم ( النقطة والفاصلة ) – مناسبة الفعل والفاعل – تدريبات ملء الفراغات.
د -املستوى الرابع االبتدائي:
 قراءة العربية :القراءة اجلهرية لنصوص خمتارة يف ( القرآن ،والشعر ،والنثر) – القراءة الصامتة– القراءة الواعية – التدريبات والتطبيقات.
 قواعد اللغة العربية :تعريف الكالم – أقسام الكالم – االسم – الفعل – أقسام الفعل –احلروف الناصبة للفعل املضارع – احلروف اجلازمة للفعل املضارع – حروف اجلر.
 الكتابة واإلنشاء :نسخ النصوص ابلط (النسخة والرقعة ) – تعريف اإلنشاء – أنواع اإلنشاء –عالمات الرتقيم – تركيب مجل من مفردات متوفرة – ترتيب أحداث وأفكار يف تسلسل منطقي.
هـ -املستوى اخلامس:
 القراءة العربية :القراءت اجلهرية والصامتة والواعية – املطالعة ( قراءة قصص علمية – حياةالصحابة ) واستخراج بعض األدوات اللغوية.
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 قواعد اللغة العربية :االسم ( املذكر واملؤنث ) االسم ( املفرد واملثىن واجلمع) – مجع املذكرالسامل ومجع املؤنث السامل وعالمة كل منهما (.)1
 الكتابة واإلنشاء :عالمات الرتقيم – التقفري – تنظيم الفقرات – كتابة الرسائل – وصفإجازة – وصف إجراءات بسيطة -التلخيص – ملء االستمارات.
و -املستوى السادس االبتدائي:
 القراءة العربية :القراءات اجلهرية والصامتة و الواعية – تطبيقات – تغيري اجلمل االمسية إىلالفعلية والعكس.
 قواعد اللغة العربية :االسم املعرب واملبين – األفعال المسة وإعراهبا – األمساء المسةوإعراهبا – حروف اجلر واستعماالهتا.
 الكتابة واإلنشاء :عالمات الرتقيم – كتابة الرسالة شبه رمسية – رسالة رمسية – كتابة القصصالبسيطة – كتابة تقرير واجب الفصل – صناعة جملة صفية – اإلعالانت التجارية – ملء
االستمارات.
 .2املرحلة اإلعدادية أو املتوسطة :وبعد إكماله للمرحلة االبتدائية يلتحق ابملرحلة اإلعدادية
أو املتوسطة ليكمل فيها تعلم اللغة العربية على النهج اآليت:
أ -املستوى األول اإلعدادي:
 -1النحو :املعرب واملبين -املبنيات ( احلروف ،املبين من األفعال ،املبين من األمساء) -املبتدأ

والرب ،أنواع الرب -األفعال الناسخة :كان وأخواهتا وأثرها يف اجلملة وأنواع خربها -أفعال املقاربة
والرجاء والشروع -احلروف الناسخة :إن وأخواهتا ،كسر مهزة إن وفتحها.

( )1انظر :وزارة الرتبية والتعليم ،وحدة التعليم اإلسالمي ،مجهورية غاان – جلنة البحوث وتطوير املنهاهج ،منهج اللغة العربية
للمرحلة االبتدائية2011 ،م1432-م.
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 -2الصرف :تعريف الصرف يف اللغة والعرف  -تقسيم الكلمة ( االسم ،والفعل ،واحلرف) -عالمات
االسم  -عالمات الفعل املاضي واملضارع -الكلمات املتصرفة وغري املتصرفة  -تقسيم الفعل من حيث
زمن حدوث الفعل (املاضي واملضارع واألمر) -تقسيم الفعل من حيث عدد حروف الفعل ( الثالثي ،والرابعي)-
تقسيم الفعل من حيث التجرد والزايدة وأوزان كل من اجملرد واملزيد فيه -أبواب الفعل الثالثي اجملرد وأوزان مضارع (
فعل ،وفعِل ،وفعل) -الفعل املضارع السماعي والقياسي -صوغ الفعل األمر ،والفعل األمر من الفعل املعتل.
 -3اإلمالء :اهلمزة يف أول الكلمة ( مهزة الوصل ،ومهزة القطع) -اهلمزة املتوسطة ( كتابتها على

األلف ،والواو ،والنربة ،وكتابتها مفردة على السطر) -اهلمزة يف آخر الكلمة ( كتابتها على األلف،
والواو ،والنربة ،وكتابتها مفردة على السطر).
 -4اإلنشاء:التعريف ابإلنشاء -صور اإلنشاء -اإلنشاء الوصفي -اإلنشاء اجلديل  /احلوار
اجلديل الرمسي والالرمسي -اإلنشاء التصويري.
ب  -املستوى الثاين اإلعدادي

()1

 -1النحو :اجلملة وأقسامها -إعراب اجلملة الفعلية -الفاعل ،انئب الفاعل ،تكملة اجلملة
الفعلية -املفعول به ،املفعول املطلق ،املفعول له/ألجله -ظرف الزمان واملكان( املفعول معه) -اجلار
واجملرور ( املفعول فيه ) -احلال -النعت.
 -2الصرف :أوزان الفعل املزيد مطلقا -الفعل املاضي ،واملضارع ،واألمر املزيد فيه -الغالب من
معاين أوزان الفعل املزيد فيه -تقسيم الفعل من حيث الصحة واإلعتالل -الفعل الصحيح (السامل،
واملضعف ،واملهموز) -الفعل املعتل (األجوف ،والناقص ،واملثايل) -اتصال الفعل الصحيح ابلضمائر-
اتصال الفعل املعتل ابلضمائر.
 -3اإلمالء :األلف اللينة يف آخر األمساء -األلف اللينة يف آخر األفعال -األلف اللينة يف آخر
احلروف  -حذف األلف اللينة من هاء التنبيه ومن بعض أمساء اإلشارة -املد -اإلدغام -التنوين.
( )1انظر :وزارة الرتبية والتعليم ،وحدة التعليم اإلسالمي ،مجهورية غاان – جلنة البحوث وتطوير املنهاهج ،منهج اللغة العربية
للمرحلة االبتدائية2011 ،م1432-م.

36

 -4اإلنشاء :إنشاء الرسائل ،أو كتابة الرسالة -الرسالة الرمسية ،والرسالة غري الرمسية -إنشاء
الشعر  -الشرح وضبط األفكار -إنشاء القصص القصرية -األخطاء الشائعة يف كتابة اإلنشاء.
ج -املستوى الثالث اإلعدادي
 -1النحو :املستثىن -التمييز -التوكيد ( نون التوكيد الثقيلة والفيفة) -العطف ( حروف
العطف)  -البدل -املنادى ( حروف املنادى) -اإلضافة -املدح والذم ( حبذا وال حبذا -مسائل
صرفية( :اجملرد واملزيد  ،األفعال اجملردة ،املصادر والثالثة وغري الثالثية).
 -2الصرف :املشتقات :املصدر -القياسي من مصدر الثالثي اجملرد -مصادر ما فوق الثالثي
 اسم الفاعل ،اسم املفعول  -اسم الفاعل من الثالثي اجملرد الصحيح واملعتل -اسم املفعول من الثالثياجملرد الصحيح -الصفة املشبهة ابسم الفاعل  ،اسم التفضيل -املصدر امليمي ،امسي الزمان واملكان من
الفعل مطلقا -اسم املرة ،اسم اهليئة ،اسم اآللة.
 -3اإلمالء :الالم الشمسية ( حروف الالم الشمسية) -الالم القمرية ( حروف الالم القمرية)-

حذف مهزة "أل" -عالمات الرتقيم ( الفاصلة /الشولة ،الفاصلة املنقوطة ،النقطة ،والنقطتان ،عالمة
االستفهام ،عالمة التعجب ،القوسان ،عالمة التنصيص ،الشرطة ،الشرطتان ،عالمة احلذف )(.)1
 -4اإلنشاء :الطأ اللغوي  -الطأ اإلمالئي اهلجائي -الطأ الرتكييب النحوي -الطأ
التصريفي -عناصر كتابة اإلنشاء وطريقة تدوين الفكرة.
 .3املرحلة الثانوية:
وهذه املرحلة هي املرحلة حتت الدراسة يف هذا البحث ،وفيها حيصل املتعلم على املبادئ اللغوية
لتعلّم اللغة العربية لغة اثنية ،وفيها يكون قادرا على الكتابة والتلفظ ابلكلمات العربية كتابة صحيحة
ونطقا سليما ،كما يكون قد ميّز بني األصوات العربية :مهموسها وجمهورها ،وبني الفاعل واملفعول،
والناصب واملنصوب ،واجلار واجملرور..اخل.
( )1انظر :وزارة الرتبية والتعليم ،وحدة التعليم اإلسالمي ،مجهورية غاان – جلنة البحوث وتطوير املنهاهج ،منهج اللغة العربية
للمرحلة االبتدائية2011 ،م1432-م..
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أهداف املدارس الثانوية العربية يف غاان:
تكاد تتفق هذه املدارس على األهداف اليت تسعى لتحقيقها ،وجيدر ذكرها قبل عرض حمتوى
للمقررات اليت تستخدم فيها ،وهذه األهداف ختتلف عن األهداف العامة للمدارس اإلسالمية اليت مر
بنا يف احلديث عن أمناط التعليم اإلسالمي يف غاان .وقد مجع (بدر) أهدافا للمدارس الثانوية اإلسالمية
الاصة مبدينة (كوماسي)  ،ويرى الباحث إمكانية تعميم هذه األهداف على مدارس املرحلة يف مجيع
أحناء الدولة ،وهي(:)1
 -1توثيق العلوم اللغوية  -جبانب العلوم الدينية اليت اكتسبها الطالب يف املرحلة اإلعدادية.
 -2ختريج الطالب املؤهلني ملواصلة دراساهتم يف اجلامعات اإلسالمية يف الدول العربية وغريها.
 -3التفرغ الكامل لتعليم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية.
 -4تنمية قدرات الطالب ومهاراهتم يف جمال اللغة العربية والرتبية اإلسالمية.
 -5تزويد أبناء املسلمني ابلعلوم الشرعية.
 -6تزويد أبناء املسلمني بشيء من العلوم العصرية.
الكتب املقررة يف املرحلة الثانوية العربية يف تدريس اللغة العربية يف غاان:
تكاد تتفق إدارات املدارس اإلسالمية العربية على استخدام الكتب اآلتية يف تدريس النحو،
والصرف ،واإلمالء ،واإلنشاء ،يف املرحلة الثانوية يف مجهورية غاان:
 النحو :كتاب "قطر الندى وبل الصدى البن هشام"، الصرف :كتاب "شذ العرف فن الصرف " لألستاذ أمحد احلمالوي"، اإلمالء:كتاب "اإلمالء العريب". اإلنشاء :كتاب "تيسري اإلنشاء".وفيما يلي عرض عام حملتوى املقررات للمرحلة-:
( )1انظر :بدر ،دراسة ضعف اللغة العربية يف املدارس الثانوية اإلسالمية -كوماسي منوذجا ،دراسة املاجستري ،ص.37-36
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أ  -املستوى األول الثانوي:
 النحو :الكلمة وأقسامها – االسم عالمته وأقسامه – الفعل عالمته وأقسامه وحكمه –احلرف عالمته وحكمه  -صور ائتالف الكالم – اإلعراب وأنواعه – عالمة اإلعراب الظاهرة واملقدرة
 رفع الفعل املضارع – نواصب الفعل املضارع وأحكامها – جوازم الفعل املضارع. الصرف :تعريف الصرف لغة واصطالحا – موضوعه – تقسيم الكلمة  -امليزان الصريف -تقسيم الفعل من حيث الزمن  -تقسيم الفعل من حيث الصحة واإلعالل :أقسام الفعل الصحيح -
أقسام الفعل املعتل .تقسيم الفعل من حيث التجرد والزايدة :أبواب الثالثي اجملرد  -أوزان الفعل الرابعي
اجملرد وملحقاته  -أوزان الثالثي املزيد  -أوزان الرابعي املزيد وملحقاته.
 اإلمالء :الالم الشمسية والالم القمرية – التاء املربوطة والتاء املفتوحة – التنوين – املد وأنواعحروف املد – اهلمزة يف أول الكلمة – مهزات وصل وقطع  -اهلمزة يف وسط الكلمة – اهلمزة يف آخر
الكلمة – مهزة متطرفة  -حذف احلروف :حذف مهزة الوصل – مهزة وصل حمذوفة واثبتة – حذف
مهزة القطع – حذف األلف اللينة – حذف الياء – حذف الالم – ألفات لينة حمذوفة واثبتة.
 اإلنشاء :كتابة الرسائل :تعريف الرسائل – أسلوهبا – بعض القصص اليت اعتمدت أسلوبالرسائل -عرض لشخصيات ابرعة يف كتابة الرسائل – عبد احلميد الكاتب – بعض اللفاء – كتابة
الدواوين – مناذج من الرسائل  -فن كتابة الفكرة :تعريف الفكرة – أنواع الفكرة – مناذج من األفكار.
ب  -املستوى الثاين الثانوي:
 النحو :النكرة – املعرفة وأقسامها – املتبدأ والرب-كان وأخواهتا – إن وأخواهتا – ظنوأخواهتا  -الفاعل وأحكامه – النائب عن الفاعل وأحكامه – االشتغال وأحكامه.
افعل – استفعل)
 الصرف :يف معاين صيغ الزوائد ( أفعل – فاعل – ّفعل – انفعل – افتعل – ّ
 تقسيم الفعل حبسب اجلمود والتصرف – تقسيم الفعل من حيث التعدي واللزوم  -أسباب تعديالفعل الالزم  -أسباب لزوم الفعل املتعدي  -تقسيم الفعل من حيث بنائه للفاعل واملفعول  -تقسيم
الفعل من حيث كونه مؤكدا وغري مؤكد  -حكم الفعل املؤكد بنون التوكيد.
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 اإلمالء :زايدة احلروف :زايدة األلف – زايدة الواو – زايدة هاء السكت  -الفصل والوصلأماكن الوصل – أماكن الفصل – األلف اللينة -مواضع كتابة األلف اللينة املتطرفة ايء – مواضع كتابة
األلف اللينة املتطرفة ألفا  -كلمات تكتب ألفها اللينة ايء – كلمات تكتب ألفها اللينة ابلياء واأللف
– عالمات الرتقيم.
 اإلنشاء :فن كتابة القصة :تعريف القصة وأقسامها– وحدة القصة – طرائق القصة  -مناذجمن القصص املختلفة  -فن كتابة الوصف :تعريف الوصف ،وأقسامه – وحدة الوصف – ترتيب
الوصف – مناذج من الوصف.
ج  -املستوى الثالث الثانوي:
 النحو :التنازع – املفعول به – املنادى – الرتخيم – املستغاث به – الندبة – املفعول املطلق.املفعول له – املفعول فيه – املفعول معه – احلال – التمييز – املستثىن – النعت – العطف – التوكيد
– البدل  -خمفوضات األمساء – حروف اجلر – اسم الفعل – املصدر – اسم املفعول – الصفة
املشبهة – اسم التفضيل – العدد – موانع الصرف.
 الصرف :املذكر واملؤنث – االسم املنقوص واملقصور واملمدود – االسم الصحيح – االسماملفرد – املثىن – اجملموع – مجع التكسري – مجع القلة – مجع الكثرة – التصغري -النسب –
حروف الزايدة – اإلعالل واإلبدال – اإلدغام – اإلمالة الوقف.
 -التعبري واإلنشاء :تعريف التعبري – أقسام التعبري – أدوات التعبري – جماالت التعبري  -تعريف

اإلنشاء – أقسام اإلنشاء – جماالت اإلنشاء – بني التعبري واإلنشاء  -شروط اللفظ – خصائص
التعبري مراحل كتابة املوضوع – طرق كتابة املوضوع.

 املعاجم :تعريف املعاجم وكيفية استخدامها  -مناذج من املعاجم :معجم العني – لسان العرب– اتج العروس  -املعجم الوسيط  -أمهات الكتب – تفسري ابن كثري – فتح الباري – كتاب علوم
البالغة – كتاب اصالح املنطق – العقد الفريد – النحو الوايف.
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 .1الباب األول:
دراسة للبنية اللغوية ملقررات اللغة العربية ىف املرحلة الثانوية يف غاان
متهيد:

يضم هذا الباب مخسة فصول ،تناول األول منها حتليل احملتوى للمقررات اليت تستخدم يف
تدريس مواد اللغة العربية ابملرحلة الثانوية العربية يف مجهورية غاان ،وذلك ابالعتماد على آراء املعلمني
الذين يباشرون تدريس هذه املواد يف الدولة .واهلدف األول من هذا الفصل هو معرفة مدى صالحية
هذه املقررات للطالب الغاين الناطق بغري اللغة العربية .أما اهلدف الثاين فهو االستفادة من نتائج
التحليل يف حتليل أخطاء الطالب يف الباب الثاين من هذه الدراسة .وحتت هذا الفصل ثالثة
مباحث.
وتناول ابقي فصول الباب الدر ِ
اسات النظرية للظواهر اليت مت اختيارها لتحليل أخطاء الطالب
يف هذه الدراسة ،مبعىن أهنا تعترب معايري للحكم على استعمال الطالب الغانيني للغة العربية .وقد
درست هذه الفصول قضااي صوتية ،وصرفية ،وحنوية ،وإمالئية ،وحتت كل فصل مباحث يزيد عددها
وينقص بناء على عدد الظواهر اليت يتناوهلا كل فصل.

 :1.1الفصل األول :حتليل احملتوى ملقررات اللغة العربية
متهيد:
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تشري فرضيات البحث إىل وجود عالقة بني أخطاء الطالب واملقررات املدرسية ،لذا فإن هذا
الفصل يدرس املقررات للغة العربية يف املرحلة الثانوية يف دولة غاان ،وذلك بتحليل احملتوى لتلك املقررات.
ويقصد بتحليل احملتوى مناقشة صالحيته للطالب الغاين يف هذه املرحلة بناء على استعداداته
وقدراته لالستيعاب(.)1
ويضم هذا الفصل ثالثة مباحث ،فاملبحث األول يتناول حتليل احملتوى للمقررات الصرفية،
ويتناول املبحث الثاين حتليل احملتوى للمقررات النحوية ،يف حني يتناول املبحث الثالث حتليل احملتوى
للمقررات اإلمالئية .ويرجو الباحث أن يستفيد من نتائج التحليل يف هذه السطور يف حتسني تعليم
وتعلّم اللغة العربية يف غاان.

جمتمع الدراسة:
يدرسون مواد اللغة العربية يف املرحلة
يتكون جمتمع البحث يف هذا الفصل من املعلمني الذين ّ
الثانوية بدولة غاان ،ومت حتليل حمتوى الكتب املدرسية هلذه املرحلة من خالل آرائهم .وقد مت اختيار ثالثة
معلمني من كل مدرسة من املدارس العشرة املختارة هلذه الدراسة.
أدوات الدراسة:

قام البحث إبعداد استبانة  )2(Questionerاليت ختص املعلمني يف جانب حتليل حمتوى املقررات،
وللتأكد من صدق وثبات األداة (صدقها الظاهري  ،)3()Face Validityمت عرضها على جمموعة من
احملكمني املختصني يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها من ذوي الربة ،إلبداء آرائهم ومالحظاهتم
حول-:
• جماالت حتليل حمتوى الكتب املقررة ،وذلك بتوصيفها من خالل(:)4
منهجية العرض والتأليف ،نوعية األمثلة ،الوسائل املعينة ،التدريبات ،جودة الطباعة.
( )1انظر :حوري ،عائشة ،حتليل حمتوى كتب القواعد النحوية يف املراحل الدراسية يف اجلمهورية العربية السورية ،جملةجامعة
دمشق ،د.ع،م ،26ص.147-146
( )2انظر :طعيمة ،رشدي أمحد ،املهارات اللغوية :مستوايهتا ،تدريسها ،وصعوابهتا ،ط2004 ،1م ص.41
( )3املصدر السابق ،ط2004 ،1م ص.47

( )4انظر :حوري ،عائشة ،حتليل حمتوى كتب القواعد النحوية يف املراحل الدراسية يف اجلمهورية العربية السورية ،جملة جامعة
دمشق ،د.ع،م ،26ص.147
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• سالمة الصياغة اللغوية.
وحتتوي االستبانة على البنود اآلتية-:
(مقدمة الكتاب  -األهداف  -احملتوى  -طريقة العرض  -األمثلة واألشكال والرسوم التوضيحية
 -التقومي -التصميم واإلخراج).
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 :1.1.1املبحث األول :حتليل احملتوى للمقررات الصرفية
يناقش هذا املبحث صالحية احملتوى ملقرر مادة الصرف للطالب الغاين يف املرحلة الثانوية بناء
على استعداداته وقدراته لالستيعاب .والكتاب املقرر يف تدريس مادة الصرف يف هذه املرحلة هو (ش ّذ
العرف يف فن الصرف) للشيخ أمحد بن حممد بن أمحد احلمالوي .واجلدول التايل يبني آراء املعلمني
يدرسون املادة حول حمتوى املقرر.
الذين ّ
جدول رقم ( )1يوضح نتائج حتليل احملتوى للمقررات الصرفية

التقدير

مقدمة الكتاب

األهداف

موافق بقوة

موافق

غري موافق

نسبة موافق بقوة

نسبة موافق

نسبة غري موافق

اجملال

12

18

0

%40

%60

%0

0

6

24

%0

%80 %20

• تصف األهداف العامة للمقرر

0

15

15

%0

%50 %50

• أهداف واضحة وحمددة

0

24

6

%0

%20 %80

• تسبق كل وحدة أهدافها الاصة هبا

6

24

0

%20

%80

%0

• ترتبط أهداف املقرر أبهداف املرحلة

0

9

21

%0

%70 %30

• تتوفر فيها مواصفات األهداف السلوكية

0

6

24

%0

%20 %20

• أهداف الكتاب تراعي الفروق الفردية بني
الطالب

0

3

27

%0

%90 %10

• أهداف الكتاب تدعو إىل تنمية الناحية
املعرفية

3

24

3

%10

%10 %80

• أهداف الكتاب تدعو إىل تنمية الناحية
الوجدانية

0

9

21

%0

%70 %30

• أهداف الكتاب تدعو إىل تنمية الناحية
املهارية

0

6

24

%0

%80 %20

الفقرات
• تشمل تعري ًفا مبوضوع الكتاب
• توضح كيفية تنظيم احملتوى
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احملتوى

• مرتبط أبهداف املقرر وأهداف الوحدة

0

18

12

%0

%6

%40

• الوقت املخصص لتدريس حمتوى املقرر
كاف

0

0

30

%0

%0

100
%

• يراعي الفروق الفردية بني الطالب

0

6

24

%0

%80 %20

• يساعد يف حتقيق أهداف املرحلة

0

6

24

%0

%80 %20

• يراعي الرتابط مبا قبله وما بعده

15

15

0

%50

%50

%0

• يناسب املستوى العقلي للطالب

0

24

6

%0

%20 %80

• مرتبط بواقع الطالب وحياهتم العملية

0

3

27

%0

%90 %10

• يتصف ابحلداثة والشمولية

0

0

30

%0

100
%

• يتصف ابلتدرج من السهل إىل
الصعب ،ومن

6

21

3

%20

%0

%10 %70

• البسيط إىل املعقد ،ومن الواضح إىل املبهم.
• متت صياغته بلغة تناسب مستوى الطالب

0

18

12

%0

%40 %60

• يراعي التكامل مع املواد األخرى

0

6

24

%0

%80 %20

• تتطلب مفردات املقرر ضرورة استخدام
املسائل أو التقنيات التعليمية.

0

6

24

%0

%80 %20

0

6

24

%0

%80 %20

• تتوفر فيها عناصر اجلاذبية والتشويق

0

9

21

%0

%70 %30

• تتصف لغة العرض ابلسالمة والوضوح

9

12

9

%30

%30 %40

• تناسب لغة العرض مستوايت الطالب
ونضجهم

15

12

3

%50

%10 %40

• تساعد لغة العرض يف إثراء حصيلة الطالب
اللغوية

0

24

6

%0

%20 %80

• ترتبط ابملادة العلمية

0

24

6

%0

%20 %80

• تساعد على سرعة التعلم

0

6

24

%0

%80 %20

• تربز املعامل األساسية للمادة العلمية

0

24

6

%0

%20 %80

• تستثري إجيابية املتعلم ونشاطه

طريقة العرض

• تراعي الفروق الفردية

التوضيحية

والرسوم

األمثلة األشكال
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التقومي
التصميمواإلخراج

• تتصف ابلوضوح والتنوع

0

15

15

%0

%50 %50

• متوافقة مع قيم اجملتمع وتقاليده

0

3

27

%0

%90 %10

• يتم استثمارها يف النشاطات والتقومي

0

21

9

%0

%30 %70

• يتوافر التقومي يف كل وحدة

0

0

30

%0

%0

100
%

• يتصف ابلشمولية لكافة مستوايت
األهداف

0

9

21

%0

%70 %30

• يتخذ أساليب متنوعة  -تناسب مستوايت
الطالب

0

6

24

%0

%80 %20

• أتيت تشخيصية وبنائية وختامية

0

9

21

%0

%70 %30

• تستثري نشاط الطالب وقدراهتم

0

6

24

%0

%80 %20

• تتدرج من حيث الصعوبة

0

15

15

%0

%50 %50

• مناسبة حجم الكتاب للطالب

0

24

6

%0

%20 %80

• جودة الورق والتغليف

0

24

6

%0

%20 %80

• توفر عناصر اجلذب والتشويق يف تصميم
الكتاب

0

0

30

%0

%0

• مناسبة نوع الط وحجمه يف العناوين
واحملتوى

12

12

6

%40

%20 %40

• جودة األلوان والرسوم والصور التوضيحية

0

0

30

%0

100
%

%0

100
%

يتضح من اجلدول رقم ( )1أن آراء املعلمني الذين يدرسون مادة الصرف يف هذه املرحلة متفاوتة
يف النظر إىل حمتوى املقرر من حيث توفر بنود التحليل فيه ،غري أن النسب املئوية يف الشكل أدانه تشري
إىل عدم موافقتهم على كثري من هذه البنود.
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شكل رقم ()1
النسب العامة لتحليل المحتوى للمقررات
الصرفية
غيرموافق

%6

موافق
موافقبقوة

%55

%39

ويتبني من الشكل رقم ( )1أننسبة ستة يف املائة  %6فقط من أفراد العينة يوافقون على صالحية
حمتوى املقرر للطالب الغاين موافقة قوية ،وأن نسبة تسعة وثالثني يف املائة  %39منهم يوافقون عليه
موافقة عادية ،يف حني أن نسبة مخسة ومخسني يف املائة  %55غري موافقني على صالحيته.
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:2.1.1املبحث الثاين :حتليل احملتوى للمقررات النحوية
تناول هذا املبحث مناقشة صالحية حمتوى املقررات النحوية للطالب الغاين يف املرحلة الثانوية
العربية بناء على استعداداته وقدراته لالستيعاب ،وذلك بتوصيف الكتاب حسب البنود األساسية
احملددة يف مستهل هذا الفصل( ،)1والكتاب املقرر ملادة النحو يف هذه املرحلة هو (قطر الندى وبل
الصدى) البن هشام.
جدول رقم ( )2يوضح نتائج حتليل احملتوى للمقررات النحوية

التقدير
اجملال
مقدمة الكتاب
األهداف

موافق بقوة

موافق

غري موافق

نسبة موافق بقوة

نسبة موافق

نسبة غري موافق

• تشمل تعري ًفا مبوضوع الكتاب

30

0

0

%100

%0

%0

• توضح كيفية تنظيم احملتوى

9

21

0

%30

%70

%0

• تصف األهداف العامة للمقرر

9

12

9

%30

%40

%30

• أهداف واضحة وحمددة

6

6

18

%20

%20

%60

• تسبق كل وحدة أهدافها الاصة هبا

0

12

18

%0

%40

%60

• ترتبط أهداف املقرر أبهداف املرحلة

6

6

18

%20

%20

%60

• تتوفر فيها مواصفات األهداف السلوكية

9

6

15

%30

%20

%50

• أهداف الكتاب تراعي الفروق الفردية بني
الطالب

3

9

18

%10

%30

%60

• أهداف الكتاب تدعو إىل تنمية الناحية املعرفية 21

9

0

%70

%30

%0

6

15

9

%20

%50

%30

الفقرات

• أهداف الكتاب تدعو إىل تنمية الناحية
الوجدانية

( )1ينظر :حوري ،عائشة ،حتليل حمتوى كتب القواعد النحوية يف املراحل الدراسية يف اجلمهورية العربية السورية ،جملة
جامعة دمشق ،م26ص.147-146
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احملتوى

• أهداف الكتاب تدعو إىل تنمية الناحية
املهارية

0

6

24

%0

%20

%80

• مرتبط أبهداف املقرر وأهداف الوحدة

9

21

0

%30

%70

%0

• الوقت املخصص لتدريس حمتوى املقرر كاف

9

6

15

%30

%20

%50

• يراعي الفروق الفردية بني الطالب

6

12

12

%20

%40

%40

• يساعد يف حتقيق أهداف املرحلة

9

21

0

%30

%70

%0

• يراعي الرتابط مبا قبله وما بعده

6

12

12

%20

%40

%40

• يناسب املستوى العقلي للطالب

6

12

12

%20

%40

%40

• مرتبط بواقع الطالب وحياهتم العملية

0

6

24

%0

%20

%80

• يتصف ابحلداثة والشمولية

0

9

21

%0

%30

%70

• يتصف ابلتدرج من السهل إىل الصعب،
ومن

0

9

21

%0

%30

%70

• متت صياغته بلغة تناسب مستوى الطالب

0

15

15

%0

%50

%50

• يراعي التكامل مع املواد األخرى

9

9

12

%30

%30

%40

• تتطلب مفردات املقرر ضرورة استخدام املسائل
أو التقنيات التعليمية.

6

12

12

%20

%40

%40

• تستثري إجيابية املتعلم ونشاطه
• تراعي الفروق الفردية

9

9

12

%30

%30

%40

• تتوفر فيها عناصر اجلاذبية والتشويق

0

6

24

%0

%20

%80

• تتصف لغة العرض ابلسالمة والوضوح

12

6

12

%40

%20

%40

• تناسب لغة العرض مستوايت الطالب
ونضجهم

0

6

24

%0

%20

%80

• تساعد لغة العرض يف إثراء حصيلة الطالب
اللغوية

6

9

15

%20

%30

%50

• ترتبط ابملادة العلمية

0

21

9

%0

%70

%30

• تساعد على سرعة التعلم

0

12

18

%0

%40

%60

• تربز املعامل األساسية للمادة العلمية

6

18

6

%20

%60

%20

• تتصف ابلوضوح والتنوع

0

15

15

%0

%50

%50

• البسيط إىل املعقد ،ومن الواضح إىل املبهم.

طريقة العرض
التوضيحية

األمثلة األشكال والرسوم
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التقومي
التصميم واإلخراج

• متوافقة مع قيم اجملتمع وتقاليده

0

6

24

%0

%20

%80

• يتم استثمارها يف النشاطات والتقومي

0

24

6

%0

%80

%20

• يتوافر التقومي يف كل وحدة

0

9

21

%0

%30

%70

• يتصف ابلشمولية لكافة مستوايت األهداف

0

9

21

%0

%0

%70

• يتخذ أساليب متنوعة  -تناسب مستوايت
الطالب

0

6

24

%0

%20

%80

• أتيت تشخيصية وبنائية وختامية

0

9

21

%0

%30

%70

• تستثري نشاط الطالب وقدراهتم

3

12

15

%10

%40

%50

• تتدرج من حيث الصعوبة

0

24

6

%0

%80

%20

• مناسبة حجم الكتاب للطالب

6

24

0

%20

%80

%0

• جودة الورق والتغليف

6

24

0

%20

%80

%0

• توفر عناصر اجلذب والتشويق يف تصميم
الكتاب

15

15

0

%50

%50

%0

• مناسبة نوع الط وحجمه يف العناوين واحملتوى

12

18

0

%40

%60

%0

• جودة األلوان والرسوم والصور التوضيحية

0

15

15

%0

%0

%0

يتبني من اجلدول رقم ( )2تفاوت آراء أفراد العينة (معلمي مادة النحو يف املرحلة الثانوية الغانية)
يف النظر إىل حمتوى املقرر ،وملخص ذلك يف الشكل التايل.

شكل رقم ()2
غيرموافق
موافق

النسب العامة لتحليل المحتوى للمقررات النحوية
%49

%15
%36

موافقبقوة
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يوضح الشكل رقم ( )2أن نسبة تسعة وأربعني يف املائة  %49من أفراد العينة ال يوافقون على
صالحية حمتوى املقرر للطالب الغاين ،يف حني أن نسبة ستة وثالثني يف املائة  %36يوافقون على
صالحيته موافقة عادية ،وأن نسبة مخسة عشر يف املائة  %15فقط من أفراد العينة يوافقون موافقة قوية
على صالحيته.
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 :3.1.1املبحث الثالث :حتليل احملتوى للمقررات اإلمالئية
يتناول هذا املبحث مناقشة صالحية الكتاب املدرسي املقرر للطالب الغاين يف هذه املرحلة بناء
على قدراته لالستيعاب ،ويوجد شبه اتفاق بني إدارات املدارس الثانوية العربية الغانية يف جعل كتاب
"اإلمالء العريب" مقررا ملادة اإلمالء .واجلدول التايل يبني آراء املعلمني الذين يدرسون املادة حول حمتوى
املقرر.
جدول رقم ( )3يوضح نتائج حتليل احملتوى ملقررات قواعد اإلمالء

التقدير
موافق بقوة

موافق

غري موافق

مقدمة الكتاب

• تصف األهداف العامة للمقرر

0 15 15

%0 %50 %50

0 18 12

%0 %60 %40

0 18 12

%0 %60 %40

0 21

%0 %70 %30

• أهداف واضحة وحمددة

9

• تسبق كل وحدة أهدافها الاصة هبا

0

• ترتبط أهداف املقرر أبهداف املرحلة

0 15 15

األهداف

• تتوفر فيها مواصفات األهداف
السلوكية

نسبة موافق بقوة

• توضح كيفية تنظيم احملتوى

نسبة موافق

• تشمل تعري ًفا مبوضوع الكتاب

نسبة غري موافق

اجملال

الفقرات

0

0
9

30
21

%0

%0

%100

%0 %50 %50
%0

%70 %30

• أهداف الكتاب تراعي الفروق الفردية 0 18 12
بني الطالب

%0 %60 %40

0 18 12

%0 %60 %40

• أهداف الكتاب تدعو إىل تنمية
الناحية املعرفية
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• أهداف الكتاب تدعو إىل تنمية
الناحية الوجدانية

0

6 24

%0

%20 %80

• أهداف الكتاب تدعو إىل تنمية
الناحية املهارية

0

9 21

%0

%30 %70

• مرتبط أبهداف املقرر وأهداف الوحدة 0

6 24

%0

%20 %80

• الوقت املخصص لتدريس حمتوى املقرر 0
كاف
• يراعي الفروق الفردية بني الطالب

0

30

0 15 15

%0

%0

%100

%0 %50 %50

احملتوى

• يساعد يف حتقيق أهداف املرحلة

0

9 21

%0

%30 %70

• يراعي الرتابط مبا قبله وما بعده

0

6 24

%0

%20 %80

• يناسب املستوى العقلي للطالب

0

6

%0

%80 %20

• مرتبط بواقع الطالب وحياهتم العملية

0

6 24

%0

%20 %80

• يتصف ابحلداثة والشمولية

0

3 27

%0

%10 %90

• يتصف ابلتدرج من السهل إىل
الصعب ،ومن البسيط إىل املعقد،
ومن الواضح إىل املبهم.

0

%0

%80 %20

• متت صياغته بلغة تناسب مستوى
الطالب

0 15 15

%0 %50 %50

• يراعي التكامل مع املواد األخرى

0 18 12

%0 %60 %40

6

24

24

طريقة العرض

• تتطلب مفردات املقرر ضرورة
استخدام املسائل أو التقنيات التعليمية.

0

9 21

%0

%30 %70

• تستثري إجيابية املتعلم ونشاطه

0

0 30

%0

%0 100
%

• تراعي الفروق الفردية
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0

9 21

%0

%30 %70

• تتصف لغة العرض ابلسالمة والوضوح 0

9 21

%0

%30 %70

• تناسب لغة العرض مستوايت الطالب 0
ونضجهم

12 18

%0

%40 %60

3 27

%0

%10 %90

• تتوفر فيها عناصر اجلاذبية والتشويق

• تساعد لغة العرض يف إثراء حصيلة
الطالب اللغوية

0

• ترتبط ابملادة العلمية

15 15

%0 %50 %50

التوضيحية

األمثلة األشكال والرسوم

• تساعد على سرعة التعلم

9

6

15

%50 %20 %30

• تربز املعامل األساسية للمادة العلمية

0

6

24

%80 %20

• تتصف ابلوضوح والتنوع

6

0 24

%0

%0 %80 %20

التقومي

• متوافقة مع قيم اجملتمع وتقاليده

0

6

24

%0

%80 %20

• يتم استثمارها يف النشاطات والتقومي

0

6

24

%0

%80 %20

• يتوافر التقومي يف كل وحدة

0

0

30

%0

%0

• يتصف ابلشمولية لكافة مستوايت
األهداف

0

12 18

%0

%40 %60

• يتخذ أساليب متنوعة  -تناسب
مستوايت الطالب

6

0 24

%0 %80 %20

%100

التصميم واإلخراج

• أتيت تشخيصية وبنائية وختامية

0

9

21

%0

%70 %30

• تستثري نشاط الطالب وقدراهتم

0

6

24

%0

%80 %20

• تتدرج من حيث الصعوبة

0

6

24

%0

%80 %20

• مناسبة حجم الكتاب للطالب

0 18 12

%0 %60 %40

• جودة الورق والتغليف

0 18 12

%0 %60 %40

• توفر عناصر اجلذب والتشويق يف
تصميم الكتاب

0 15 15

%0 %50 %50
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• مناسبة نوع الط وحجمه يف العناوين 0
واحملتوى
• جودة األلوان والرسوم والصور
التوضيحية

0

0 30

%0

%0 100
%

15 15

%0

%50 %50

يوضح جدول رقم ( )3آراء املعلمني حول حمتوى مقرر مادة اإلمالء أو القواعد اإلمالئية.
ويتبني منه ميل أفراد النماذج إىل املوافقة على صالحيته للطالب الغاين يف هذه املرحلة.
شكل رقم ()3
النسب العامة لتحليل المحتوى لمقررات قواعد
اإلمالء
غيرموافق
موافق

%32

%15
%53

موافقبقوة

إن نسبة ثالثة ومخسني يف املائة  %53من أفراد العينة يوافقون على صالحية مقرر مادة اإلمالء
للطالب الغاين يف املرحلة الثانوية ،غري أن هذه املوافقة يف احلقيقة ليست موافقة قوية ،يف حني أن نسبة
اثنني وثالثني يف املائة  %32منهم غري موافقني على ذلك .وأما أفراد العينة الذين وافقوا على صالحية
املقرر موافقة قوية فهم ميثلون نسبة مخسة عشر يف املائة  %15فقط.
 :2.1الفصل الثاين( :قضااي صوتية)
هذا هو الفصل الثاين من الباب األول هلذه الدراسة ،وقد درس قضااي صوتية مع الرتكيز على أصوات
خمتارة الحظ الباحث أن الطالب الغاين يكثر الطأ يف نطقها.
ويضم الفصل مبحثني ،تناول األول منهما النظام الصويت يف اللغة العربية حبكم أن لكل لغة
نظامها الصويت الاص هبا ،تتميز هبا عن غريها من اللغات .وتناول املبحث الثاين وصف األصوات
املختارة لتحليل أخطاء الطالب ،وهي األصوات احللقية واملطبقة واألسنانية.
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 :1.1.2املبحث األول :النظام الصويت يف اللغة العربية
()1
تصويتاً ،فـهو
قال ابن منظور يف اللسان  " :الصوت :اجلرس  ...ويـقال :ص َّوت يص ِّوت ْ
ِ
ِ
ت ،م ْعناه صائِ ٌح،
مص ِّو ٌ
ت ،وذلك إِذا ص َّوت إبِنسان فدعاه .ويـقال :صات يصوت صواتً ،فـهو صائ ٌ
ِ ِ
اجل ْمع
صوت ،و ْ
 ،...الصوت صوت ا ِإلنسان وغ ِْريهِ ،....والصائتَّ :
الصائِح ،و ُّ
كل ض ْرب من الغناء ٌ

صوات"(.)2
األ ْ

( )1هو حممد بن مكرم بن علي مجال الدين بن منظور ،صاحب لسان العرب ،اإلمام اللغوى احلجة ولد مبصر سنة 630ه

وخدم ىف ديوان االنشاء ابلقاهرة وتوىف مبصر سنة  711ه ،ومن مؤلفاته خمتصر األغاىن .انظر :الزركلي ،األعالم ،ط،15
ج ،7ص.109 -108

( )2ابن منظور ،لسان العرب ،ط ،3ج ،2ص ،57- 56 :مادة [ص و ت] ،ابب التاء فصل الصاد املهملة.
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()1
عرب هبا كل قوم عن أغراضهم"( ،)2فالصوت
وحسب تعريف ابن جين للغة أهنا "أصو ٌ
ات ي ّ
اللغوي هو املستوى األول يف دراسة اللغات البشرية عامة ،واللغة العربية خاصة .فتناول املستوى الصويت
ابلدراسة يعين تناول ابلدراسة "تلك املباحث اللغوية اليت تتناول وصف وحتليل اجلوانب املتعلقة أبصغر
وحدة يف عملية الكالم البشري (الصوت)"(.)3

حسان الطيّان إىل احتمال أن النظرايت الصوتية قد سبقت وضع
وقد أشار الدكتور حممد ّ
النحو وعلم القواعد( ،)4مستدال يف ذلك بوضع أيب األسود الدؤيل رموز حركات احلروف وألقاهبا يف
قصته مع زايد ،حيث طلب من زايد أن أييت له بكاتب يفهم ما يقول " ،فـقال له أبو ْاألسود :إِذا
رأيْ ِتين قد فتحت فمي ابحلرف فانقط فـ ْوقه نقطة ،وإِذا رأيْ ِتين قد ضممت فمي فانقط نقطة بني يدي
ِ
اجع ْل مكان النقطة
اجع ْل النقطة حتت ْ
ْ
احل ْرف ،فإِن اتبعت شْيئا من ذلك غنَّةً ف ْ
احل ْرف ،وإِن كسرت ف ْ
نقطتني"(.)5
وقد بني الراغب( )6أن التنفس ابلصوت نوعان :غري اختياري ،كما يكون من اجلمادات
واحليواانت ،واختياري ،كما يكون من اإلنسان ،وهو ضرابن:ضرب ابليد كصوت العود وما جيري جمراه،
وضرب ابلفم يف نطق وغري نطق(.)7
( )1هو أبو الفتح عثمان بن جين املوصلي النحوي الكبري املشهور بـ (ابن جين) ،ولد ابملوصل عام 322هـ ،ونشأ وتعلم النحو
فيها على يد أمحد بن حممد املوصلي األخفش ،وقرأ األدب على الشيخ أيب علي الفارسي ،ومن أشهر مؤلفاته الصائص،
وسر صناعة اإلعراب ،واملنصف يف شرح تصريف أيب عثمان املازين ،واملقتضب ،انظر :ابن خلكان الربمكي ،وفيات

األعيان ،ط ،1ج ،3ص.248-246

( )2ابن جين ،اخلصائص ،ط ،4ج ،1ص.34 :

( )3دوكوري ،مستوايت التحليل اللغوي عند ابن جين من خالل كتابه اخلصائص ،جملة جممع ،جامعة املدينة العاملية  -ماليزاي،
ع ،6ص.43:

( )4انظر :حممد حسان الطيان ،لُمع من علم الصوت والقراءات ،الندوة العاملية لتاريخ العلوم عند العرب ،كلية اآلداب  -جامعة
دمشق ،يف الرابط  ، /http://www.alukah.net/sharia/0/4313 :استعرض بتاريخ2015 /5 /10 :م.
( )5التنوخي املعري ،اتريخ العلماء النحويني من البصريني والكوفيني وغريهم ،ط ،2ص.176
( )6هو احلسني بن حممد بن املفضل ،أبو القاسم األصفهاين أو األصبهاين املعروف ابلراغب( ،ت 502 :هـ  1108 -م)،
كان أديبا من احلكماء العلماء .سكن بغداد ،من مؤلفاته (حماضرات األدابء ،والذريعة إىل مكارم الشريعة ،واألخالق،
واملفردات يف غريب القرآن" ،الزركلي .انظر :األعالم،ط ،15ج ،2ص.255

( )7الراغب األصفهاىن ،املفردات يف غريب القرآن ،ط ،1ص.496
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ويعترب ابن جين أول من ّفرق بني الصوت واحلرف ،وربط احلرف ابملقطع الصويت ،يقول يف
هذا الصدد " :اعلم أن الصوت عرض خيرج من النفس مستطيال متصال ،حىت يعرض له يف احللق والفم
والشفتني مقاطع تثنيه عن امتداده واستطالته ،فيسمى املقطع أينما عرض له حرفا ،وختتلف أجراس
احلروف حبسب اختالف مقاطعها"(.)1
وقد حظي البحث الصويت بدراسة علمية ومنهجية على يد ابن جين أيضا؛ ألنه كان أول من
أطلق مصطلح "علم األصوات" داللة على هذا العلم ،حني يقول" :ولكن هذا القبيل من هذا العلم،
أعين علم األصوات واحلروف ،له تعلق ومشاركة للموسيقى ،ملا فيه من صنعة األصوات والنغم"(.)2
يتضح مما سبق أن الدراسات اللغوية العربية سبقت الغرب إىل االهتمام ابلدراسات الصوتية،
"سر صناعة اإلعراب".
وخاصة عند ابن جين يف كتابه ّ
وقد اعتمد علماء اللغة املعاصرون على مصادر ومراجع النظرايت الصوتية الكالسيكية ،مبا فيها
فعززت صحتها بتجربة املعادالت الكاشفة ،واألجهزة املتطورة( ،)3فوصلوا إىل
النظرايت الصوتية العربيةّ ،
نتائج علمية دقيقة يف جمال األصوات اللغوية(.)4
وكان من أهم نتائج تلك اجلهود ظهور تفريعات جديدة يف علم األصوات-:
 -1تقسيم علم األصوات إىل "الفونيتيك" و "الفونولوجي" .فالفونيتيك  :Phoneticsهو العلم
الذي يدرس اجلانب الفيزايئي البحت لألصوات اللغوية ،وذلك عن طريق حتليل وحدات
الصوت اللغوي الصغرى.وأما الفونولوجي  phonologyفهو العلم املعين ابلبحث يف وظيفة

( )1ابن جين ،سر صناعة اإلعراب ،ط ،1ج ،1ص.19
( )2ابن جين ،سر صناعة اإلعراب ،ط ،1ج ،1ص.22

( )3الصغري ،الصوت اللغوي يف القرآن الكرمي ،ط ،1ص.34

( )4دوكوريومسيه ،املشكالت الصوتية يف تعلم اللغة العربية للناطقني بغريها ،جملة جامعة املدينة العاملية ،د.ع ،ص.8
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الصوت اللغوي .يعترب الفونولوجيا أحد مستوايت اللغة األساسية ،فهو مكمل للنظام
الصريف والنظام الرتكييب(.)1
 -2تقسيم مناهج البحث الصويت إىل (آنية أو وصفية  ،)Synchroniqueوهي تدرس حاالت
اللغة الثابتة ،و(زمانية أو اترخيية  ،) Diachroniqueوهي تدرس تطور اللغة عرب الزمان(.)2
 -3ظهور مصطلح " الفونيم  "Phonimeالذي يقصد به أصغر وحدة صوتية دالة يف سلسلة
الكالم ،وظهور مصطلح " ألوفون  ،" Allophoneويقصد به الصوت الذي ال يؤدي إىل
تغيري املعىن(.)3
تكون هذه
ولكل لغة منط صويت خاص يتمثل يف أمور ثالثة -:أوالها :جمموعة األصوات اليت ّ
اللغة ،واثنيها :الرتاكيب املسموح هبا هلذه األصوات يف الكلمات ،واثثلها :عمليات حذف وإضافة
وتغيري األصوات.
فالكلمات يف العربية ،على سبيل املثال ال تبدأ بصامتني بل وثالثة صوامت مثل" :يطري –
 "FLYو "شارع – "STREETفاملقطع يف اللغة العربية الفصحى ال بد أن يبدأ دائما بصامت واحد
يليه صائت ،والكلمة تبدأ مبقطع .أما يف االجنليزية فإن املقطع ميكن أن يبدأ بثالثة صوامت ،أو صامتني،
أو صامت واحد ،أو بال صامت

()4

( )1انظر:جاكوبسن ،ست حماضرات يف الصوت واملعىن ،ط ،4ص .91بوقرة ،النظرية اللسانية عند ابن حزم األندلسي،ط،1
ص .27صادق ،السماع يف اللغة عن القدماء واحملدثني ،جملة جممع اللغة العربية ،القاهرة ،د.ع ،ج ،97ص .35

( )2انظر :دي سوسري ،دروس يف األلسنية العامة ،ن .ط،ص129-127

( )3انظر :روبنز ،موجز اتريخ علم اللغة يف العرب ،د.ط ،ص  .55وحممود ،صوت اهلاء يف العربية ،جملة أم القرى،
ع .24وانظر أيضا :ماريو ،أسس علم اللغة ،ط ،8ص .50-45

( )4انظر :الصغري ،الصوت اللغوي يف القرآن الكرمي ،ط ،1ص.64 -63
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 :2.2.1املبحث الثاين :وصف األصوات احللقية واملطبقة واألسنانية
تبني للبحث أن املتعلم الغاين جيد صعوبة يف نطق بعض األصوات العربية،
ابملالحظة والتجربة ّ
وتلك األصوات هي احللقية واملطبقة واألسنانية .وقد تناول هذا املبحث دراسة هذه األصوات من
خالل احلديث عن خمارجها وصفاهتا ،وذلك ضمن دراسة األصوات العربية عامة.
من وظائف اللغة ربط مضامني الفكر اإلنساين أبصوات منطوقة حتدثها عملية الكالم" ،فاللغة
إذًا جمموعة من األصوات ،لكل صوت منها خمرج وصفة ،وحرف يدل عليه عند الكتابة ومييزه من
األصوات"(.)1
فالصوت إذًا هو البنية األساسية ألي لغة من اللغات .فمخرج الصوت هو مكان خروجه ،أي
املوضع من اجلهاز النطقي الذي خرج منه ذلك الصوت ،وهو جييب عن سؤال( :من أين خرج؟) .أما
صفة الصوت فاملراد هبا الكيفية اليت خرج هبا الصوت ،أي جييب عن سؤال( :كيف خرج؟).
(سر صناعة اإلعراب) كيفية إحداث األصوات اللغوية ،فيقول" :
وقد وصف صاحب كتاب ّ
اعلم أن الصوت عرض خيرج من النفس مستطيال متصال ،حىت يعرض له يف احللق والفم والشفتني
( )1زايد ،األخطاء الشائعة النحوية والصرفية واإلمالئية ،د.ط ،ص.159
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مقاطع تثنيه عن امتداده واستطالته ،فيسمى املقطع أينما عرض هلحرفا ،وختتلف أجراس احلروف حبسب
()1
اختالف مقاطعها"
فاألصوات اللغوية متر مبراحل ثالث:مرحلة إحداث املتكلم الصوت،ومرحلة انتقال الصوت يف
اهلواء ( املوجات الصوتية) ،ومرحلة استقبال السامع الصوت (.)2
فمتعلم اللغة الثانية حيتاج إىل إحداث أصوات هذه اللغة بصورهتا الصحيحة ومن خمارجها
احملددة ،وذلك ليتمكن من إيصال مضامني أفكاره إىل سامعه.
ولإلنسان أعضاء لنطق األصوات هي :الرئتان ،واحلنجرة ،والوتران الصوتيان ،ولسان املزمار،
واحللق ،واللسان ،واللهاة ،واحلنك ،واللثة ،واألسنان ،والشفتان ،وجتويف الفم ،وجتويف األنف(.)3
والرسم التايل يوضح أعضاء نطق األصوات يف اللغة العربية:
الشكل رقم ( ) 4يوضح أعضاء نطق األصوات يف اللغة العربية:

وتنقسم خمارج األصوات يف اللغة العربية من حيث التقارب والتباعد إىل ثالث جمموعات-:
( )1ابن جين ،سر صناعة اإلعراب ،ط ،1ج ،1ص .19

( )2انظر :األخطاء الشائعة النحوية والصرفية واإلمالئية ،د.ط ،ص.160
( )3انظر :نور الدين ،األصوات اللغوية  -الفونيتيكا ،ط ،1ص.64-54
( )4انظر :اثين ،دراسات يف الفونولوجيا ،ط ،1ص.97
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()4

اجملموعة األوىل :الشفتان:الشفوي ( :ب ،و ،م )  -الشفوي األسناين ( :ف )
اجملموعة الثانية :مقدم اللسان:األسناين ( :ث ،ذ ،ظ ) -األسناين اللثوي ( :ت ،د ،ط ،ض ،س،
ز ،ص ) -اللثوي ( :ن ،ل ،ر )  -الغاري ( :ج ،ش ،ي )
اجملموعة الثالثة :مؤخر اللسان واحللق:الطبقي ( :ك )  -اللهوي( :خ ،غ ،ق )  -احللقي ( :ع،
ح )  -احلنجري ( :ء  ،ه )(.)1
بعض صفات األصوات العربية :وهي متثل السمات املميزة يف اللغة العربية ،أي تلك السمات اليت
جتعل صوات خيتلف عن صوت آخر(.)2
 -1اجلهر واهلمس

أ -الصوت اجملهور هو الذي يهتز معه الوتران الصوتيان ،واملراد ابالهتزاز هنا هو الذبذبة ،وقد
رأينا مكان الوترين الصوتيني يف الرسم السابق أهنما يف احلنجرة حتت لسان املزمار .يقول سيبويه(ِّ )3
معرفاً

حرف أشبع االعتماد يف موضعه ،ومنع النفس أن جيري معه حىت ينقضي
األصوات اجملهورة " :فاجملهورةٌ :
االعتماد عليه وجيري الصوت .فهذه حال اجملهورة يف احللق والفم؛ إال أن النون وامليم قد يعتمد هلا يف
الفم والياشيم فتصري فيهما غنةٌ" (.)4
واألصوات املتصفة ابجلهر هي( :أ ،ب ،ج ،د ،ذ ،ر ،ز ،ض ،ط ،ظ ،ع ،غ ،ق ،ل ،م،
ن ،و ،ي).

( )1متام حسان ،اللغة العربية معناها ومبناها ،ط ،5ص.266

( )2الويل ،معجم علم األصوات ،ط ،1ص.81
( )3هو عمرو بن عثمان بن قنرب سيبويه ،أبو بشر املعروف بسيبويه النحوي من أهل البصرة ،واملتوىف يف عام  180هـ  796 -م،
أديب وحنوي من أئمة النحو العريب ،أخذ العلم من كل من الليل بن أمحد ويونس بن حبيب وأيب الطاب األخفش وعيسى
بن عمر ،من أشهر آاثره (الكتاب) ،أي كتاب سيبويه يف النحو .انظر :عمر كحالة ،معجم املؤلفني ،د.ط ،ج ،8ص،10
وخطيب البغدادي ،اتريخ بغداد ،ط ،1ج ،14ص.103-99

( )4سيبويه ،الكتاب ،ط ،3ج ،4ص.434
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ب  -الصوت املهموس هو الذي ال يهتز معه الوتران الصوتيان؛ أي ال جيري فيه النفس أثناء
فحرف أضعف االعتماد يف موضعه حىت جرى النفس معه"(،)1
النطق به ،قال سيبويه  " :وأما املهموس
ٌ
وهي( :س ،ش ،ص ،ح ،خ ،ث ،ف ،ه ،ك ،ت).
 -2الشدة والرخاوة والتوسط:
أ -الشدة :قال ابن اجلزري(:)2
ِ
ِ
ت"(.)3
 .......شديْدها ل ْفظ "أج ْد قط بك ْ
الصوت الشديد هو الذي يلتقي فيه العضوان من أعضاء النطق ،فينحبس اهلواء لفرتة مث ينفرج
( )5
العضوان فيندفع اهلواء مسرعا حمداث انفجارا(  ،)4والشدة إذن هي "الدرجة اليت يلفظ هبا املقطع"
وحروفها ( أ ،ج ،د ،ق ،ط ،ب ،ك ،ت )
ب  -الرخاوة :الصوت الرخو هو الذي يلتقي فيه العضوان التقاء غري اتم فيخرج اهلواء مع
الضيق بسرعة عادية غري انفجارية ،وحروفها( :س ،ش ،ح ،ه ،ن ،ز ،خ ،ص ،و).
ج -التوسط :هو الصوت الذي يتوسط بني الشدة والرخاوة؛ أي هو الذي يضيق معه جمرى
اهلواء ضيقا ليس معه احتكاك وال حفيف .وحروفه( :ل ،ن ،ع ،م ،ر) ،قال ابن اجلزري:
َّد ِ
وبني ِرخو والش ِ
يد "لِ ْن عم ْر" .)6( .....
ْ ْ
وصف األصوات احللقية واملطبقة واألسنانية
( )1سيبويه ،الكتاب ،ط ،3ج ،4ص.434
الشافعي ،الشهري =
مشقي مث الشريازي
ّ
( )2هو حممد بن حممد بن حممد بن علي بن يوسف ،أبو الري ،مشس الدين ،العمري الد ّ
= اببن اجلزري( ،جزيرة ابن عمر) شيخ اإلقراء يف زمانه ،ولد ونشأ يف دمشق سنة 751هـ 1350 -م ،ورحل إىل مصر،
ودخل بالد الروم ،مث رحل إىل شرياز فويل قضاءها ،ومات فيها سنة 833هـ 1429 -م .من أشهر كتبه (املقدمة اجلزرية –
ط) أرجوزة يف التجويد .انظر :الزركلي .انظر :األعالم ،ط ،15ج ،7ص.45

( )3ابن اجلزري ،منظومة املقدمة (اجلزرية) ،ط ،1ص.10

()4انظر :زايد ،األخطاء الشائعة النحوية والصرفية واإلمالئية ،د.ط ،ص164 :
( )5الويل ،معجم علم األصوات ،ط ،1ص.83

( )6ابن اجلزري ،منظومة املقدمة (اجلزرية) ،ط ،1ص.10
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أوال :األصوات احللقية:
هي :اهلمزة ،واهلاء ،والعني ،واحلاء ،والغني ،والاء والقاف .وقد قسمها العلماء إىل ثالث
جمموعات :جمموعة يف أقصى احللق /احلنجر (اهلمزة واهلاء) ،وجمموعة اثنية يف وسط احللق (العني
واحلاء) ،وجمموعة اثلثة يف أدىن احللق (الغني والاء والقاف) .يقول ابن اجلزري:
ِ ِِ
ني حاء
مثَّ ألقْصى احل ْل ِق مهٌْز هاء  .......مثَّ لو ْسطه فـع ٌْ
()1
ني خاؤها والْقاف .......
أ ْدانه غ ٌْ
جدول رقم ( )4يوضح صفات األصوات احللقية
1

ء

انفجاري

مهموس

حنجري

2

ه

احتكاكي

مهموس

حنجري

3

ع

احتكاكي

جمهور

حلقي

4

ح

احتكاكي

مهموس

حلقي

5

غ

احتكاكي

جمهور

طبقي

6

خ

احتكاكي

مهموس

طبقي

7

ق

انفجاري

مهموس

حلقي

الرقم

الصوت أو الفونيم

نوعه

جمهور أو مهموس

خمرجه

وما يلي مناذج من األخطاء اليت وقع فيها الطالب عند النطق ابلفونيمات احللقية أثناء املقابلة
الشخصية معهم .وقد جاء ذلك مفصال يف الفصل األول من الباب الثاين:
( األين والاء ) والصواب (العني والاء)( ،اهلاء واهلاء) والصواب (احلاء واهلاء)( ،الكاف
والكاف) ،والصحيح (الكاف والقاف)*.
اثنيا :األصوات املطبقة:

( )1ابن اجلزري ،منظومة املقدمة (اجلزرية) ،ط ،1ص.8
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عرف الدكتور الويل اإلطباق أبنه "تفخيم الصوت جبعل مؤخر اللسان يقرتب من الطبق (أي
احلنك اللني) أو يالمسه"( ،)1واألصوات املطبقة هي :الصاد ،والضاد ،والطاء ،والظاء .وعنها يقول ابن
اجلزري( :وصاد وضاد طاء ظاء مطبقة .)2( .....
جدول رقم ( )5يوضح صفات األصوات املطبقة

1

ص

احتكاكي

مهموس

لثوي مطبق

2

ض

انفجاري

جمهور

أسناين مطبق

3

ط

انفجاري

مهموس

أسناين مطبق

4

ظ

احتكاكي

جمهور

لثوي مطبق

الرقم

الصوت أو الفونيم

نوعه

جمهور أو مهموس

خمرجه

ومن األخطاء املسجلة يف نطق األصوات املطبقة أثناء مقابلة الطالب ما يلي:
(الدال والدواد) والصحيح (الدال والضاد) ( -الذال والذواء) والصحيح (الذال والظاء).
(الشني والصاد) والصحيح (السني والصاد).
اثلثا :األصوات األسنانية (بـ ْيأسنانية) :عرفها الدكتور الويل أبهنا أصوات توضع فيه الذلق (أي رأس
اللسان) خبفة بني األسنان العليا األمامية واألسنان السفلى األمامية( .)3وحروفها هي :الثاء والذال.
جدول رقم ( )6يوضح صفات األصوات األسنانية (بيأسنانية)

الرقم
1

الصوت أو الفونيم

نوعه

جمهور أو مهموس

خمرجه

ث

احتكاكي

مهموس

بيأسناين

( )1الويل ،معجم علم األصوات ،ط ،1ص.19

()2ابن اجلزري ،منظومة املقدمة (اجلزرية) ،ط ،1ص.10
( )3الويل ،معجم علم األصوات ،ط ،1ص.34
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2

ذ

جمهور

احتكاكي

ومل ترد مناذج لألخطاء يف الصوتني أثناء املقابلة الشخصية مع الطالب.
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بيأسناين

 :3.1الفصل الثالث( :قضااي صرفية)
متهيد:
تناول هذا املبحث قضااي صرفية ذات عالقة مباشرة ابملوضوعات الصرفية اليت مت اختيارها
لتحليل أخطاء الطالب ،لذا ترك كثريٌ من مسائل هذا العلم دون التطرق إليها.
ولكن ال يعين هذا الكالم أنه يرتك بعض املبادئ األساسية هلذا الفن قبل تناول املوضوعات،
مثل التعريفات وغريها ،وإال صار كما بيّنه صاحب كتاب (فتح رب الربية يف شرح نظم اآلجرمية)
بقوله" :الب َّد لكل شارع يف فن من الفنون أن يتصوره قبل الشروع فيه؛ ليكون على بصرية فيه؛ وإال
خبط انقة عشواء.
صار كمن ركب مت عمياء ،وخبط ْ
وحيصل التصور املطلوب ابلوقوف على املبادئ العشرة اليت مجعها الناظم حممد بن علي الصبان
رمحه هللا يف قوله:
إِ َّن م ِ
بادئ ك ِّل ف ّن عشره  ..............احل ُّد واملوضوع مثَّ الثَّمره
اضع  ........و ِ
ِ
اال ْسم ِاال ْستِ ْمداد حكْم الشَّا ِر ْع
ونِ ْسبةٌ وف ْ
ضله والو ْ
()1
مسائِ ٌل والبـ ْعض ِابلبـ ْع ِ
ض ا ْكتـفى  ...وم ْن درى اجل ِميع حاز الشَّرفا"
يعترب علم الصرف ( )Morphologyمستوى لغواي يلي علم األصوات يف الرتتيب ،وأييت بعده
علم النحو .يقول الدكتور عبده الراجحي " :ومن هذا الرتتيب نستطيع أن ندرك أن كثريا من مسائل
الصرف ال ميكن فهمه دون دراسة لألصوات  ،...كما أن عددا كبريا من مسائل النحو ال ميكن فهمه
إال بعد دراسة الصرف"(.)2
والواقع أن العلماء القدامى مل يفصلوا بني النحو والصرف ،وكان كتاب سيبويه وغريه من أمهات
معا.
الكتب العربية القدمية تشمل العلمني ً

( )1احلازمي ،فتح رب الربية يف شرح نظم اآلجرومية ،ط ،1ص.3
( )2الراجحي ،التطبيق الصريف ،ط ،1ص.8
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غري أن ابن جين ،العامل اللغوي من علماء القرن الرابع اهلجري ،قد أشار إىل أن يكون درس
الصرف قبل درس النحو( .)1فقال" :فالتصريف إمنا هو ملعرفة أنفس الكلم الثابتة ،والنحو إمنا هو ملعرفة
أحواله املتنقلة ،أال ترى أنك إذا قلت" :قام بكر ،ورأيت بكرا ،ومررت ببكر" فإنك إمنا خالفت بني
حركات حروف اإلعراب الختالف العامل ،ومل تعرض لباقي الكلمة وإذا كان ذلك كذلك فقد كان
من الواجب على من أراد معرفة النحو أن يبدأ مبعرفة التصريف؛ ألن معرفة ذات الشيء الثابتة ينبغي
أن يكون أصال ملعرفة حاله املتنقلة"(.)2
وألجل العالقة الوطيدة بني النحو والصرف ذهب معظم اللغويني احملدثني إىل الرأي القائل أبن
يكون درس النحو والصرف حتت قسم واحد ،ومسوا هذا القسم ابسم "النحو  ،"Grammar -على أن
يشمل:
 الصرف . Morphology النظم .)3(Syntaxولقد الحظ اللغوييون األوائل أمهية هذا العلم ،وخاصة فيما يتعلق بتصاريف األفعال ،وذلك
بعد أن شاع اللحن بسبب اختالط العرب ابلعجم .ولذا أصبحت الغاية من الصرف حفظ اللسان من
الطأ ،ومراعاة قوانني اللغة يف الكتابة وتنمية اللغة العربية(.)4
()5
يقوم رجال عندما مسعه ينشد قول املرقش األصغر(:)6
فها هو عمرو بن العالء ّ
()7
ومن يلق خريا ِ
الغي الئما
على
يعدم
ال
يغو
ومن
***
ه
أمر
الناس
حيمد
ّ
( )1انظر :الراجحي ،التطبيق الصريف ،ط ،1ص.8
( )2ابن جين ،املنصف ،ط ،1ص.4

( )3انظر :الراجحي ،التطبيق الصريف ،ط ،1ص.8

( )4انظر :زايد ،األخطاء الشائعة النحوية والصرفية واإلمالئية ،د.ط ،ص.176
( )5امسه زَّابن بن ع َّمار التميمي املازين البصري ،أبو عمرو ،ويلقب أبوه ابلعالء ،من أئمة اللغة واألدب ،وأحد القراء السبعة ،ولد
مبكة سنة  70ه  ،690 -ونشأ ابلبصرة ،ومات ابلكوفة سنة  154ه 771-م ،قال أبو عبيدة :كان أعلم الناس ابألدب
والعربية والقرآن والشعر ،وكانت عامة أخباره عن أعراب أدركوا اجلاهلية .له أخبار وكلمات مأثورة ،وللصويل كتاب (أخبار أيب
عمرو ابن العالء) .انظر :الزركلي ،األعالم ،ط ،15ج ،3ص ،41وانظر أيضا :ابن شاكر الكتيب ،فوات الوفيات ،ط،1
ج ،2ص.29-28

( )6انظر :عبد الالق ،املغين يف تصريف األفعال ،ط ،3ص.9
( )7البيت من الطويل للشاعر اجلاهلي املرقش األصغر ،انطر :الثعاليب ،لباب اآلداب ،ط ،1ص .113والبغدادي ،خزانة األدب،
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أقومك أم أتركك تتس ّكع يف ط ّمتك؟ فقال :بل ِّ
قومين ،فقال :قل :ومن يغ ِو "بكسر
فقالّ :
الواو" أال ترى إىل قول هللا -عز وجل:ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﭼ(سورة طه ،اآلية.)121:
وروي يف البيان والتبيني للجاحظ( )1أن نبطيا سئلِ :مل اشرتيت هذه األاتن؟ فقال :أركبها وتلد

يل ،بفتح الالم(.)2

تعريف الصرف لغة واصطالحا:
الصرف لغة:الصرف ،ويقال له التصريف ،وهو لغةً التغيري ،ومنه قوله تعاىل:ﭽ ﭲ

ﭳ ﭼ(سورة البقرة ،اآلية ،)164:أي مطلق التغيري من حال إىل حال" ،مبعىن أهنا اترة أتيت ابلرمحة،
واترة أتيت ابلعذاب ،واترة جتمع السحاب ،واترة تفرقه ،واترة أتيت من اجلنوب ،واترة أتيت من الشمال
 ...وهكذا"(.)3
وقد وردت مادة [ص ر ف] يف عدد من املواضع يف القرآن الكرمي غري املذكورة ،يفيد كلها
معىن التغيري والتحويل:
 -ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﭼ(سورة يوسف ،اآلية،)34:

 ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﭼ(سورةالفرقان ،اآلية،)65:
 ﭽ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚﭼ(سورة الفرقان،اآلية،)19:
 ﭽﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔﰕﭼ(سورة النور،اآلية.)43:
ط ،4ج ،1ص.339
( )1اجلاحظ هو أبو عثمان عمرو بن حبر بن حمبوب بن فزارة الليثي الكناين ،أديب عريب ،كان من كبار أئمة األدب يف العصر
العباسي ،ولد ابلبصرة سنة  159ه ،وكانت بشرته مسراء غامقة .وقد ترك كتبا كثرية أشهرها (البيان والتبيني ،واحليوان،
والبخالء) ،وتويف ابلبصرة عام  255ه .انظر :الطيب البغدادي ،اتريخ بغداد ،ط ،1ج.124 ،14

( )2اجلاحظ ،البيان والتبيني ،د.ط ،ج ،1ص.80

السامرائي ،الصرف العريب أحكام ومعان ،ط ،1ص9
()3
ّ
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الراء والْفاء م ْعظم اببِِه يد ُّل على ر ْج ِع
وشرح ابن فارس( )1مادة [ص ر ف] فقالَّ " :
الصاد و َّ
الش ِ ِ ِ
الصرف ِيف الْقر ِ
ِ
آن :التـ َّْوبة ؛
ْ
َّيء .م ْن ذلك صرفْت الْق ْوم ص ْرفًا وانْصرفوا ،إذا رج ْعتـه ْم فـرجعوا ... ،و َّ ْ
ْ
ِألنَّه يـ ْرجع بِِه"(.)2
الصرف :رُّد الش ِ
ِ
ص ِرفه ص ْرفاً فانْصرف .وصارف ن ْفسه
َّيء ع ْن و ْج ِهه ،صرفه ي ْ
وقال ابن منظورْ َّ " :
ْ
ع ِن الشَّي ِء :صرفها عْنه .وقـوله تـعاىل :مثَّ انْصرفوا ،أي :رجعوا ع ِن الْمك ِ
ان الَّ ِذي استمعوا فِ ِيه ،وقِيل:
ْ
ْ
()3
ِ
ِ
انْصرفوا ع ِن الْعم ِل بِش ْيء ممَّا مسعوا "...
الصرف يف االصطالح:

()4
"علم يتعلق ببنية الكلمة ،وما حلروفها من أصالة وزايدة
أبنه
الصرف
علم
عرف ابن مالك
ٌ
ّ
()5
وصحة وإعالل وشبه ذلك" .
وعرف وايف الصرف أبنه "يبحث يف القواعد املتصلة ابشتقاق الكلمات وتصريفها وتغري أبنيتها
ّ
بتغري املعىن وما يتصل بذلك"(.)6
قسما منه ،ويفيدان
فالتعريفان ميثالن معىن الصرف عند املتأخرين الذين جعلوه قسيم النحو ال ً
كذلك املعىن العلمي للمصطلح .أما معىن الصرف العملي فهو تغيري الكلمة عن أصلها إما لغرض
معنوي ،وإما لغرض لفظي:

( )1هو ابن فارس أبو احلسن أمحد بن فارس بن زكراي القزويين الرازي ،ولد سنة 329هـ  ،وتويف سنة  395هـ ،لغوي وإمام يف
اللغة واألدب ،أصله من قزوين ،وأقام مدة يف اهلمذان ،ومن أشهر كتبه معجم مقاييس اللغة ،والصاحيب ،وجممل اللغة،
وغريها .انظر :السيوطي ،بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة ،د.ط ،ج ،1ص.322

الر ِاء وما يـثْـلثـهما].
( )2ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،د.ط ،ج ،3ص ،342مادة [ص ر ف] ،حتت [ابب َّ
الص ِاد و َّ

( )3ابن منظور ،لسان العرب ،ط ،3ج ،9ص  ،189ابب الفاء فصل الصاد ،مادة [ص ر ف].
( )4هو حممد بن عبد هللا بن مالك الطائي اجلياين املعروف بـ (ابن مالك) ،عامل لغوي كبري وأعظم حنوي يف القرن السابع اهلجري،
ولد ابألندلس سنة  600ه ،وهاجر إىل الشام واستقر بدمشق ،ووضع مؤلفات كثرية ،أشهرها األلفية ،اليت عرفت ابسم
(ألفية ابن مالك) ،ومن مؤلفاته كذلك الكافية الشافية يف ثالثة آالف بيت .ومن علمائه ابن احلاجب وابن يعيش ،وكان
عاملا أبشعار العرب والقراءات ورواية احلديث ،وقد تويف يف دمشق سنة  672هـ .انظر:ابن شاكر الكتيب ،فوات الوفيات،
ط ،1ج ،3ص.408-407

( )5ابن مالك ،تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد ، ،د.ط ،ص.290
( )6وايف ،علم اللغة ،ط ،9ص.8
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 الغرض املعنوي :يكون بتحويل الكلمة إىل أبنية خمتلفة لتفيد معاين خمتلفة كتحويل املصدرإىل املشتقات مثل اسم الفاعل واسم املفعول وغريمها ،وكالتحويل إىل التثنية واجلمع والتصغري وغريها.
 الغرض اللفظي :يكون ابلزايدة واحلذف واإلعالل واإلدغام واإلبدال وختفيف اهلمزة ،لقصدالتخفيف أو اإلحلاق أو التخلص من التقاء الساكنني(.)1
ولتوضيح الغرضني السابقني ميكن القول أبن الصرف يتحدد يف ثالثة أشياء هي:
 )1حتويل أبنية الكلمة إىل أبنية خمتلفة ألنواع من املعاين كالتصغري والتكسري وصيغ أمساء
الفاعلني واملفعولني.
 )2تغيري الكلمة لغرض غري معىن طارئ عليها ،وهو الذي ينحصر يف الزايدة واحلذف واإلبدال
والقلب والنقل.
 )3بيان أحكام بنية الكلمة وتصريفها إىل أجناس حبسب وظائفها كأن يقسمها إىل أجناس
الفعل ،واالسم واألداة ،أو من حيث التذكري والتأنيث واإلفراد واجلمع.
وأما جمال علم الصرف – كما بيّنه ابن عصفور( - )2فهو ينحصر يف األمساء املعربة واألفعال
()3
املتصرفة.
 :1.3.1املبحث األول :تصريف األفعال

( )1انظر :هادي ،الصرف الوايف ،د.ط ،ص.20
( )2هو أبو احلسن علي بن مؤمن بن حممد احلضرمي اإلشبيلي املعروف بـ (ابن عصفور) ،حامل لواء العربية يف زمانه ابألندلس.

ولدسنة 597هـ ،وتويف عام 669ه  ،ومن آاثره كتاب املقرب يف النحو ،واملمتع الكبري يف التصريف .انظر :الزركلي ،األعالم،
ط ،15ج ،5ص.27

( )3انظر :ابن عصفور ،املمتع الكبري يف التصريف ،ط ،1ص.35
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عرفه الدكتور شعبان صالح ،هو " ما دل على حدث مرتبط بزمن" )1(.وهذا
الفعل ،كما ّ
)(2
فكل
فأما الفعل ُّ
التعريف ال خيتلف عن تعريف ابن يعيش يف شرح املفصل للزخمشري حيث قالّ " :
تدل على معىن يف نفسها مقرتنة بزمان"(.)3
كلمة ّ
وقد فصل سيبويه الكالم يف تعريف ِ
الف ْع ِل ،وذلك ابلتطرق إىل بيان األزمنة املقرتنة ابألحداث،
ّ
ِ
ِ
نيت ملا مضى ،وملا يكون ومل
وذلك يف قوله" :وأما الفعل فأمثلةٌ أ ِخ ْ
ذت من لفظ أحداث األمساء ،وب ْ
يقع ،وما هو كائن مل ينقطع"(.)4
الفعل من حيث الصحة واالعتالل
احلروف األصلية يف األفعال يف اللغة العربية هي اليت تقابل الفاء والعني والالم يف امليزان .فالفعل
صحيح إذا خلت احلروف األصلية من
معتل إذا كان أحد حروفه األصلية ألفا أو واوا أو ايء ،وهو
ٌ
ٌ
أحرف العلة ( ا  -و  -ي ).
والصحيح ينقسم إىل ثالثة أقسام:
 )1السامل :هو ماسلمت حروفه األصلية من اهلمز والتضعيف ،بعد خلوه من أحرف العلة
مثل :ضرب ،ونصر ،وفتح ،وفهم ،وحسب ،وكرم.
 )2املهموز :هو ما كان أحد حروفه األصلية مهزة ،بعد خلوه من أحرف العلة ،حنو :أخذ
وأكل ،وسأل ودأب ،وقرأ وبدأ.

( )1صالح ،تصريف األفعال يف اللغة العربية ،د.ط ،ص.6
( )2هو أبو البقاء يعيش بن علي بن يعيش بن أيب السرااي ،موفق الدين األسدي ،املعروف اببن يعيش واببن الصانع ،من كبار
العلماء العربية ،ولد يف حلب سنة 1161 – 553م ،رحل إىل بغداد ودمشق ،وتصدر لإلقراء حبلب إىل أن تويف عام 643

ه – 1245م .ومن كتبه :شرح املفصل وشرح التصريف امللوكي البن جين .انظر :الزركلي ،األعالم ،ط ،15ج ،8ص.206

( )3ابن يعيش ،شرح املفصل للزخمشري ،ط ،1ج ،4ص.204
( )4سيبويه ،الكتاب ،ط ،3ج 1ص.13
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 )3املضعف :وهو نوعان -:مضعف الثالثي ،وهو ما كانت عينه والمه من جنس واحد ،حنو
()1
سمى مطابقا أيضا(،)2
ّ
عض ،وش ّذ ،وم ّد .ومضعف الرابعي ،وقد ذكر ابن عقيل أنه ي ّ
هو ما كانت فاؤه والمه األوىل من جنس وعينه والمه الثانية من جنس آخر ،مثل:
عسعس ،وزلزل ،ووسوس.
وما يلي مناذج ألخطاء الطالب يف أقسام الفعل الصحيح ،وقد أتت مفصلة يف الباب الثاين
من البحث :جاء (أكرم) مثاال للفعل املهموز ،كما جاء (وعد) مثاال للفعل السامل ،وكذلك جاء (علّم)
مثاال للفعل املضعف.
أما املعتل فينقسم إىل مخسة أقسام-:
 )1املثال :وهو ما كانت فاؤه حرف علة ،حنو :وعد ،وورث ،وينع ،ويسر.
 )2األجوف :هو ما كانت عينه حرف علة ،حنو :قال :وابع ،وهاب ،وخاف.
 )3الناقص :هو ما كانت المه حرف علة ،حنو رمى ،وسرى ،وهنى ،ودعا.
 )4اللفيف املفروق :وهوما كانت فاؤه والمه حريف علة ،حنو وىف ،ووعى ،ووقى.
 )5اللفيف املقرون :وهو ما كانت عينه والمه حريف علة ،حنو طوى ،وهوى ،وحىي(.)3
وعند تطبيق أقسام الفعل املعتل على طالب املرحلة الثانوية يف غاان يف االختبار الاص
املعد لذلك ارتكبوا أخطاء ،مما يدل على جهلهم ابلقاعدة أو قيودها.
واملالحظ أهنم أدركوا مضمون القاعدة العامة للفعل املعتل؛ أي "أن يكون أحد حروفه األصلية
ألفا أو واوا أو ايء" ،لكنهم أخطأوا يف حتديد األمثلة لكل نوع ،وتفاصيل ذلك مسجلة يف الباب الثاين
من البحث.
الفعل من حيث التجريد والزايدة
أ  -اجملرد:
( )1ابن عقيل :هو عبد هللا بن عبد الرمحن بن عبد هللا بن حممد القرشي اهلامشي ،هباء الدين ،أبو حممد ،ولد ابلقاهرة عام 698
هـ  ،كان عاملاً ابلنحو والعربية من أئمة النحاة ،ومن مؤلفاته :شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ،وخمتصر الشرح الكبري،
اجلامع النفيس ،وتويف ابلقاهرة عام 769هـ .انظر :السيوطي ،بغية الوعاة ،ط ،ج ،2ص.48 - 47
( )2انظر:ابن عقيل ،شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ،ط ،20ج ،4ص.271

( )3انظر :ابن عقيل ،شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ،ط ،20ج ،4ص.268
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الفعل اجملرد :هو ما كانت مجيع حروفه أصلية ،وال يسقط منها حرف يف تصاريف الكلمة لغري
علة تصريفية.
واجملرد قسمان :جمرد ثالثي ،وجمرد رابعي ،وال يزاد اجملرد من الفعل عن أربعة أحراف.
أوزان الفعل الثالثي اجملرد:
للفعل الثالثي اجملرد ابعتبار ماضيه ثالثة أوزان ( فـعل  -فعِل –فـعل ) مفتوح العني حنو(( :
شكر– فـتح– ضرب)) ،أو مكسور العني ،خنو(( :علِم  -وِرث )) ،أو مضموم العني :حنو(( -حسن
 شرف )) ،هذا ابعتبار املاضي.أما ابعتبار املضارع فله ستة أبواب-:
 -1فـعل  :يـ ْفعل – حنو (( :فـتح ،يـ ْفتح )) بفتح العني يف املاضي و املضارع.
 -2فـعل  :يـ ْفعِل – حنو(( :جلسْ ،جيلِس )) ابلفتح يف املاضي والكسر يف املضارع.
 -3فـعل :يـ ْفعل– حنو (( شكر ،ي ْشكر )) ابلفتح يف املاضي و الضم يف املضارع.
-4فعِل  :يـ ْفعِل -حنو (( ح ِسبْ ،حي ِسب )) ابلكسر يف املاضي و املضارع.
 -5فـعل :يـ ْفعل حنو (( حسنْ ،حيسن )) ابلضمة يف املابضي واملضارع الغري.

 -6فعِل  :يـ ْفعل– حنو (( علِم ،يـ ْعلم )) ابلكسر يف املاضي والفتح يف املضارع
وقد جاء يف األوراق االختبارات أخطاءٌ يف اإلتيان ابألمثلة ألوزان الفعل الثالثي اجملرد من حيث
بنائه للزمن املضي ،منها :مسع (فعل) ،ضرب (فعِل) ،ض ِرب وش ِرب (فـعل).
وزن الفعل الرابعي اجملرد
الفعل الرابعي اجملرد له وزن واحد الغري (( .فـ ْعلل )) حنو (( د ْحرج ،بـ ْعثـر ،ز ْخرف ،زلْزل ،طأْطأ
)) وهلم جر.
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ب -الفعل املزيد :و هو ما زيد فيه حرف أو أكثر على حروفه األصلية ،حنو ( :قاتل  ،تقاتل،
قتّل ).وهو قسمان :املزيد الثالثي ،املزيد الرابعي.

أوزان الثالثي املزيد :الفعل الثالثي املزيد له ثالثة أقسام :قسم زيد فيه حرف واحد ،وقسم زيد فيه
حرفان ،وقسم زيد فيه ثالثة أحرف.
فاملزيد حبرف له ثالثة أوزان:
 أفْـعل  :حنو ( أ ْكرم ،أْمتن )، فاعل  :حنو ( شارك ،صاَل )، فـ َّعل  :حنو ( ه َّذب ،فـ َّهم ).واملزيد حبرفني له مخسة أوزان:
-

انْـفعل  :حنو (انْكسر ،انْطفأ )،
اختصم )،
افـتـعل  :حنو (ا ْشتملْ ،
اسوَّد )،
افْـع َّل  :حنو ( ْ
امحَّرْ ،
تـفعَّل  :حنو ( تـقدَّم ،تـعلَّم )،
تـفاعل  :خنو ( تـبارك ،تـعاطف ).
والذي زيد فيه ثالثة أحرف له أربعة أوزان:

استـ ْعمر )،
استـ ْقبلْ ،
استـ ْفعل  :حنو ( ْ
 ْاجل ّوذ)،
 -افْـع َّول  :حنوْ ( :

76

()1
الس ِْري ،وذهاب املط ِر،)2( "،
الس ْرعة يف َّ
االجلِ َّواذ :املضاء ،و ُّ
قال الفريوزآابدي يف القاموس" :و ْ

احد ْودب ،ا ْغد ْودق )،
 افْـع ْوعل  :حنو ( ْ افْـع َّاخض َّار ).
ال  :حنو (ا ْشه َّ
ابْ ،

أوزان الرابعي املزيد :
وهو إما أن يكون مزيدا حبرف ،و له وزن واحد ،وهو ( :تـف ْعلل) حنو ( تـبـ ْعثـر ،تـزلْزل ) .وإما
أن يكون مزيدا حبرفني ،وله وزانن:
 افْـعل َّل  :حنو ( اطْمأ َّن ،ا ْكفهَّر)،()3
احرْجنم) (.)4
 افْـعْنـلل  :حنو ( افْـرنْـقع ْ ،هذا وقد جاء يف أوراق االختبار أخطاء يف اللط عند اإلتيان أبمثلة لقسمي الفعل من حيث
التجريد والزايدة؛ فكتب بعضهم (تسليم وتسهيل) مثالني للفعل الثالثي املزيد ،مما يدل على جهل
بعضهم ابحلروف األصلية لبعض الكلمات.
تصريف األفعال
درس البحث الفعل املتصرف يف األوراق اآلتية ،فالفعل املتصرف هو الذي يفارق صورته اليت
هو عليها إىل صورة أخرى من صور الفعل(:املاضي ،واملضارع أو احلال ،واألمر أو املستقبل) .وذكر

( )1هو جمد الدين حممد بن يعقوب بن حممد بن إبراهيم الشريازي الفريوزآابدي – العالمة جمد الدين أبو الطاهر ،ولد سنة (729
هـ) بكازريد من أعمال شرياز بفارس .ومنها أخذ العلم عن والده ،مث عن عدد من علماء شرياز .مث انتقل إىل العراق ،ودخل
مصر والشام وبالد الروم واهلند وزبيد ابليمن طلبا للعلم .ومن تالمذته ،ابن حجر العسقالين ،وله مؤلفات كثرية تصل إىل 49
مصنفا ،أشهرها القاموس احمليط ،ومات بزبيد سنة 817ه ،وهو متمتع حبواسه .انظر :ابن حجر العسقالين ،إنباء الغمر

أببناء العمر ،ج ،3ص .50-47وانظر أيضا:

السخاوي ،الضوء الالمع ألهل القرن التاسع ،ط ،1/ج ،10ص.80-79 :

( )2انظر :الفريوزآابدى ،القاموس احمليط ،ط ،8ص  ،332ابب [ابب الذال فصل اجليم].

3
تفرق ،ينظر :ابن منظور ،لسان العرب ،ط ،3ج ،1ص.136 :
( ) افرنقع :أي ّ
اجتمع بعضها على بعض ،و ْازدمحوا،انظر :الفريوزآابدى ،القاموس احمليط ،ص[ ،1039 :ابب
( )4احرجنم الق ْوم أو ا ِإلبِلْ :
امليم فصل احلاء] ،وانظر أيضا :ابن عصفور ،املمتع الكبري يف التصريف ،ص.203

77

()1

اجلرجاين
والنهي(.)2

يف (املقتصد شرح اإليضاح) أن املتصرف هو ما أييت منه مضارع واسم فاعل واألمر

وينقسم الفعل املتصرف إىل اتم التصرف ،وانقص التصرف:
 -1فأما اتم التصرف فهو الذي أييت منه املاضي و املضارع واألمر ،وأكثر األفعال من هذا
ِ
استـعمر) فهذه األفعال ماضية ،أييت منها املضارع فتقول ( :حيفظ ،يـْنـت ِفع،
القسم ،حنو (حفظ ،انْـتفعْ ،
ِ
ِ
انتفعِ ،
ِ
استعم ْر).
ي ْستـ ْعمر) وأييت األمر أيضا فتقول( :احف ْظْ ،
-3

و أما انقص التصرف فهو ما أييت منه املاضي واملضارع فقط حنو( :مابرح ،ما زال،
( )4
أوشك ) ،أو أييت منه املضارع واألمر فقط .حنو ( يذر ،يدع)( .)3غري أن األزهري
يف (هتذيب اللغة) ذكر أن بعض اللغويني ذهب إىل أنه ورد صيغة املاضي للفعل (يدع)
يف اللغة الفصيحة؛ لوروده يف احلديث الشريف ،والنيب صلى هللا عليه وآله وسلم أفصح
العرب(.)5

( )1هو عبد القاهر بن عبد الرمحن بن حممد اجلرجاين ،أبو بكر ،واضع أصول البالغة .كان من أئمة اللغة ،من أهل جرجان (بني طربسات وخراسان)،
من كتبه :أسرار البالغة ،ودالئل اإلعجاز شرح اإليضاح مطوال وخمتصرا ،وإعجاز القرآن ،ومات عام 471ه – 1078م .انظر :الزركلي،
األعالم ،ط ،15ج ،4ص.48

( )2انظر ،اجلرجاين ،املقتصد يف شرح اإليضاح ،د.ط ،ج ،1ص.355

( )3انظر :سيبويه ،الكتاب ،ج ،1ص.25
( )4األزهري هو :أبو منصور حممد بن أمحد بن األزهر بن طلحة األزهري اهلروي ،امللقب ابألزهري ،كان رأسا يف اللغة ،ولد
الربيع بن
282هـ895 -م يف هراة يف خراسان ،مث انتقل إىل بغداد ،اشتهر ابلفقه مث غلب عليه التبحر يف العربية ،وأخذ عن ّ
سلْيمان ،ونفطويه ،وابْن السراج .و ْأدرك ابْن دريْد ومل يرو عنه وله من التصانيف :التـ َّْه ِذيب ِيف اللُّغة ،تـ ْف ِسري ألْفاظ خمْتصر
الْم ِزينّ ،التَّـ ْق ِريب ِيف التَّـ ْف ِسري ،شرح شعر أيب متام ،األدوات ،وغري ذلِك .ومات عام 370ه – 981م .انظر :السيوطي ،بغية
الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة ،د.ط ،ج ،1ص20

( )5انظر :األزهري ،هتذيب اللغة ،ط ،1ج ،3ص .88وانظر :الصاعدي ،موت األلفاظ يف العربية ،ط ،29ص.426-425
78

ومن ذلك ما أخرجه البخاري( )1يف صحيحه عن عائشة رضي هللا عنها أن رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم قال" :أ ْي عائِشة ،إِ َّن شَّر الن ِ
َّاس م ْن تـركه النَّاس ،أ ْو ودعه النَّاس ،اتِّقاء ف ْح ِش ِه"(.)2
وقد جاء يف أوراق االختبار التقوميي للطالب بعض األخطاء يف صورة اللط يف التمييز بني
األفعال املتصرفة؛ (اتمة التصرف) و(انقصة التصرف) .فالطالب الغاين جيد صعوبة يف التفريق بني نوعي
األفعال املتصرفة املذكورة بسبب أن بعض الكلمات الواردة غري شائعة يف االستعمال اليومي لدى
الدارس ،وقد تكونت لديه خربة لغوية ال تعرف هذه التقسيمات املوجودة يف اللغة العربية.
تصريف الفعل املضارع :يصاغ املضارع من املاضي بزايدة حرف من أحرف املضارعة .و هي:
األلف  -النون  -الياي  -التاء ،أو هي اجملموعة يف قولك ( :أنيت) أو (أنيت)(.)3
وإذا كان املاضي ثالثيا :حنو( :كتب) تسكن فاؤه  ،وحترك عينه ابلضة ،تقول ( أ ْكتب–
نكْتب–يكْتب– تكتب ) أو تسكن فاؤه وحترك عينه ابلفتحة( ،أ ْذهب  -ن ْذهب– ي ْذهب– ت ْذهب
) أو تسكن فاؤه و حترك عينه ابلكسرة ،حنو( جلس) تقول يف مضارعه ( :أ ْجلِس– ْجتلِس ْ -جنلِس–
ْجيلِس )(.)4
ويكون أوله مضموما إذا كان ماضيه رابعيا .حنو ( زلْزل) يقول يف مضارع (ازلْ ِزل – تـزلْ ِزل -
بضم حرف املضارعة  ،و كذا ( دحرج – يدحرج)...
يـزلْ ِزل  -نـزلْ ِزل ) ّ

وإذا مل يكن ماضيه رابعيا ،فتح حرف املضارعة ،حنو ( :تنطلق ) تقول يف مضارعها ( :أنْطلِق
ستغفر – ِ
– نـْنطلِق – يـْنطلِق – تـْنطلِق ) بفتح حرف املضارعه ،ومثله ( :استـ ْغفر ) حنو (:أ ِ
نستغفر –
()1هو حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية بن بـ ْرِدزبه اجلعفي البخاري ،أحد كبار احلفاظ الفقهاء من أهم علماء احلديث
وعلوم الرجال واجلرح والعلل عند أهل السنة واجلماعة ،ولد يف خبارى (إحدى مدن أوزبكستان حاليا) سنة 194ه ،810 -
له مصنّفات كثرية أبرزها كتاب اجلامع الصحيح ،املشهور ابسم صحيح البخاري ،الذي يعد أوثق الكتب الستة الصحاح
والذي أمجع علماء أهل السنة واجلماعة أنه أصح الكتب بعد القرآن الكرمي .مات عام 256ه870-م .انظر :الذهيب ،سري
أعالم النبالء ،د.ط ،ج ،10ص.120-79
( )2أخرجه البخاري ،فيصحيحه ،ط ،1ج ،8ص ،17ابب ما جيوز ِمن ا ْغتِي ِ
الري ِ
اب أ ْه ِل الفس ِاد و ِ
ب رقم احلديث (.)6054
ّ
( )3انظر :ابن حاجب ،الكافية يف علم النحو ،ط ،1ص.44
( )4ابن حاجب ،الشافية يف علمي الصرف واخلط ،ط ،1ص.62
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ِ
ي ِ
تستغفر )؛ ألن مضي الفعلني ( انطلق – استغفر ) ليس رايعي .فاألول ماضيه مخاسي،
ستغفر –
والثاين ماضيه سدادسي.
أما إذا كان املاضي غري الثالثي ،مبدوءا بتاء زائدة ،حنو ( :تصاَل) فإهنا تبقى كما هي عند
املضارعة ،فتقول ( :أتصاَل  -نـتصاَل  -يـتصاَل– تـتصاَل ) (.)1
تصريف األمر
يصاغ األمر من املضارع :و ذلك حبذف حرف املضارعة  ،حنو ( :أعظَّم– نـعظَّم– تـعظَّم–
يـعظَّم ) فهذه أفعال مضارعة ،فعند صياغتها لألمر حيذف حرف املضارعة ( :ع ِظّ ْم ) وكذلك (تـعلَّم)
تقول(:علَّم) وكذا األفعال  ( :أتصاَل  ،نتصاَل  ،يتصاَل  ،تتصاَل ) مضارعة  ،فعند صياغتها لألمر
تقول  ( :تصاَل) حبذف حرف املضرعة.
أما إذا كان ما يلي حرف املضارعة ساكنا ،حنو( :يـْنصر– ي ْستـ ْغفر– يـْنطلِق– يضرب) فإن
ب ).
حرف املضارعة حيذف ويزاد يف أوله مهزة ،حنو( :انْص ْر– استـ ْغ ِف ْر– انطلِ ْق– ا ْ
ض ِر ْ

( )1ابن حاجب ،الشافية يف علمي الصرف واخلط ،ط ،1ص.65-64
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:2.3.1املبحث الثاين :االسم املفرد واملثىن واجلمع
ينقسم االسم من حيث داللته على العدد إىل مفرد ومثىن ومجع ،وجيب أن خيتلف اللفظ
ابختالف داللته على العدد؛ فلفظة " كتاب" دلت على عدد واحد ،يف حني أن " كتابني /كتاابن"
و"كتب" دلت على عدد اثنني وعدد أكثر من اثنني ،وقد حدث هناك اختالف يف اللفظ لتأدية ذلك
الغرض

()1

األول :االسم املفرد

يعرف الشيخ احلمالوي االسم املفرد أبنه "لفظ دال على واحد ،كرجل وامرأة وقلم وكتاب ،أو:
ّ
هو ما ليس مبثىن كرجلني وكتابني وقلمني ،وال جمموعا ،كرجال وكتب وأقالم ،وال ملحقا هبما ،حنو:
اثنان عشرون .وال من األمساء المسة املبنية يف النحو" (.)2

وينقسم االسم املفرد إىل املذكر واملؤنث :فاملذكر هو الدال على جنس الذكر ،وهو خال من
عالمات التأنيث ،حنو :أمحد  -محزة .أما االسم املؤنث فيعرف ابلعالمات اآلتية :اتء التأنيث املربوطة،
حنو :عائشة ،عابدة ،حممودة ،وألف التأنيث املقصورة ،حنو :ليلى ،جنوى ،وألف التأنيث املمدودة ،حنو:
دعاء ،شيماء ،أمساء (.)3
وينقسم االسم املفرد أيضا إىل :الصحيح واملقصور واملمدود واملنقوص
االسم الصحيح :هو االسم الذي ليس مقصورا وال ممدودا وال منقوصا ،حنو :رجل ،كتاب،
زيد(.)4
االسم املقصور :هو االسم املعرب الذي آخره ألف الزمة ،حنو :اهلدى ،املصطفى ،اهلوى،
الفىت(.)5
( )1انظر :عكاشة ،البناء الصريف يف اخلطاب املعاصر ،د.ط ،ص.95
( )2احلمالوي ،شذ العرف يف فن الصرف ،د.ط ،ص.108
( )3انظر :عبد الغين ،الصرف الكايف ،د.ط ،ص.269
( )4الراجحي ،التطبيق الصريف ،ط ،1ص.86
( )5الراجحي ،التطبيق الصريف ،ط ،1ص.81
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االسم املنقوص :هو االسم املعرب الذي آخره ايء مالزمة غري مشددة ،وقبلها كسرة،
حنو:القاضي ،احملامي ،املتعايل ،املستعلي.
االسم املمدود :هو االسم املعرب الذي قبل آخره مهزة قبلها ألف زائدة ،حنو :مسراء ،شيماء،
بيضاء ،صفراء ،محراء(.)1
الثاين :املثىن
هو اسم معرب دل أو انب عن مفردين اتفقا لفظا ومعىن ،بزايدة ألف ونون أو ايء ونون على
آخره ،وكان صاحلا لتجريده منهما ،حنو :رجل (رجالن – رجلني) كتاب ( كتاابن – كتابني) شجرة (
شجراتن – شجرتني)(.)2
تثنية االسم الصحيح :ي ّثىن االسم الصحيح ،بزايدة عالمة التثنية على آخره بال تغيري ،حنو:

رجالن وامرأاتن وضوءان – رجلني وامرأتني وضوءين ،يف (رجل وامرأة وضوء).

تثنية االسم املقصور :عند تثنية االسم املقصور تقلب ألف االسم املقصور ايء إذا كانت ايئي
األصل ،وواوا إذا كانت واوي األصل.
 .1قلب األلف ايء:
أ .إذا كانت األلف اثلثة وأصلها ايء ،حنو :فىت فتيان ،هدى هداين ...اخل.
ب .أن تكون األلف رابعة أو أكثر ،حنو :ملهى ملهيان ،مستشفى مستشفيان ،مستدعى
مستدعيان...اخل.
 .2قلب األلف واوا :تقلب األلف واوا إذا كانت اثلثة وأصلها واو ،حنو :عصا عصوان ،شذا
شذوان ،قفا قفوان...اخل(.)3
( )1الراجحي ،التطبيق الصريف ،ط ،1ص .89 - 86
( )2الغالييين ،جامع الدروس العربية ،ط ،1ص.177

( )3انظر :الراجحي ،التطبيق الصريف ،ط ،1ص.89-88
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تثنية االسم املمدود :تعتمد تثنية االسم املمدود على معرفة نوع اهلمزة  ،إن كانت:
 -1أصلية أو للتأنيث:
وضاءان –
ووضاء وبدَّاء ،وجب بقاء مهزهتا ،فتقول :قَّراءان – َّ
أ -إذا كانت أصلية ،حنو :قـَّراء َّ
بدَّاءان ،فتثبت اهلمزة لكوهنا أصلية يف بنية الكلمة " قرأ ،وضئ ،بدأ"(.)1
ب -إذا كانت للتأنيث ،حنو :شيماء وحسناء ومحراء ،تقلب اهلمزة واوا وجواب ،فتقول :شيماوان،
حسناوان ،محراوان ،بيضاوان...اخل(.)2
 -2مهزة منقلبة أو مبدلة عن أصل واو أو ايء:
أ -إذا كانت مبدلة من أصل واو ،حنو :دعاء وصفاء ومساء ،جاز فيها بقاء اهلمزة وقلبها واوا،
فتقول :دعاءان – دعاوان ،صفاءان – صفاوان ،مساءان – مساوان.
ب -إذا كانت مبدلة من أصل ايء ،حنو :فداء – بناء جاز فيها بقاء اهلمزة وقلبها واوا ،فتقول:
فداءان – فداوان ،بناءان – بناوان(.)3
تثنية االسم املنقوص :تكون طريقة تثنية االسم املنقوص ابلنظر إىل الياء على النحو اآليت:
 -1إذا كان االسم املنقوص حمذوف الياء ،حنو :قاض وداع عوضت الياء يف التثنية ،فتقول يف:
قاض – قاضيان ،ويف داع – داعيان ،ويف ساع – ساعيان.
-2وإن مل حتذف منه الياء؛ فإنه ال يتغري فيه شيء عند التثنية ،حنو :القاضي – الساعي –
الداعي ،فتقول :القاضيان-الساعيان-الداعيان(.)4
الثالث :اجلمع

( )1عبد الغين ،الصرف الكايف ،د.ط ،ص.294

( )2الغالييين ،جامع الدروس العربية ،ط ،1ص.177
( )3عبد الغين ،الصرف الكايف ،د.ط ،ص.295

( )4انظر :الراجحي ،التطبيق الصريف ،ط ،1ص.93
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اجلمع :هو ما دل على أكثر من اثنني ابتداء من ثالثة فصاعدا ،حنو :مسلمون ،رجال ،أقالم،
كتب ،اهلندات ،الزينبات ،وينقسم إىل ثالثة أقسام( :مجع املذكر السامل  -ومجع املؤنث الصامل  -ومجع
التكسري).
 .1مجع املذكر السامل :هو اللفظ الدال على أكثر من اثنني بزايدة واو ونون ،أو ايء ونون
على آخر مفرده ،حنو :املسلمون – الصاحلون ،املسلمني – الصاحلني(.)1
فهو إما جامد :فشرطه أن يكون علما ملذكر عاقل خاليا من التاء والرتكيب ،فال يصح :رجلون،
وال زينبون ،وال محزتون ،وال سيبويهون .وإما مشتق :ويشرتط له أن يكون صفة ملذكر عاقل خالية من
التاء ،وال على وزن أفعل ،وال على وزن فعالن ،وال ما يستوي يف التذكري والتأنيث ،فال تقول :مرضعون
لعدم التذكري ،وال فارهون لعدم العقل ،وال عالمتون للتاء ،وال أمحرون على وزن أفعل ،وعطشانون على
وزن فعالن ،وال عدلون ،وال صبورون وجرحيون لالستواء(.)2
 .2مجع املؤنث السامل :وهو اللفظ الدال على أكثر من اثنتني بزايدة ألف واتء على آخر
مفرده ،حنو :فاطمات – زينبات – مسلمات – قانتات – شجرات – مثرات(...)3اخل.
ويطرد هذا اجلمع يف األمساء اآلتية:
 )1علم املؤنث ،حنو:مرمي – مرميات ،زينب – زينبات ،فاطمة – فاطمات.
 )2ما ختم بتاء التأنيث ،حنو :شجرة – شجرات ،مثرة – مثرات ،تفاحة – تفاحات.
 )3صفة املؤنث املقرونة ابلتاء ،حنو :مرضعة – مرضعات.
 )4صفة املذكر غري العاقل ،حنو :جبل شاهق-جبال شاهقات.
 )5اجملاوز ثالثة أحرف ،حنو :إكرام – إكرامات ،إنعام – إنعامات.

( )1احلمالوي ،شذا العرف يف فن الصرف ،د.ط ،ص.109

( )2انظر :احلمالوي ،شذا العرف يف فن الصرف ،د.ط ،ص.109
( )3احلمالوي ،شذا العرف يف فن الصرف ،د.ط ،ص.110
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 )6مصغر مذكر ما ال يعقل ،حنو :دريهم – دريهمات ،كتيب – كتيبات.
 )7ما ختم أبلف التأنيث املمدودة ،حنو :صحراء  -صحراوات ،عذراء  -عذروات.
 )8ما ختم أبلف التأنيث املقصورة ،حنو :ذكرى – ذكرايت ،حبلى – حبليات ،فضلى-
فضليات.
 )9االسم لغري العاقل املصدر اببن أو ذي ،حنو :بنات األوبر ،ذوات القعدة.
 )10كل اسم أعجمي مل يعهد له مجع آخر ،حنو :التلغراف – التلغرافات ،التلفزيون –
التلفزيوانت(.)1
 .3مجع التكسري:هو مادل على أكثر من اثنني بتغيري ظاهر كرجل ورجال ،أو مقدر كفلك
للمفرد واجلمع .وهو على قسمني( ،مجع قلة ومجع كثرة) ،ويستعمل كل منهما يف موضع اآلخر جمازا:
فجمع القلة يدل حقيقة على ثالثة فما فوقها إىل العشرة ومجع الكثرة يدل على ما فوق العشرة إىل غري
هناية(.)2
وأمثلة مجع القلة على النحو اآليت:
-

أفعِلة = أسلحة.

-

أفعل = أفلس.

-

فِعلة = فتية.

-

أفعال = أفراس.

وما عدا هذه األربعة من مجوع التكسري فجموع كثرة .يقول ابن مالك:
عال مجوع قِلَّ ْه
أفْعِلةٌ أفْـعل مث فِ ْعل ْه  ....مثَّت أفْ ٌ
()1انظر :الغالييين ،جامع الدروس العربية ،ط ،1ص.183-181

( )2انظر :ابن عقيل ،شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ،ط، ،10ج ،4ص.114
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الص ِفي(.)1
ض ًعا ي ِفي  ....كأ ْرجل والع ْكس جاء ك ُّ
وبعض ذي بِكثْـرة و ْ
 مجع االسم املقصور مجع املذكر السامل:جيب حذف األلف يف آخر االسم املقصور عند مجعه مجعا مذكرا ساملا يف احلاالت الثالثة،
قبل واو اجلماعة رفعا ،وقبل الياء جرا ونصبا مع إبقاء الفتحة قبل واو اجلماعة لتدل على أن احملذوف
ألفا ،حنو :أعلى – أعلون ،رضا – رضون(.)2
 مجع االسم املقصور مجع املؤنث السامل:يعامل االسم املقصور املراد مجعه مجع أتنيث معاملة مثناه ،فتقلب األلف ايء يف:
أ .إذا كانت األلف رابعة فأكثر ،حنو :سعدى – سعدايت ،مستشفى – مستشفيات.
ب .إذا كانت األلف اثلثة ،وأصلها من ايء ،حنو :هدى – هدايت ،قرى – قرايت(.)3
 مجع االسم املمدود مجع املذكر السامل:أ .جيب بقاء اهلمزة إذا كانت أصلية ،حنوَّ :قراء – َّقراءون ،ب ّداء – ب ّداءون.
ب .جيب قلب اهلمزة واوا إذا كانت زائدة للتأنيث ،حنو :محراء – محراوون ،صحراء – صحراوون.
ج .جيوز إبقاؤها وقلبها واوا ،إذا كانت مبدلة من حرف أصلي ،حنو :رضاء – رضاءون
ورضاوون(.)4
 مجع االسم املمدود مجع املؤنث السامل:أ .جيب بقاء اهلمزة إذا كانت أصلية ،حنوَّ :قراءة – َّقراءات ،ب ّداءة – ب ّداءات.
ب .جيب قلبها إذا كانت للتأنيث ،حنو :محراء – محراوات ،بيضاء – بيضاوات.

( )1ابن مالك ،ألفية ابن مالك ،د.ط ،ص.65

()2انظر :عبد الغين ،الصرف الكايف ،د.ط ،ص.296
( )3انظر :الراجحي ،التطبيق الصريف ،ط ،1ص.89
( )4الراجحي ،التطبيق الصريف ،ط ،1ص.92
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ج .جيوز إبقاؤها وقلبها واوا إذا كانت مبدلة من حرف أصلية ،حنو :رضاء – رضاءات
ورضاوات(.)1
 مجع االسم املنقوص مجع املذكر السامل:أ .حتذف الياء مع ضم ما قبلها؛ إذا مجع ابلواو والنون ،حنو :القاضون – الساعون – احملامون.
ب .تبق الكسرة مع حذف الياء إذا مجعت ابلياء والنون ،حنو :القاضني – الساعني – احملامني(.)2
 مجع االسم املنقوص مجع املؤنث السامل:حكم املنقوص يف مجع اإلانث كحكم تثنيته ،أي :ال يتغري منه شيء وال حيذف منه شيء،
()3
فيعوض الياء فيه ،حنو :قاضية – قاضيتان – قاضيات ،حمامية – حماميتان – حماميات
وعند تطبيق اجلمع يف اللغة عربية على عينة الطالب يف هذه الدراسة سجل الباحث أخطاء
كثرية ومتنوعة ،واليت يرجع أسباهبا إىل أمور ،منها :التطبيق الناقص للقواعد نتيجة (نقل الربة Transfer
 )of Experienceمن اللغة األم واللغة اإلجنليزية إىل اللغة العربية؛ ألنه ال يوجد فيهما أكثر من عالمة
للجمع يف الكلمة الواحدة ،كما هو احلال يف مجع املذكر السامل يف اللغة العربية يف احلاالت اإلعرابية
(الرفع والنصب واجلر) ،انهيك عن الشروط اليت ينبغي أن تتوفر يف هذا النوع من اجلمع .ففي لغة
(هوسا) مثال ،يقال( :مس ْلم ْي سْنزو = .جاء مسلمون( ).انغ مس ْلم ْي = .رأيت مسلمني( .انغم د
مس ْلم ْي = .مررت ابملسلمني).

( )1عبد الغين ،الصرف الكايف ،د.ط ،ص.296

( )2انظر :الغالييين ،جامع الدروس العربية ،ط ،1ص.181
( )3انظر :الراجحي ،التطبيق الصريف ،ط ،1ص.94
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 :4.1الفصل الرابع( :قضااي حنوية)
توطئة:
تناول هذا الفصل بعض موضوعات النحو ابلدراسة ،ليكون التطبيق عليها يف حتليل أخطاء
الدارسني يف الباب الثاين .ويضم الفصل ثالثة مباحث ،فدرس املبحث األول ظاهرة النعت ،ودرس
املبحث الثاين اإلضافة ،يف حني تناول املبحث الثالث اجلار واجملرور.
وعرفه ابن
يعترب علم النحو (السنتكس )Syntaxمستوى لغواي يلي علم الصرف يف الرتتيبّ ،
جين أبنه" :هو انتحاء مست كالم العرب يف تصرفه من إعراب وغريه ،كالتثنية واجلمع والتحقري والتكسري
ّ
واإلضافة والنسب والرتكيب ،وغري ذلك ،ليلحق من ليس من أهل اللغة العربية أبهلها يف الفصاحة
()1
فينطق هبا وإن مل يكن منهم ،وإن شذ بعضهم عنها رد به إليها"....
وعرف وايف النحو  -تعريفا إجرائيا  -أبنه "يبحث يف أقسام الكلمات  ...وأنواع كل قسم
ّ
ووظيفته يف الداللة ،وأجزاء اجلملة وترتيبها وأثر كل جزء منه يف اآلخر ...وعالقة أجزاء اجلملة بعضها
()2
ببعض".
وقد ّبني زايد أبن اللغة ال يتم اكتساهبا إال ابمتالك التلميذ للفنون واملهارات الاصة ابللغة
املتعلَّمة( .)3فاللغة العربية تتكون من تراكيب وقوالب خاصة هبا ،فيجب على املتعلم األجنيب إتقاهنا
ليتمكن من استعمال اللغة الثانية اليت يتعلمها استعماال صحيحا(.)4

( )1ابن جين ،اخلصائص ،ط ،4ج ،1ص.35
( )2وايف ،علم اللغة ،ط ،9ص.10

( )3انظر :زايد ،األخطاء الشائعة النحوية والصرفية واإلمالئية ،د.ط ،ص.11

( )4انظر :زهران ،علم اللغة التطبيقي يف اجملال التقابلي (حتليل األخطاء) ،ط ،1ص.85
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 :1.4.1املبحث األول :النعت
قبل تعريف النعت جيدر بنا أن نعرف التوابع؛ فالتوابع عبارة عن الكلمات اليت ال ميسها اإلعراب
إال على سبيل التبع لغريها ،أو كما ّبني األمشوين( )1يف شرحه أللفية بن مالك أبن التوابع هي الكلمات
أو اجلمل املشاركة ملا قبلها يف اإلعراب رفعا ونصبا وجرا( ،)2وهي مخسة :النعت ،والتأكيد ،وعطف
النسق ،وعطف البيان ،والبدل .وعدها بعضهم أربعة ،حيث أدرجوا عطف البيان وعطف النسق حتت
قوهلم " العطف"( .)3وممن ذهب هذا املذهب ابن مالك يف ألفيته:
يـْتـبع يف اإلعر ِ
ف وبد ْل
ت وتـ ْوكي ٌد وعطْ ٌ
اب األمساء األو ْل  ...نـ ْع ٌ

()4

تعريف النعت:
()5
عرفه السيوطي( )6يف مهع اهلوامع
ويسمى الصفة والوصف عند الكوفيني وبعض البصريني  ،وقد ّ
أبنه " اتبع مكمل ملتبوعه لداللته على معىن فِ ِيه أو ِيف متـعلق بِِه"( ،)7حنو :جاء الرجل األديب ،فلفظ
(األديب) نعت للرجل .وهو مكمل للمعىن فيه.

وفيه يقول ابن مالك:

( )1هو أبو احلسن نور الدين علي بن حممد بن عيسى بن يوسف (838هـ1435/م 929 -هـ1464/م) ،يـعرف ابألمشوين،
شافعي وأصويل مصري ،ومن تصانيفه :شرح
ٌّ
نسبةً إىل مدينة (أمشون) ،ولد ابقاهرة عام 838ه1435-م ،هو حنوي وفقيهٌ
ألفية بن مالك يف النحو ،ونظم املنهاج يف الفقه ،ونظم مجع اجلوامع ونظم إسياغوجي يف املنطق .تويف عام 900ه –
1495م .انظر :الزركلي ،األعالم ،ط ،15ج ،5ص.10

( )2انظر :األ ْمشوين ،شرح األمشوين على ألفية ابن مالك ،ط ،1ج ،2ص.315
( )3انظر :السراج ،اللباب يف قواعد اللغة وآالت األدب ،ط ،1ص.116
( )4ابن مالك ،ألفية ابن مالك ،د.ط ،ص.44

( )5انظر :النادري ،حنو اللغة العربية ،ط ،3/ص.563
( )6هو عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد ابن سابق الدين الضريي السيوطي ،جالل الدين :إمام حافظ مؤرخ أديب ،ولد عام
849ه – 1445م ،له حنو  600مصنف ،منها الكتاب الكبري ،والرسالة الصغرية؛ من ذلك :اإلتقان يف علوم القرآن،

واألشباه والنظائر (يف العربية) ،واملزهر ،ومهع اهلوامع ،وغريها .تويف عام 911ه1505 -م .انظر :الزركلي ،األعالم ،ط،15
ج ،3ص.302-301

( )7السيوطي ،مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع ،د.ط ،ج ،3ص .145
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اعتلق
اتبع ُّ
سبق  ...بومسه أو وس ِم ما به ْ
متم ما ْ
فالنعت ٌ

()1

فوائد النعت :تتلخص فوائد النعت فيما أييت(:)2
 -1التوضيح؛ وذلك إذا كان املنعوت معرفة ،حنو :مررت بزيد األديب.
 - 2التخصيص؛ وذلك إذا كان املنعوت نكرة ،حنو :مررت برجل أديب.
 - 3املدح ،حنو :بسم هللا الرمحن الرحيم.
 - 4الذم ،حنو :أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم.
 - 5الرتحم ،حنو :اللهم ارحم عبدك املسكني.
 -6التوكيد ،حنو :قوله تعاىل{:تلك عشرة كاملة}.
أقسام النعت :ينقسم النعت إىل قسمني رئيسني ،ومها :النعت احلقيقي  -النعت السبيب.
أوال:النعت احلقيقي :هو ما دل على معىن يف نفس منعوته األصلي( ،)3حنو :قوله صلى هللا

()4
أليم:
عليه وسلم فيما أخرجه اإلمام مسلم ":ثالثة ال يكلمهم هللا يوم القيامة ،وال يزكيهم ،وهلم عذاب ٌ

( )1ابن مالك ،ألفية ابن مالك ،د.ط ،ص.44

( )2انظر :السيوطي ،مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع ،د.ط ،ج ،3ص.145

( )3عبد الغين ،النحو الكايف ،د.ط ،ج ،2ص.123
( )4هو مسلم بن احلجاج بن مسلم بن ورد بن كوشاذ القشريي النيسابوري ،أبو احلسني ،من أهم علماء احلديث النبوي عند أهل
السنة واجلماعة ،ولد يف نيسابوري عام 206ه822-م ،كانت له رحلة واسعة يف طلب احلديث ،وهو مصنِّف كتاب اجلامع
الصحيح املشهور بصحيح مسلم الذي يعترب اثين أصح كتب احلديث بعد صحيح البخاري ،ومن تصانيفه أيضا :اجلامع
الصحيح ،الكىن واالمساء ،أوهام احملدثني ،طبقات التابعني ،وكتاب التمييز يف احلديث .تويف عام 261ه875 -م .انظر:
رضا كحالة ،معجم املؤلفني ،د.ط ،ج ،12ص.233-232
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وعائل مستكربٌ"( .)1وحكمه وجوب كونه اتبعا للمنعوت يف التذكري والتأنيث،
شيخ زان ،وملك ٌ
كذابٌ ،
واإلفراد والتثنية واجلمع ،والتعريف والتنكري ،ويف حركات اإلعراب الثالث(.)2
اثنيا :النعت السبيب" :هو ما دل على نعت يف اسم ظاهر بعده متعلق ابملنعوت ،مشمل على
ضمري يعود على املنعوت مباشرة( ،)3مثل :هذا بيت واسعة غرفه ،فكلمة "واسعة" ال على صفة لـ"بيت"
ولكنها صفة لـ"غرفه" ،ومثله :هذا رجل عاقلة زوجه ،وهذا خطيب عال صيته ،فكل من "عاقلة وعال"
ال تدل على صفة "رجل و خطيب" وإمنا تدل على صفة لـ"زوجه و صيته".
أنواع النعت :ينقسم النعت إىل ثالثة أنواع:
 -1النعت املفرد" :هو ما ليس جبملة وال شبه مجلة ،سواء كان مثىن أو مجعا ،مثل :انل الرجل
املخلص شهادة يف سبيل هللا – انل الرجالن املخلصان الشهادة يف سبيل هللا – انل الرجال املخلصون
()4
الشهادة يف سبيل هللا".
فاألول مرفوع ابلضمة؛ ألنه مفرد اتبع السم مفرد مرفوع ،والثاين مرفوع ابأللف؛ ألنه مثىن،
واألخري مرفوع ابلواو؛ ألنه مجع مذكر سامل.
والنعت املفرد قد يكون امسا مشتقا ،حنو :هذا رجل قائم ،وقد يكون امسا جامدا مشبها املشتق
()5
يف املعىن ،حنو :رأيت زيداً األسد.
 -2النعت اجلملة (فعلية – امسية):
أ -النعت اجلملة الفعلية ،مثل :مسعت طالبا يقرأ القرآن ،اإلمام رجل خياف هللا.

ِ ِِ ِِ ِ
ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ
الس ْلع ِة
( )1أخرجه مسلم يف صحيحه عن أيب هريرة رضي هللا عنه ،ابب بـيان غلظ ْحترمي إ ْسبال ْاإلزار ،والْم ِّن ابلْعطيَّة ،وتـْنفيق ّ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِاب ْحللِ ِ
اب ألِ ٌيم ،د.ط ،ج ،1ص،102
ف ،وبـيان الثَّالثة الَّذين ال يكلّمهم هللا يـ ْوم الْقيامة ،وال يـْنظر إِلْي ِه ْم ،وال يـزّكي ِه ْم وهل ْم عذ ٌ
رقم (.)107
()2عبد الغين ،النحو الكايف ،د.ط ،ج ،2ص.124

( )3انظر :عبد الغين،النحو الكايف ،د.ط ،ج  ،2ص.124
( )4انظر :عبد الغين،النحو الكايف ،د.ط ،ج  ،2ص.125
()5انظر :النادري ،حنو اللغة العربية ،ط ،3/ص.566:
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ب -النعت اجلملة االمسية ،مثل :أحب رجال أخالقه طيبة أو رجال طيب األخالق.
 -3النعت شبه اجلملة " اجلار واجملرو أو الظرف):
أ -النعت شبه اجلملة ( اجلار واجملرور) ،حنو :مسعت أستاذا يف القاعة – رأيت خطيبا على
املنرب.
ب -النعت شبه اجلملة ( الظرف :زماين أو مكاين):
•

الزماين ،حنو :أكرمت طالبا عند تفوقه ،أي :زمن تفوقه.

•

املكاين ،حنو :أكرمت طالبا عند حممد ،أي :موجود أو استقر عند حممد.

وشرط النعت الواقع مجلة أو شبه اجلملة :أن ال تقع بعد معرفة؛ أي أن يكون منعوهتا نكرة.
حنو :جنح طالب يذاكر ،تفوق تلميذ جيتهد .فكل من "يذاكر وجيتهد" مجلة فعلية صحت وقوعها نعتا؛
لوقوعها بعد نكرة ،فهي منصوبة على النعت .أما إذا وقعت بعد معرفة فهي يف حمل نصب حال ،حنو:
علي يبتسم – أقبل زي ٌد ميشي ،فكل من " يتبسم وميشي" مجلة فعلية يف حمل نصب حال وليس
جاء ٌّ
()1

نعتا ،لوقوعها بعد معرفة؛ لذا مل يصح نعتهما بعد "علي وزيد".

ويستثىن من ذلك املعَّرف بالم اجلنس لقرب مسافته من النكرة ،لكونه نكرة معىن ال لفظا(،)2
ومن ذلك قول الشاعر:
مر على اللَّئِيم يسبّين  ...فمضيت مثت قلت ال يعنيين
ولقد أ ّ

( )1انظر :عبد الغين ،النحو الكايف ،د.ط ،ج ،2ص.126

()3

( )2انظر :األ ْمشوين ،شرح األمشوين على ألفية ابن مالك ،ط ،1ج ،2/ص320 :
( )3البيت من الكامل ،وهو من شواهد سيبويه ،والشاهد يف كلمة "اللئيم" ،فرغم أنه حلقه (ال) إال أنه تعريف غري مقصود،
فتعريفه لفظي ال يفيد التعيني .انظر :البغدادي ،خزانة األدب ،ط ،4ج ،1ص.357
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يقول األمشوين " :إن مجلة "يسبين" صفة ال حال؛ ألن املعىن :ولقد أمر على لئيم من
()1
اللئام...وقوهلم" :ما ينبغي للرجل مثلك -أو خري منك -أن يفعل كذا"
ومنه أيضا قوله تعاىل:ﭽﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﭼ(سورة يس،
اآلية.37:
تعدد النعوت :قد تتعدد النعوت مفردة ،حنو :هذه جملةٌ أسبوعيةٌ ،سياسيةٌ ،ثقافيةٌ ،اجتماعيةٌ،
جامعيةٌ .وقد تتعدد مجال ،حنو :نزل املسافرون يتبسمون يلوحون أبيديهم ،يسرعون ملالقاة مستقبليهم(.)2
إذا تعددت النعوت واختلفت أنواعها بني مفرد ومجلة وشبه مجلة؛ جاز تقدمي املفرد على املفرد،
ويليه شبه اجلملة ،مث اجلملة ،حنو قوله تعاىل:ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆﭼ(سورة غافر ،اآلية،)28:
فلفظ "مؤمن" نعت مفرد ،و"من آل فرعون" شبه مجلة – جار وجمرور ،-و"يكتم إميانه" مجلة فعلية(...)3
وهكذا.
مطابقة النعت للمنعوت :يتبع النعت املنعوت يف التذكري والتأنيث ،واإلفراد والتثنية واجلمع،
والتعريف والتنكري ،ويف حركات اإلعراب الثالث ،مثل :هذا خطيب وهذه خطيبة ،وهذان خطيبان،
ابلرجل الطي ِ
ِ
ب
وهااتن خطيبتا ،وهؤالء خطباء وخطيبات ،رأيت الرجل الطيب ،واملرأة الطيبة ،مررت
– الرجلني الطيبني ،ومررت ابملرأةِ
ِ
الطيبة – واملرأتني الطيبتني ،جاء الرجال الطباء الفصيحون –
ِ
الطيبات(.)4
وإن الطباء الفصيحني ،جاء النسوة الطيبات – إن النساء
واملالحظ أن األخطاء تكثر يف عنصر املطابقة يف التوابع عامة ويف ظاهرة النعت خاصة .ومن
األخطاء املسجلة عند التطبيق على سبيل املثال ال احلصر:
أمني  ،والصحيح :هذه فتاة أمينة
 تذكري الصفة مع املوصوف املؤنث :هذه فتاة ٌ( )1األ ْمشوين ،شرح األمشوين على ألفية ابن مالك ،ط ،1ج ،2/ص318 :
( )2انظر :النادري ،حنو اللغة العربية ،ط ،3/ص.569:
( )3انظر :النادري ،حنو اللغة العربية ،ط ،3/ص.568:

( )4ينظر:عبد الغين ،النحو الكايف ،د.ط،ج ،2ص.124
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جمتهدات ،والصحيح :رأيت الطالبات
املعرف :رأيت الطالبات
ٌ
 تنكري الصفة مع املوصوف ّاجمل ِ
تهدات.
-

جمتهدات ،والصحيح :رأيت الطالبات
رفع الصفة مع املوصوف املنصوب :رأيت الطالبات
ٌ
اجمل ِ
تهدات

-

نصب الصفة مع املوصوف املرفوع :هؤالء أوالد صاحلني ،والصحيح :هؤالء أوالد صاحلون.

-

أمني ،والصحيح :مررت برجل أمني.
رفع الصفة مع املوصوف اجملرور :مررت برجل ٌ

 :2.4.1املبحث الثاين :اإلضافة
تعريف اإلضافة :هي الربط بني كلمتني ،األوىل مطلقة والثانية قيد لألوىل ،مثل :سور املدرسة.
فكملة "سور" مطلقة ،تصلح الطالقها على كل ما حييط بشيء ،كسور البيت ،وسور احلديقة ...فلما
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جاءت كلمة " املدرسة ،والبيت ،واحلديقة" بعدها صارت كلمة "سور" مقيدة بداللتها على سور
معني(.)1
أو :هي نسبة بني امسني ،على تقدير حرف جر بينهما ،توجب جر الثاين أبدا ،حنو :هذا كتاب
ِ
ِ
للتلميذ والامت من فضة .وحنو :ال يقبل صيام النهار وال
التلميذ – لبست خامت فضة ،مبعىن :الكتاب
قيام الليل إال من املخلصني .أي :صيام يف النهار وقيام يف الليل(.)2
أنواع اإلضافة :تنقسم اإلضافة إىل أربعة أنواع:
 -1اإلضافة الالمية :هي ما كانت على تقدير الالم ،وتفيد امللك أو االختصاص ،حنو :هذا
حصان علي ،أخذت بلجام الفرس.
 -2اإلضافة البيانية :هي ما كانت على تقدير البيان ،حنو :هذا ابب خشب ،وذاك سوار
ذهب .أي :ابب مصنوع من خشب ،وسوار مصنوع من ذهب.
 -3اإلضافة الظرفية :هي ما كانت على تقدير يف الظرفية " زمانية أو مكانية" ،حنو :كان حممد

رفيق األايم الغابرة ،وزيد كان صديق املدرسة .ومنه :سهر الليل مضن ،وقعود الدار حمل،

ومنه قوله تعاىل:ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭼ(سورة يوسف ،اآلية.)39 :
 -4اإلضافة التشبيهية :هي ما كانت على تقدير كاف التشبيه ،حنو :انتثر لؤلؤ الدمع على ورد
الدود .أي :الدمع الذي كاللؤلؤ على الدود اليت كالورد(.)3
أقسام اإلضافة :تنقسم اإلضافة إىل قسمني رئيسني:

( )1علي ،املوسوعة النحوية والصرفية امليسرة ،د.ط ،ص.75 ،
( )2الغالييين ،جامع الدروس العربية ،ط،1ص.523

( )3الغالييين ،جامع الدروس العربية ،ط ،1ص.524
95

 -1اإلضافة املعنوية ،وتسمى إضافة حمضة :هي اليت تفيد تعريف املضاف إن كان املضاف
إليه نكرة ،حنو :هذا قلم تلميذ ،وكتاب أستاذ ،ومنرب خطيب(.)1
 -2اإلضافة اللفظية ،وتسمى إضافة غري حمضة :هي اليت ال تفيد تعريف املضاف إليه وال
ختصيصه وإمنا يراد هبا حذف التنوين ونوي التثنية واجلمع املذكر السامل ختفيفا يف اللفظ ،حنو
قوله تعاىل:ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶﭼ(سورة يوسف ،اآلية - )39 :جاء معلمو املدرسة.-
وال يكون املضاف يف اإلضافة اللفظية إال وصفا مشبها املضارع أو على احلال أو االستقبال
عامال يف املضاف إليه ،وهي ثالثة:
 -1اسم الفاعل ،حنو :هذا معلم أوالدي ،وذاك حارث بييت.
 -2اسم املفعول ،حنو :كن مرفوع الرأس ،موفور احلظ.
 -3الصفة املشبهة ،حنو :سأظل كثري الصرب ،عظيم األمل ،رفيع القدر.
بعض أحكام اإلضافة
 -1جيب جر املضاف إليه إذا كان مفردا ،حنو :غالم زيد ،قرأت كتاب القو ِ
اعد.
 -2جيب جتريد املضاف من التنوين ونوين التثنية واجلمع ،حنو :هذا كالم عاقل ،زرت مدرسيت
النح ِو ،الغانيون زارعوا الكاكاو.
 -3جيب جتريد املضاف من "ال" التعريفية إذا كانت اإلضافة معنوية ،حنو :حنرتم النظام ،فيجب
حذف "ال" من كلمة "النظام" عند إضافتها ،فتقول :حنرتم نظام املدرسة ،وال تقول :حنرتم
النظام املدرسة(.)2

( )1النادري ،حنو اللغة العربية ،ط ،3/ص.545

( )2انظر :النادري ،حنو اللغة العربية ،ط،3/ص.546
96

واملالحظ أن الطالب ارتكبوا أخطاء بسبب جهلهم ابلقواعد املتعلقة ابإلضافة ،وخاصة القيود
املذكورة أعاله.
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 :3.4.1املبحث الثالث :اجلار واجملرور
تنقسم اجملرورات إىل ثالثة أقسام:
أ -اجملرور ابحلرف
ب -اجملرور ابإلضافة (وقد سبق احلديث عنه يف املبحث السابق).
ج -اتبع للمجرور.
اجلّر إِ َّما ِحبرف أو إِضافة ال اثلِث هلما
غري أن السيوطي أبعد األخري يف هذا الصدد ،يقولْ " :
اجل ْمهور"(.)1
ومن زاد (التّبعِيَّة) فـهو رأْي ْاأل ْخفش م ْرجوح ِعْند ْ
حروف اجلر:حروف اجلر هي أدوات تستخدم لربط أجزاء الكالم حىت تتضح تفاصيل املعىن

املراد ،لذلك هلا قيمة داللية سياقية جيب على متعلم اللغة العربية معرفة طرق استعماهلا .ويف علة تسميته
قِيل ألنه جير معىن الفعل إىل االسم ،وذهب بعضهم إىل أن علة التسمية ال خترج حرف اجلر عن دائرة
بقية احلروف يف تسميتها؛ فحروف اجلر ِمسّيت بذلك ألهنا تعمل اجلر يف االسم ،كما قيل يف حروف
النصب وحروف اجلزم(.)2

()3

وعدد حروف اجلر عشرون ،وقد عدها ابن مالك يف البيتني اآلتيني-:
هاك حروف اجلِّر ،وهي من ،إىل ...... ،حىت ،خال ،حاشا ،عدا ،يف ،عن ،على
ب ،الالم ،كي ،واو ،وات  ......والكاف ،والبا ،ولعل ،ومىت
مذ ،منذ ،ر ّ
وكلها تشرتك يف جر االسم إال أهنم أسقطوا منها سبعة وهي( :خال وعدا وحاشا ولعل ومىت
وكي ولوال)(.)4
أقسام حروف اجلر:
أ -انقسام حروف اجلر من حيث العمل يف الظاهر واملضمر إىل قسمني -:
( )1السيوطي ،مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع ،د.ط ،ج ،2ص.413
( )2املرجع نفسه.
( )3ابن مالك ،ألفية بن مالك ،د .ط.34 ،

( )4انظر :ابن هشام ،قطر الندى وبل الصدى ،ط ،1ص.338
98

أوال :ما يعمل يف الظاهرواملضمر على حد السواء وهو  :من  ،إىل  ،عن  ،على  ،يف  ،الالم
 ،الباء  ،خال  ،عدا  ،وحاشا.
مثال االسم الظاهر :خرجت من املسجد ،ومنه قوله تعاىل :ﭽ ﮘ ﮙ ﮚﭼ(سورة
األنعام ،اآلية.106:
ومثال الضمري :أخذت منه القلم ،ومنه قوله تعاىل :ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚﭼ(سورة األنعام ،اآلية ،)114:وقوله تعاىل :ﭽ ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞﭼ(سورة
النور ،اآلية)39:
رب ،مذ ،منذ ،حىت ،الكاف ،واو القسم ،اتء القسم ،حنو:
اثنيا :ما خيتص ابالسم الظاهر َّ :
رب ضارة انفعة  .سأنتظرك مذ اللحظة .
وفيما خيتص ابالسم الظاهر يقول ابن مالك:
()1
ابلظاهر أخصص :منذ ،مذ ،وحىت  ......والكاف ،والواو ،ورب ،والتا
ب -انقسام حروف اجلر من حيث األصالة ،والزايدة:
تنقسم أحرف اجلر إىل ثالثة أقسام على النحو التايل-:
 -1حروف جر أصلية :هي اليت تضيف املعىن الفرعي إىل ركين اجلملة ،وال بد من تعلقه .
حنو  :جلس حممد يف البيت ،يف البيت جار وجمرور متعلقان ابلفعل " جلس ".
 - 2حروف جر زائدة :هي اليت ال تضيف معىن فرعيا إىل ركين اجلملة  ،ولكنها تساعد على
ربط اجلملة وتقويتها  ،وال تتعلق البتة ،حنو  :ما التقيت أبحد  .أبحد  :الباء حرف جر زائد  ،وأحد
مفعول به  ،جمرور لفظا منصوب حمال  .أو منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها اشتغال احملل حبركة
حرف اجلر الزائد.
ومنه قوله تعاىل ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﭼ (سورة الغاشية ،اآلية )22:وقوله تعاىل:ﭽ ﮜ
ﮝ ﮞﭼ (سورة النساء ،اآلية.)166:
( )1األمشوين ،شرح األمشوين على ألفية بن مالك ،ط ،1ج ،2ص.65
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وحروف اجلر اليت تستعمل أصلية وزائدة هي  :من  ،الباء  ،الكاف  ،والالم .
 -3حروف جر شبيه ابلزائد :وهي احلروف اليت تضيف للجملة معىن جديدا  ،ولكنها ال
رب " ،حنو  :رب قول أحسن من عمل .
تتعلق هبا ،وال يوجد حروف جر شبيهة ابلزائدة إال " َّ
رب  :حرف جر شبيه ابلزائد مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب .
قول  :مبتدأ مرفوع ابلضمة املقدرة منع من ظهورها اشتغال احملل حبركة حرف اجلر شبيهة
ابلزائدة.
أحسن  :خرب مرفوع ابلضمة  .من عمل  :جار وجمرور متعلقان بـ  :أحسن " .
معاين حروف اجلر :هلذه احلروف معان كثرية؛ منها ما ميكن االستفادة منه يف احلياة العملية،
وما يرجوه طالب العلم ،ومنها ما هو اندر االستعمال .وهنا سنذكر االستعماالت التييمكن االستفادة
منها-:
أوال):من(
()1
أتيت لكثري من املعاين ،وقد عدها األمشوين عشرة ،ومل يذكر أنه أتيت مبعىن "إىل":
/1البتداء الغاية يف األمكنة  ،واألزمنة:
 ابتداء الغاية يف األمكنة  .حنو  :خرج املصلون من املسجد ،ومنه قوله تعاىل :ﭽ ﭑﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭼ(سورة اإلسراء،
اآلية.)1:
 ابتداء الغاية يف األزمنة ،حنو  :انتظرتك من الصباح حىت الظهرية .ومنه قوله تعاىل:ﭽ ﭬ ﭭﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼﭼ (سورة األنعام،
اآلية.)108:

( )1انظر :األمشوين ،شرح األمشوين على ألفية بن مالك ،ط ،1ج ،2ص.70
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 /2أتيت للتبعيض  ،وهو اقتطاع جزء من كل ،حنو :أكلت من الطعام  ،وأنفقت من املال ومنه
قوله تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭼ(سورة
آل عمران ،اآلية .)92:وعالمة ذلك أن ختلف (من) كلمة (بعض)(.)1
 /3لبيان اجلنس  :حنو  :له عمامة من حرير .واشرتيت ثواب من قطن ،ومنه قوله تعاىل :ﭽ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﭼ(سورة احلج ،اآلية.)30:
 /4للتعليل :حنو  :جزع من الوف  ،وأرهق من العمل ،ومنه قوله تعاىل :ﭽ ﮑ
ﮒ ﮓ ﭼ (سورة النساء ،اآلية.)23:
 /5أتيت مبعىن البدل ،ومنه قوله تعاىل:ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉﭼ
(سورة التوبة ،اآلية.)38:واملعىن أن هللا خياطب املؤمنني الذين ختلفوا عن غزوة تبوك،
ويعاتبهم ،ويوخبهم على هذا التخلف ،فهم قد رضوا بنعيم الدنيا ومتاعها الفاين بدل نعيم
اآلخرة ،وثواهبا الباقي(.)2
 / 6للتأكيد :وهي من الزائدة ،وهلا شرطان-:
أ-أن يكون جمرورها نكرة،
ب -أن يسبقها نفي ،أو هني  ،أو استفهام بـ " هل " .
ويكون جمرورها النكرة فاعال ،حنو  :ال يبخل من معلم بعلمه  .هل أتخر من أحد ؟
()3

أو مفعوال به ،حنو  :مل أر من زائر  .هل أمهلت من واجب؟ ،ومنه قوله تعاىل :ﭽﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ(سورة احلجر ،اآلية.)4:وقوله تعاىل :ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ(سورة امللك ،اآلية.)4:

( )1انظر :األمشوين ،شرح األمشوين على ألفية بن مالك ،ط ،1ج ،2ص.70
( )2انظر :ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم ،ط ،2ج ،4ص.153

( )3انظر :األمشوين ،شرح األمشوين على ألفية بن مالك ،ط ،1ج ،2ص .71
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أو يكون مبتدأ ،حنو  :ليس للمهمل من منزلة .وما للسارق من أمان .ومنه قوله تعاىل:ﭽ ﯸ
ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁﭼ(سورة فاطر ،اآلية ،)3:وقوله تعاىل:ﭽ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﭼ(سورة النور،
اآلية ،)200:أو مفعوال مطلقا ،حنو  :ما أحسن إنسان من إحسان إال أاثبه هللا.
 /7للظرفية :حنو :قوله تعاىل :ﭽ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭼ(سورورة اجلمعة،
اآلية .)8:وقوله تعاىل :ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭼ (سورة فاطر ،اآلية)40:
/8موافقة معىن " الباء " حنو  :أمسكته من يده ،أي :بيده .ومنه قوله تعاىل :ﭽ ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛﭼ (سورة الشورى ،اآلية.)45:
 /9موافقة معىن " عن " ،حنو :ال تبتعد من هذا املكان .أي :عن هذا املكان .ومنه قوله
تعاىل:ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﭼ(سورة األنبياء ،اآلية.)98:
 /10موافقة معىن " على " ،حنو :لعل هللا ينصفنا من الظلم .والتقدير :على الظلم ،ومنه قوله
تعاىل:ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏﭼ (سورة األنبياء ،اآلية)77:
اثنيا  (:إىل ):
 /1أتيت النتهاء الغاية املكانية ،والزمانية .مثال انتهاء الغاية الزمانية :قوله تعاىل:ﭽ ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭼ (سورة اإلسراء ،اآلية،)1:
ومثال انتهاء الغاية الزمانية :صمت إىل العشاء ،وقوله تعاىل :ﭽﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ(سورة
البقرة ،اآلية.)187:
 /2أتيت للمصاحبة ،حنو :جلست إىل الضيف،ومنه قوله تعاىل :ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽﭾﭼ (سورة النساء ،اآلية.)2:
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 /3أتيت مبعىن " عند " ،وهي املبينة لفاعلية جمرورها  ،لذلك يسميها النحاةالبينة()1؛ ألهنا تبني
أن مصحوهبا فاعل ملا قبلها  ،وذلك بعدما يفيد حبا ،أو بغضا من أفعل تعجب ،أو تفضيل ،حنو :
إىل من اللعب ،ومنه قوله تعاىل  :ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
إىل ،واملطالعة أحب َّ
ما أبغض الائن َّ
ﮎ ﮏ ﮐﮑﭼ (سورة يوسف ،اآلية.)33:

 /4وأتيت مبعىن " يف " حنو قوله تعاىل :ﭽﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞﭼ(سورة
النساء ،اآلية.)87:
 /5وتضمن معىن " الالم " حنو :تركت األمر إليك .أي :لك ،ويقال إن " إىل " يف هذا املقام
تكون النتهاء الغاية ،أي :األمر منته إليك(.)2
اثلثا "( :على):
أتيت ملعان أمهها :
 /1أتيت لالستعالء احلسي واملعنوي،
مثال االستعالء احلسي ،حنو :ركبت على الفرس ،ووضعت الكتاب على املنضدة .ومنه قوله
تعاىل ﭽ ﮯ ﮰ ﮱ ﭼ(سورة املطففني ،اآلية.)23:
ولالستعالء املعنوي ،حنو :كنا على علم بقدومك ،وقوله تعاىل:ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄﮅﭼ (سورة اإلسراء ،اآلية.)21:
 /2أتيت مبعىن املصاحبة ،حنو قوله تعاىل :ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ(سورة البقرة،
اآلية.)177:
 /3أتيت مبعىن الظرفية ،أي مبعىن ( يف ) ،حنو قوله تعاىل:ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ(سورة
النجم ،اآلية.)12:

( )1انظر :األمشوين ،شرح األمشوين على ألفية بن مالك ،ط ،1ج ،2ص.73
( )2انظر :األمشوين ،شرح األمشوين على ألفية بن مالك ،ط ،1ج ،2ص.74
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 /4أتيت للتعليل ،حنو قوله تعاىل:ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧ ﭼ(سورة البقرة ،اآلية.)185:
 /5أتيت مبعىن االستدراك ،حنو :اذهب إىل احلفل على أن تعود مبكرا .
 /6تتضمن على معىن (عن) ،حنو :رضيت عنك.
 / 7تتضمن معىن (من) ،حنو قوله تعاىل ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ(سورة
املطففني ،اآلية.)2:
حري
 8ـ وتتضمن معىن (الباء) ،حنو :رميت على القوس.والتقدير :مستعينا هبا .ومنه قوهلمٌّ :
على أن تقول الصدق.
رابعا ـ (يف):
 /1أتيت للظرف احلقيقي ،حنو :يف اإلبريق ماء .والطالب يف املدرسة ،ومنه قوله تعاىل :ﭽ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ(سورة النبأ ،اآلية.)18:
ِ
اَّلل عْنـهما ،قال:
َّيب صلَّى هللا علْي ِه وسلَّم،ع ِن ابْ ِن عمر ر ِضي َّ
 /2أتيت للتعليل ،حنو قول الن ِّ
"دخل ِ
اش األ ْر ِ
ت ْامرأةٌ النَّار ِيف ِهَّرة ربطْتـها ،فـل ْم تطْعِ ْمها ،وملْ تد ْعها أتْكل ِم ْن خش ِ
ض"( ،)1ويقول ابن
حجر العسقالين( )2شارحا هذا احلديث" :قـ ْوله ِيف ِهَّرة أ ْي بِسب ِ
ب ِهَّرة ووقع ِيف ِرواي ِة مهَّام ع ْن أِيب هريْـرة
ِعْند م ْسلِم ِم ْن جَّرا ِهَّرة وهو ِمب ْعناه"(.)3
 /3أتيت للمصاحبة ،حنو :خرج األمري يف موكبه.

( )1أخرجه البخاري يف صحيح البخاري ،كتاب بدء اللق ،ابب مخس من الدواب فواسق يقتلن يف احلرم ،ط ،1ج ،4ص،130
رقم (.)3318
( )2هو شهاب الدين أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن حممد بن علي بن حممود بن أمحد بن أمحد بن الكناين العسقالين مث
املصري الشافعي ،من أئمة العلم والتاريخ ،وامللقب أبمري املؤمنني يف احلديث ،ولد ابلقاهرة سنة 773ه ،وتويف هبا سنة
852ه .ومن مصنفاته :فتح الباري شرح صحيح البخاري ،وختريج أحاديث الكشاف ،وبلوغ املرام وشرحه سبل السالم،
وغريها .انظر :الزركي ،األعالم ،ط ،15ج ،1ص.179-178

( )3العسقالين ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،د.ط ،ج ،6ص.357
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 /4أتيت للمقايسة ،حنو قوله تعاىل :ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑﭼ(سورة التوبة ،اآلية.)38:
 /5تتضمن معىن ( على ) ،وتسمى "يف" االستعالئية ،حنو قوله تعاىل:ﭽ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪﭼ(سورة طه ،اآلية.)71:
 /6تتضمن معىن ( إىل ) ،حنو قوله تعاىل :ﭽﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ(سورة
إبراهيم ،اآلية.)9:
 / 7تتضمن معىن ( الباء ) ،حنو  :هو بصري يف املسألة ،وأنت خبري يف شؤون الدولة .
 /8وتتضمن معىن ( من )( ،)1كقول الشاعر ،وهو امرئ القيس:
()2
صباحا أيها الطلل البايل  ...وهل يعمن من كان يف العصر الايل
أال عم ً
خامسا(:عن):

 /1تكون للمجاورة ،حنو :رحلت عن املدينة  .ورغبت عن ودك  .ورميت عن القوس .
 /2مبعىن البدل ،حنو :قوله تعاىل :ﭽ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﭼ (سورة
البقرة ،اآلية.)48:
/3مبعىن ( بـ ْعد ") ،حنو :سحابة صيف عن قريب تقشع ،ومنه قوله تعاىل:ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ

ﯛ ﭼ (سورة االنشقاق ،اآلية.)19:

 /4وأتيت للتعليل ،ـ حنو قوله تعاىل  :ﭽ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ
ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﭼ(سورة هود ،اآلية.)53:
 /5وأتيت مبعىن ( على ) ،حنوقولك :فالن إمنا يبخل عن نفسه.

( )1انظر :األمشوين ،شرح األمشوين على ألفية بن مالك ،ط ،1ج ،2ص.75
( )2امرؤ القيس ،ديوان ام ِرئ القيس ،ط ،2ص .135
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/6وأتيت مبعىن ( من ) ،كقوله تعاىل :ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﭼ (سورة الشورى
اآلية.)25:
سادسا (:حىت) :
أتيت النتهاء الغاية  .حنو  :سرت حىت الكعبة ،ومنه قوله تعاىل :ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭼ
(سورة القدر ،اآلية.)5:
سابعا( :الكاف) :
 /1أتيت للتشبيه ،حنو :حممد كاألسد ،ومنه قوله تعاىل ﭽ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ (سورة
الرمحن ،اآلية.)35:
 /2أتيت للتعليل ،حنو قوله تعاىل :ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ(سورة البقرة،
اآلية.)192:أي  :هلدايته إايكم .
 /3أتيت للتوكيد  ،وهي الكاف الزائدة يف اإلعراب ،حنو قوله تعاىل :ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭼ (سورة الشورى ،اآلية.)11 :والتقدير  :ليس شيء مثله.
 /4وتضمن معىن (على) وهي ما تعرف بكاف االستعالء  .كأن أتيت الكاف يف اإلجابة على
سؤال كالتايل  :كيف أصبحت ؟ فتقول :كخري .أي  :على خري(.)1
اثمنا ( :الالم ):
 / 1أتيت للملك  :حنو  :املنزل ألخي  .والكتاب للطالب ،ومنه قوله تعاىل :ﭽ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽﭾﭼ(سورة البقرة ،اآلية ،)284:كما أتيت لشبه امللك ،وتعرف بالم االختصاص .حنو :
الفوز للمجتهدين .ومنه قوله تعاىل :ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭼ (سورة الفاحتة ،اآلية،)1:وكما
تعرف بالم االستحقاق ،حنو  :الويل للناكثني .والنار للكافرين .
 / 2أتيت للتعليل :حنو :هربت للخوف  .وحضرت لزايرتك .ومنه قوله تعاىل :ﭽ ﯦ ﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱﭼ (سورة النساء ،اآلية.)105:
( )1انظر :األمشوين ،شرح األمشوين على ألفية بن مالك ،ط ،1ج ،2ص.97
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 /3أتيت للصريورة  ،وتسمى الم العاقبة ،أو الم املآل( ، )1حنو قوله تعاىل :ﭽ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ (سورة القصص ،اآلية.)8:
 /4أتيت للتوكيد ،وهي الالم الزائدة.
 /5أتيت لتقوية العامل إذا ضعف  .ويكون ضعف العامل لألسباب التالية -:
أ -إما لكونه فرعا يف العمل ،حنو قوله تعاىل :ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ (سورة
البقرة ،اآلية.)19:
ب  -أو لتأخره عن املعمول ،حنو قوله تعاىل :ﭽ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾ ﭼ (سورة يوسف ،اآلية.)43:
 /6وأتيت للتعجب ،حنو :هلل دره رجال ،واي للفرح .
 /7أتيت للتبليغ  .حنو :قلت للرجل.
 /8أتيت للتعدية  .وهي الواقعة بعد فعل تعجب  ،أو تفضيل لتبني أن ما بعدها مفعول ملا
قبلها.

حنو  :ما أمجع الرجل للمال .
 /9أتيت النتهاء الغاية ،حنو قوله تعاىل :ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸﭼ (سورة الرعد ،اآلية.)2:
 /10أتيت للوقت  ،وتسمى الم الوقت  ،أو الم التاريخ  .حنو :كتب الطاب لغرة ربيع األول.
 /11وتضمن معاين احلروف التالية :
أ -تضمن معىن ( على ) ،حنو قوله تعاىل : :ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ(سورة اإلسراء،

اآلية ،)108:أي :على األذقان.
ب -تضمن نعىن ( يف ) ،حنو قوهلم  :مضى لسبيله ،وقوله تعاىل :ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰﮱﭼ (سورة البقرة ،اآلية.)124:

( )1انظر :األمشوين ،شرح األمشوين على ألفية بن مالك ،ط ،1ج ،2ص.80
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ج  -تضمن معىن( عن ) ،حنو قوله تعاىل:ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯﭼ(سورة األعراف ،اآلية.)38:
اتسعا (:الباء ):
 /1أتيت لإللصاق احلقيقي واجملازي ،مثال اإللصاق احلقيقي  :أمسكت بيده ومنه قوله تعاىل:
ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭼ (سورة النمل ،اآلية ،)38:ومثال
اإللصاق اجملازي :مررت به.
 /2أتيت مبعىن االستعانة  .أي استعنت ابلشيء  ،حنو  :كتبت ابلقلم ،ومنه قوله تعاىل :ﭽ
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶﭼ (سورة البقرة ،اآلية.)153:وقوله تعاىل:ﭽ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ(سورة األعراف ،اآلية.)128:
 /3أتيت مبعىن التعدية ،حنو  :ذهبت مبحمد .ومنه قوله تعاىل :ﭽ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ(سورة
البقرة ،اآلية.)18:
 /4أتيت للتعليل،حنو قوله تعاىل:ﭽ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙﭼ (سورة النساء ،اآلية.)160:
 /5أتيت للسببية  ،حنو قوله تعاىل :ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙﭼ (سورة
البقرة ،اآلية.)206:
 /6تضمن معىن ( من )  ،وتسمى ابء التبعيض ،حنو قوله تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭼ (سورة اإلنسان ،اآلية.)6:
 / 7تضمن معىن ( على ) ،وتسمى ابء االستعالء ،حنو قوله تعاىل :ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﭼ (سورة آل عمران ،اآلية.)75:
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 /8تضمن معىن ( يف) ،وتسمى ابء الظرفية حنو قوله تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔﭼ(سورة القصص ،اآلية.)44:
 / 9وتضمن معىن ( عن ) ،حنو قوله تعاىل :ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﭼ (سورة الفرقان،
اآلية.)59:
 / 10أتيت للبدلية ،حنو :ما يسرين أين اقتنيت املال ابلعلم .ومنه قوله تعاىل :ﭽ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝﭼ (سورة البقرة ،اآلية.)86:
 /11أتيت للتأكيد ،وهي الباء الزائدة ،حنو قوله تعاىل :ﭽ ﰗ ﰘ ﰙ ﭼ(سورة النساء،
اآلية.)79:
 /12أتيت الباء مبعىن( مع )  ،وتعرف بباء املصاحبة ،حنو :بعتك الدار أباثثها.
عاشرا(:مذ) و(منذ):
 /1يكوانن البتداء الغاية مبعىن ( من ) ،إذا كان الزمان ماضيا ،حنو :ما حضرت إىل العمل مذ
يومني ،أو منذ يومني .
 /2ويكوانن للظرفية  ،إذا كان الزمان حاضرا  ،ومها حينئذ مبعىن ( يف ) ،حنو :ما رأيته مذ
شهران  ،أو منذ شهران .ويف هذا املقام تفيد مذ ومنذ استغراق املدة.
 /3وأيتيان مبعىن ( من) ،و ( إىل ) معا إذا كان جمرورمها نكرة معدودا  ،حنو :ما رأيتك مذ
ثالثة أايم ،أو منذ ثالثة أايم .
ب ):
حادي عشرُ ( :ر َّ

أتيت للتقليل والتكثري  ،ويدل على ذلك القرينة اليت تعني أحدمها.
 /1مثال التقليل قول الشاعر:
أب  .....وذي ولد مل يلِ ْده أبو ِان(.)1
أال ر َّ
ب مولود وليس له ٌ

( )1انظر :البغدادي ،خزانة األدب ،ط ،4ج.381 ،2
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ب) جاءت للتقليل هو :أن املولود الذي ليس له أب قليل  ،بل يكاد
فالقرينة الدالة على أن (ر َّ
رب أخ
ينحصر يف سيدان عيسى عليه السالم ،والذي مل يلده أبوان هو آدم عليه السالم .ومنه قوهلمَّ :
لك مل تلده أمك(.)1
ب كاسية يف الدنيا عارية يوم القيامة.
 /2ومثال التكثري :قول الرسول صلى هللا عليه وسلم ـ اي ر َّ
()2

ب صائمه لن يصومه .
وقول بعض العرب عند انقضاء رمضان  :اي ر َّ

متعلق اجلار واجملرور:
إن اجلار واجملرور يسمى يف اللغة العربية بشبه اجلملة ،وأن هذه التسمية تعود ألسباب أمهها،
كما بيّنها ابن هشام(:)3
 أن اجلار واجملرور يؤداين يف الكالم إىل معىن فرعي غري مستقل ،لذلك تكون اجلملة انقصة،ولنقصاهنا أطلق عليها شبه مجلة ،أي :مجلة غري مكتملة ألداء املعىن.
 أن اجلار واجملرور ينوابن يف األغلب عن اجلملة وينتقل إليهما ضمري متعلقهما.فعندما يقال :حممد يف املدرسة ،يستفاد من ذلك :أن حممدا استقر يف املدرسة ،فيكون اجلار
واجملرور قد انب عن الرب احملذوف ،وهو الفعل (استقر) وفاعله .وكذلك احلال ابلنسبة للضمري املسترت
يف الفعل قد انتقل مضمرا أيضا إىل اجلار واجملرور(.)4
ومعىن أن اجلار واجملرور ال بد أن يكون متعلقا؛ ألنه ال يؤدي معىن كامال يف اجلملة  ،ولكن
املعىن الذي يؤديه يكون فرعيا متمما للمعىن الذي يؤديه الفعل ،أو شبهه ،وهذا يعين أن اجلار واجملرور
يرتبط مبعىن الفعل ،أي يتعلق به ،حنو :ذهب الطالب إىل املدرسة(.)5
( )1األمشوين ،شرح األمشوين على ألفية بن مالك ،ط ،1ج ،2/ص104 :
( )2املرجع السابق نفسه.
( )3هو أبو حممد عبد هللا مجال الدين بن يوسف بن أمحد بن عبد هللا بن هشام األنصاري املصري ،من أئمة النحو العريب ،ومن
علمائه ابن السراج وأيب حيان األندلسي وغريمها ،ومن مصنفاته :مغين اللبيب عن كتب األعاريب ،وأوضح املسالك إىل ألفية
ابن مالك ،وشذور الذهب ،وغريها .ولد عام 708ه ،وتويف عام 761ه .انظر :السيوطي ،بغية الوعاة ،د.ط ،ج،2
ص.70-68

( ) 4انظر :ابن هشام ،مغين اللبيب عن كتب األعاريب ،ط ،6ص.567-566
( )5انظر :ابن هشام ،مغين اللبيب عن كتب األعاريب ،ط ،6ص566
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فاجلار واجملرور تعلقا ابلفعل ( ذهب )  ،أي أن شبه اجلملة قد ارتبط ابحلدث الذي دل عليه
الفعل .ألن قولنا  :ذهب الطالب  .معىن أدته اجلملة أتدية كاملة  ،للداللة على احلدث والزمن يف آن
واحد ،ولكن زايدة شبه اجلملة ( إىل املدرسة ) معناه زايدة معىن فرعي إىل معىن اجلملة السابقة  ،وهذا
املعىن الفرعي الذي حدد املكان الذي ذهب إليه الطالب ال بد أن يرتبط مع ما سبقه يف احلدث الذي
يدل عليه الفعل وكذلك املكان  ،أو احليز الذي أفاده االسم اجملرور .ومن هنا نقول ( إىل املدرسة )
جار وجمرور متعلقان ابلفعل ( ذهب ) ،أو شبه اجلملة متعلق ابلفعل ( ذهب ).
وكذلك احلال إذا قلنا :الفالح يف احلقل .فاجلار واجملرور ،أي شبه اجلملة قد تعلق مبحذوف
خرب للمبتدأ الذي هو ( الفالح ) ،واجلار واجملرور ليس يف األصل ابلرب ،ألنه ال بد من تعلقهما مبا
يدل على احلدث الذي أفاده املبتدأ .وتقدير الرب الذي تعلق به اجلار واجملرور هو :كائن ،أو مستقر،
أو الفالح كان ،أو استقر يف احلقل.
ومما سبق يتضح أن شبه اجلملة يتعلق ابلفعل ،كما أنه يتعلق مبا يشبه الفعل ،أي من كل كلمة
تدل على حدث ،ومما تتعلق به شبه اجلملة غري الفعل اآليت :ـ
/1اسم الفعل .حنو :أف للغادر .للغادر جار وجمرور متعلقان ابسم الفعل ( أف ).
 / 2اسم الفاعل  .حنو  :أان مسافر على مت الطائرة( ،على مت ) جار وجمرور متعلقان ابسم
الفاعل ( مسافر ).
 / 3املصدر  .حنو  :أفضل القراءة يف الصباح ( ،يف الصباح ) جار وجمرور (شبه مجلة ) متعلقان
ابملصدر ( قراءة ) .
 / 4الصفة املشبهة ،حنو  :حممد شجاع يف قول احلق ( ،يف قول ) جار وجمرور متعلقان ابلصفة
املشبهة ( شجاع ).
 /5صيغة املبالغة ،حنو :أنت محال للضر.ومنه قوله تعاىل :ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﭼ(سورة الربوج،
اآلية ( ،)16:ملا ) جار وجمرور متعلقان بصيغة املبالغة ( فعال ) .
 /6ويتعلق ابالسم اجلامد املؤول ابملشتق ،حنو :أنت كاألسد يف الشجاعة.
الشاهد قوله :يف الشجاعة ،فكل من اجلار واجملرور قد تعلق ابالسم اجلامد املؤول ابملشتق
وهو(األسد) مبعىن :املقدام أو الشجاع .
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متعلق حرف اجلر هو ما كان متعلقا و مرتبطا به من فعل ،حنو :وقفت على املنرب ،أو ما يشبه
الفعل :حنو :أان كاتب ابلقلم  ،أو ما يشري إىل معناه ،حنو :أف للمتكربين(.)1

( )1ابن هشام ،مغين اللبيب عن كتب األعاريب ،ط،6ص.566
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 :5.1الفصل اخلامس( :قضااي إمالئية)
متهيد:
درس هذا الفصل بعض القضااي اإلمالئية ليكون متهيدا لتحليل أخطاء الطالب فيها ،وهي:
(كتابة اهلمزة  -ما يوصل وماال يوصل  -عالمات الرتقيم) .وقبل الشروع يف تناول هذه القضااي جيدر
التطرق إىل ذكر الكتابة العربية بصفة موجزة.
لفن اإلمالء أمساء أو األلقاب ،منها :الكتابة ،أو فن الكتابة ،أو الكتابة اإلمالئية ،والط،
()1
عرفه الشيخ نصر اهلويريين أبنه" :علم أبصول يعرف به أتدية الكتابة على
وقد
،
واهلجاء ،والرسم
ّ
الصحة بناءً على القول أبن عدم إعطاء الكتابة حقها جهل ،فتكون معرفة أتديتها على الوجه الصحيح
علماً ،وإال فنقول :هو قانون تعصم مراعاته من الطأ يف الط كما تعصم مراعاة القوانني النحوية من
الطأ يف اللفظ"(.)2
ذاك اسم الفن وح ّده ،وأما موضوعه فينحصر يف أربعة أشياء( ،)3وهي :الكلمات اليت جيب
انفصاهلا من بعضها واليت جيب اتصاهلا ببعضها ،واحلروف اليت تبدل ،واحلروف اليت تزاد ،واحلروف اليت
تنقص:
 -1مثال الفصل والوصل( :كل ما) و(كلما) ،و(إن هم) و(إهنم) ،و(يوم هم) و(يومهم)،
و(إن ما) و(إمنا).
 -2مثال اإلبدال( :سؤال) و(رائل).
 -3مثال الزايدة :األلف يف (مائة) ،واأللف يف (كلوا واشربوا) ،والواو يف (عمرو).
 -4ومثال النقص( :مما) ،و(عما) ،و(مم) و(عم).

( )1انظر :نبوي ،يف أساسيات اللغة العربية ،ط ،3ص8

( )2انظر :اهلوريين ،مطالع النصرية للمطابع املصرية يف األصول اخلطية ،ط ،1ص31

()3انظر :اهلوريين ،مطالع النصرية للمطابع املصرية يف األصول اخلطية ،ط ،1ص ،31نقال عن السيوطي :إمتام الدراية لقراء
النقاية ،ط ،1ص.202
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وإبدال.
نقص وزايدةٌ ٌ
وقد اجتمع يف كلمة (أولئك) ٌ
وأما فائدته فهي حفظ اإلنسان من الطأ" ،وزايدة على ذلك معرفة األفصح يف الكتابة وذلك
ألهنا انئبة عن التكلم ،فالطأ فيها يـعد حلنا كالطأ فيه"(.)1
()2
كتاب من
واستدل لذلك اهلوريين مبا رواه السيوطي " :أن سيدان عمر رضي هللا عنه ورد إليه ٌ
أيب موسى األشعري رضي هللا عنه إذ كان عامال له على البصرة ،فأرسل إليه أن اضرب كاتبك سوطا
فإنه حلن يف كتابة كلمة كذا"(.)3

ونظري ذلك ما حكاه ابن جين عن شيخه أيب علي الفارسي إمام النحاة يف عصره ،ذكره
األمشوين يف شرحه على ألفية بن مالك ":عن ابن جين أن أاب علي الفارسي دخل على واحد من
املسمني ابلعلم ،فإذا بني يديه جزء مكتوب فيه "قائل" بنقطتني من حتت ،فقال أبو علي لذلك الشيخ:
هذا خط من؟ فقال :خطي ،فالتفت إىل صاحبه ،وقال :قد أضعنا خطواتنا يف زايرة مثله ،وخرج من
ساعته ،ا .هـ.)4(".
وأما حكم فن اإلمالء فالعلم به من قبيل فرض الكفاية كسائر العلوم والوسائل .وأما فضله فهو
احتياج كل عامل ،ألن تدوين العلوم وحفظها ال يتحققان إال عن طريق الكتابة .وأما استمداده فهو من
القواعد النحوية واألصول الصرفية(.)5
إن للكتابة قيمة كربى وأمهية ابلغة يف عملية التواصل اللغوي؛ ألهنا قسيم التح ّدث يف عملية
اإلرسال اللغوي ،إذ ميثالن النتاج النهائي لكافة املهارات اللغوية ،بيد أن الكتابة تستخدم الرموز املطبوعة

( )1اهلوريين ،مطالع النصرية للمطابع املصرية يف األصول اخلطية ،ط ،1ص.32
( )2لكن احملقق علق يف اهلامش أبنه مل يعثر على النص يف الكتاب ،غري أن احملقق مل يذكر النص املشابه للنص املذكور الوارد يف
ب كاتبك
كتاب اإلمام السيوطي ،وهو ...":وكتب كاتب أليب موسى األشعري إىل عمر فلحن ،فكتب إليه عمر :أن اض ِر ْ
سوطا واحدا" .انظر :السيوطي ،املزهر يف علوم اللغة وأنواعها ،ط ،ج ،2ص.341

( )3اهلوريين ،مطالع النصرية للمطابع املصرية يف األصول اخلطية ،ط ،1ص.32
()4األمشوين ،شرح األمشوين على ألفية بن مالك ،ط ،1ج ،4ص.90

( )5انظر:اهلوريين ،مطالع النصرية للمطابع املصرية يف األصول اخلطية ،ط ،1ص.34-33
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بدالً من املنطوقة ،ويطالب من الكاتب يف تعبريه أن يكون أكثر دقة ووضوحاً؛ ألنه يفتقد العوامل
املساعدة اليت يتمتع هبا املتح ّدث يف قوة التأثري(.)1
وال تقل أمهية الكتابة عن أمهية النحو والصرف وغريمها يف التعبري الكتايب خاصة ،وإمنا العالقة
بني هذه العناصر عالقة تكاملية ،وعن هذا يقول إبراهيم" :وإذا كانت قواعد النحو والصرف وسيلة
لصحة الكتابة من الناحية اإلعرابية ،واالشتقاقية ،فإن اإلمالء وسيلة هلا من حيث الصورة الطية"(.)2
ويؤكد شحاته الكالم السابق مبيّنا خطر الطأ الكتايب يف تشويه املعىن املراد" :وكثريا ما يكون

الطأ الكتايب يف اإلمالء سبباً يف حتريف املعىن وعدم وضوح الفكرة ،ومن مث تعترب الكتابة السليمة
إمالئياً عملية مهمة يف التعليم على اعتبار أهنا عنصر أساسي من عناصر الثقافة ،وضرورة اجتماعية
لنقل األفكار والتعبري ،والوقوف على أفكار الغري واإلملام هبا"(.)3
وجيدر الذكر يف هناية هذا التمهيد أن الرسم اإلمالئي العريب ثالثة أنواع؛ نوعان منها ال يقاس
عليهما( ،)4والنوع الثالث هو الذي يقاس ويقاس عليه ،وهي:
 -1رسم املصحف :فهو رسم خاص ابملصحف ،فال ينبغي ألحد أن حياكي رسم كل كلمة
فيه ،فال حياكى الكلمات اآلتية مثال( :الكتب) يف مثل قوله تعاىل :ﭽ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭼ(سورة البقرة ،اآلية ،)2:وكذا ال حياكى كلميت (الصالة والزكاة) يف
مثل قوله تعاىل :ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﭼ(سورة البقرة،
اآلية.)2:
 -2الط العروضي :وقاعدته (كل ما ينطق يكتب وما ال ينطق ال يكتب) ( ،)5فال زايدة وال
كتاب ،كتبوا) على سبيل املثال تكتب
نقص ،وال ينبغي حماكاته ،فهذه الكلمات ( هذاٌ ،
( )1انظر :علي ،كمال ،فنون الكتابة ومهارات التحرير العريب ،ط ،1ص.4

( )2إبراهيم ،عبد العليم ،املوجه الفين ملدرسي اللغة العربية،ط،14ص.139

( )3شحاته ،حسن ،تعليم اإلمالء يف الوطن العريب  -أسسه وتقوميه وتطويره ،د.ط ،ص.10
( )4انظر :نبوي ،عبد العزيز ،يف أساسيات اللغة العربية ،ط ،3ص.9-8

( )5انظر:اهلوريين ،مطالع النصرية للمطابع املصرية يف األصول اخلطية ،ط ،1ص.36
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يف الط العروضي هكذا :هاذا  -كتاب ْن  -كتبو ) .كأن يكتب البيت التايل (للنابغة
الذبياين) ابلكتابة العروضية مع التقطيع مرة ،ومرة أخرى تكتب ابلكتابة الصطالحية على
النحو اآليت-:
ِ
ِ
ِ
ت وط ـ ـاْ ل ـ ـع ـ ـلـ ـ ْي هـ ـ ـاْ س ـ ـالِـ ـف ـ ـ ْل أم ـ ـ ـ ِدي
س سـ ـنـ ـد ْي أقْ ـ ـو ْ
يـ ـاْ داْر مـ ـ ْي يـ ـت ـ ـب ْل عـ ـ ْل ـي ـاْء فـ ـ ـ ْ
₀/// ₀//₀/₀/₀/// ₀//₀/₀/₀/// ₀//₀/₀/₀/// ₀//₀/₀/
م ْستـ ْفعِل ْن فعِل ْن م ْستـ ْفعِل ْن فعِل ْن
مـ ْستـ ْفعِل ْن فعِل ْن م ْستـ ْفعِل ْن فعِل ْن
اي دار ميَّة ِابلع ْلي ِاء ف َّ ِ
ت ،وطال علْيـها سالِف األب ِد (.)1
السند  ...أقْـو ْ
 -3الط اإلمالئي :وهو الذي حنن بصدده ،وهو الط االصطالحي الذي درج الناس عليه
يف الرسائل واحملاضرات ويف الكتب والصحف وغريها.

 :1.5.1املبحث األول :كتابة اهلمزة
تعريف اهلمزة:
أ) اهلمزة لغة:
من معاين لغوية ملادة [ ه م ز ] الضغط ،يقول اجلوهري" :اهلمز مثل الغم ِز و ِ
الضغط ..قال
ْ
ْ
الراجز( :ومن مه ْزان رأْسه هتشَّما) ،ومنه اهل ْمز يف الكالم ،ألنَّه يضغط .وقد مه ْزت احلرف فاهنمز"(.)2
ب) اهلمزة اصطالحا:
( )1العلياء :مكان مرتفع من األرض ،والسند :سند الوادي يف اجلبل ،وهو ارتفاعه حيث يسند فيه أي يصعد ،وأقوت :خلت من
أهلها ،والسالف :املاضي ،واألبد :الدهر .انظر :الشيباين ،شرح املعلقات التسع  ،ط ،1ص.85-84

( )2اجلوهري ،الصحاح ،ط ،4ج ،3ص ،902ابب الزاي فصل اهلاء مادة [ه م ز].
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اختلف العلماء يف اهلمزة ،أهي حرف مستقل عن األلف ،أم أهنا جزء من األلف؟ وهل هي
مع ّدة ضمن حروف اهلجاء يف اللغة العربية؟
َِّ
مرة
فاألزهري ق ّدم تعري ًفا مفصال عن اهلمزة فيقولْ " :اعلم أن ا ْهلمزة ال هجاء هلا ،إمنا تكْتب ّ
مرة واواً.و ْاأللف اللينة ال حرف هلا إَِّمنا ِهي جزءٌ من مدَّة بعد فـْتحة.واحلروف مثانِية
مرة ايء ،و َّ
ألفا ،و َّ
الص ِحيح ،غري
و ِع ْشرون حرفا ،مع الْواو و ْاأللف والْياء ،وتتم ِاب ْهل ْمزةِ تِ ْسعة وع ْشرين حرفا.واهلمزة كاحلرف َّ
تعتل فِيها ،فأحلقت ابألحرف املعتلة اجلوف،
أن هلا حاالت من التَّـ ْليني واحل ْذف واإلبدال والتَّحقيقّ ،
احللق"(.)1
اجلوف إَِّمنا ِهي حلقية ِيف أقْصى ْ
ولْيست من ْ
ومكمل عدد حروف اهلجاء يف
ويتبني من كالم األزهري السابق أن اهلمزة عنده حرف مستقل ّ
العربية تسعة وعشرين حرفًا ،وخمرجه أقصى احللق.
وأما ظاهر أقوال ابن فارس والزبيدي والرضا فمخالفة ملا ذهب إليه األزهري يف استقاللية اهلمزة
عن األلف ،فهم ومن ذهب مذهبهم يعتربون أن اهلمزة ألفا متحركا ،ويف ذلك يقول ابن فارس يف
مستهل كتابه جممل اللغة" :ابب األلف وما بعدها يف الذي يقال له :املضاعف ،وقد تسمى األلف ها
هنا مهزة"(.)2
عرب عْنـها ابأللف املهموزةِ ،ألهنا ال تقوم
ويقول الزبيدي( )3يف اتج العروس":فصل ا ْهلمزة وي َّ
ِ
بِن ْف ِسها وال صورة هلا ،فلِذا تكْتب مع الض ِ
الفتحة أ ِلفاً"(.)4
َّمة واواً ،ومع الكسرةِ ايء ،ومع
ويفصل القول الشيخ أمحد رضا يف شأن اهلمزة واأللف مؤيدا رأي سابقيه ،فيقول" :إن األلف
ّ
اتمني ،بل يع ّدان حرفا واحدا ،ألن احلرف التام يتعني له صورة يف النطق ويف الكتابة
واهلمزة ليسا حرفني ّ
( )1األزهري ،هتذيب اللغة ،ط ،1ج ،15ص.490

( )2ابن فارس ،جممل اللغة ،ط ،2ج ،1ص ،77ابب األلف وما بعدها.
عالمة ابللغة واحلديث والرجال
( )3هو حممد بن حممد بن حممد بن عبد الرزاق احلسيين الزبيدي ،أبو الفيض ،امللقب مبرتضىّ :
واألنساب ،من كبار املصنفني ،ولد يف اهلند عام 1145ه1732-م ،ونشأ ابلزبيد يف اليمن ،وأقام يف مصر .من أشهر كتبه
(اتج العروس يف شرح القاموس يف  10جملدات .وتويف مصر عام 1205ه1790 -م .انظر :الزركلي ،األعالم ،ط،15
ج ،7ص.70

( )4ا َّلزبيدي ،اتج العروس من جواهر القاموس ،د.ط ،ج ،1ص ،125ابب اهلمزة فصل اهلمزة.
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معا ،ولكن اهلمزة ذات صورة يف النطق دون الكتابة ،واأللف ذات صورة يف الكتابة دون النطق ،لكنهم
مل يتحرجوا يف إطالق اسم األلف على اهلمزة يف كثري من املوارد .وها حنن جنري جمراهم"(.)1
ويل ّقبون اهلمزة بلقبني كما بينه (طريبه)( )2نقال عن السيوطي ،غري أنه اكتفى أبحدمها ،ولذا
يعرض الباحث النص الكامل كما ورد يف (مهع اهلوامع للسيوطي)" :ومسي ا ْهل ْمز املهتوت من اهلت وهو
الص ْوت ِأل َّهنا معتصرة كالتهوع أو من اهلت وهو احلطم والْكسر ِأل َّهنا يعرض هلا ِْ
اإلبْدال كثريا
عصر َّ
ْ
فتنحطم وتنكسر ومسي اهلاوي ِألنَّه يهوي ِيف الْفم فال ْيعتمد اللِّسان على ش ْيء ِمْنـها"(.)3
طريقة نطق اهلمزة:
وصف الدكتور كمال بشر طريقة إحداث صوت اهلمزة" :ويتم نطق هذا الصوت أبن تسد
فتحة املزمار  glottisاملوجودة بني الوترين الصوتيني  ،the vocal chordsوذلك ابنطباق هذين الوترين
انطباقا اتما وحبس اهلواء خلفهما ،حبيث ال مير من احلنجرة إىل احللق وما بعدها ،مث ينفجر الوتران
فيخرج فجأة حمداثً صوات انفجارايً"( .)4ويقرتب الشنطي من الوصف السابق أبن صوت اهلمزة" :ينطلق
إبغالق األواتر الصوتية إغالقاً اتماً مينع مرور اهلواء فينحبس خلفها ،مث تنفتح األواتر فجأة فينطلق
اهلواء متفجراً"(.)5

أمور تعني على كتابة اهلمزة:
ذكر بعض الباحثني أن مثة أمور جيب معرفتها حىت يتسهل ملتعلم اللغة العربية كتابة اهلمزة ،وقد
ح ّدد الباحث (نبوي) أربعة أمور:
 -1لكل حركة حرف يناسبها :فالكسرة يناسبها الياء ،والضمة يناسبها الواو ،والفتحة يناسبها
األلف ،وأما السكون فال يناسبه شيء.

( )1رضا ،معجم منت اللغة ،ج ،1ص.131
( )2انظر:طريبه ،معجم اهلمزة ،ط ،1ص2

( )3السيوطي ،مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع ،د.ط ،ج ،3ص.495
( )4بشر ،دراسات يف علم اللغة ،د.ط ،ص.57

( )5الشنطي ،فن التحرير العريب ،ط ،8ص.116
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 -2ختتلف احلركات قوة وضعفا ،فأقواها كسرة وتليها يف القوة الضمة ،مث الفتحة ،والسكون
أضعف احلركات .وقد وصف (نبوي) هذا الرتتيب بقوله" :لكي تذكر هذا الرتتيب :ختيل
أن الكسرة ّأم ،مكسورة اجلناح كما يقولون ،والفتحة طفل يفتح فاه ابلبكاء ،وحني تضمه
ضمت الفتحة سكنتها)"(.)1
أمه يسكن ويهدأ( ...الكسرة ّ
 -3هناك قاعدة يف الكتابة العربية تس ّمى (كراهية توايل األمثال) ،ولنضرب مثاال يف حذف
الواو بسبب كراهية توايل األمثال يف الكلمتني (رؤوف  -رؤوس) ،تتحوالن إىل (رءوف -
رءوس) ،حيث حذفت الواو اليت حتت اهلمزة حىت ال تتواىل واوان يف الكلمة الواحدة.
 -4هناك ستة حروف يف اللغة العربية ال ميكن وصلها مبا بعدها وهي :الدال والذال والراء
والزاي والواو واأللف ،أما بقية احلروف فتتصل مبا بعدها .وقد مجع (الشيخ اهلورييين)
احلروف اليت ال تتصل مبا بعدها يف قوله (زْر ذا وّد)(.)2
أنواع اهلمزة:
أ) اهلمزة من حيث االستقاللية:

وهي إما أن تكون مستقلة ومنفردة وضعت ملعىن ،وإما أن تكون ضمن الكلمة .فاهلمزة املستقلة
تكون يف أول الكلمة ،وهي :مهزة االستفهام ،ومهزة النداء ،ومهزة املتكلم:
 -1مهزة االستفهام :وهي اليت يستفهم هبا يف اإلثبات والنفي ،وعن املفرد واجلمل ،سواء أكان
جمازا( ،)3وقد ذكر ابن هشام يف مغين اللبيب أن اهلمزة قد ترد لثمانية معان
االستفهام حقيقة أم ً
()4
لالستفهام غري حقيقي ،وهي على النحو اآليت:
-

األول :التسوية ،حنو قوله تعاىل:ﭽ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭼ (سورة املنافقون،
اآلية.)6:

( )1نبوي ،يف أساسيات اللغة العربية ،ط ،3ص.10

( )2انظر:اهلوريين ،مطالع النصرية للمطابع املصرية يف األصول اخلطية ،ط ،1ص.41
( )3انظر:طريبه ،معجم اهلمزة ،ط ،1ص.6

( )4انظر :ابن هشام ،مغين اللبيب عن كتب األعاريب ،ط ،6ص.27-24
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-

الثاينِْ :
اإلنْكار اإلبطايل ،حنو قوله تعاىل:ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭼ(سورة اإلسراء ،اآلية.)40:

-

الثالثِْ :
اإلنْكار التوبيخي ،حنو قوله تعاىل:ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﭼ(سورة

-

الرابع :التقرير ،مبعىن محل املخاطب على اإلقرار واالعرتاف أبمر قد استقر عنده أو نفيه،

الصافات ،اآلية.)86:

حنو قوله تعاىل يف قصة إبراهيم عليه السالم مع قومه:ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹﭼ(سورة األنبياء ،اآلية.)62:
-

اخلامس :التهكم ،حنو قوله تعاىل:ﭽﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙﭼ(سورة هود ،اآلية.)87:

-

السادس :األمر ،حنو قوله تعاىل :ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣﮤﭼ(سورة آل عمران ،اآلية.)20:

-

السابع:التعجب ،حنو قوله تعاىل:ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭼ(سورة الفرقان ،اآلية.)45:

-

الثامن:ﭽ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﭼ(سورة

احلديد ،اآلية.)16:
أقبل.
 -2مهزة النداء :وهي مهزة مستقلة ،حنو قولك :أزيد ْ
 -3مهزة املضارعة :وهي اليت تكون يف أول الفعل املضارع املسند إىل املتكلم الواحد واملتكلمة،
سمى أيضا مهزة املتكلم ومهزة التكلُّم( ،)1حنو( :أكتب الدرس ،وأقرأ الكتاب ،وأستغفر
وت ّ
هللا).
( )1انظر:طريبه ،معجم اهلمزة ،ط ،1ص .6وانظر أيضا :حسن ،النحو الوايف ،ط ،15ج ،1ص.47
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ب) تقسيم اهلمزة من حيث األصالة والزايدة واإلبدال:
 اهلمزة األصلية :يقول ابن جين" :اهلمزة على ثالثة أضرب :أصل ،وزائد ،وبدل...فإذاكانت أصال وقعت فاء ،أو عينا ،أو الما ،فالفاء حنو :أنف وأذن وإبرة ،وأخذ وأمر ،والعني حنو :فأس
ورأس وحؤبة وذئب وسأل وجأر .والالم حنو :قرء وخطء ونبأ ،وقرأ ،وهدأ ،واستربأ واستدفأ.وليس يف
الكالم كلمة فاؤها وعينها مهزاتن وال عينها والمها أيضا مهزاتن"(.)1
 اهلمزة الزائدة :تكون اهلمزة زائدة يف أول الكلمة ذات ثالثة أحرف ،وهي أصلية إذا كانتيف أول الكلمة ذات أربعة أحرف ،أما إذا كانت يف احلشو أو الطرف فيحكم أبصالتها للكثرة ،إال أن
مينع ذلك مانع.
يقول السخاوي(" :)2ومىت كانت اهلمزة يف أول الكلمة ،ومعها أربعة أحرف من
األصول ،فهي أصل ع ِرف االشتقاق أم مل يعرف ،والكلمة هبا من الماسي ،وكذلك إن
كانت حشواً أو طرفاً ،وذلك لكثرة كوهنا أصال يف ذلك ،إال أن مينع من ذلك مانع ،أو يدل
على الزايدة دليل  ...فإن كانت اهلمزة أوال بعدها ثالثة أحرف أصول ،قضى بزايدهتا ،وسواء
أكان معها يف الكلمة زايدة أخرى ،أم مل يكن ،سواء عرف االشتقاق أم جهل ،إال أن يدل
على أصالتها دليل ،أو مينع من زايدة مانع ،وإمنا قضوا بذلك ،ألن زايدهتا كثرت يف هذه
احلال ،فيحمل ماجهل على ما علِم"(.)3
 اهلمزة املبدلة:تبدل اهلمزة من مخسة أحرف ،وهي :األلف والياء ،والواو ،واهلاء  ،والعني ،وتفصيل
()4
ذلك كما يلي:
( )1ابن جين ،سر صناعة اإلعراب ،ط،1ج ،1ص.83
ي الْم ْق ِرئ الشَّافِعِي ،كان إِم ًاما عالمة ،مقرائ
الصمد ا ِإلمام علم ال ّدين أبو ْ
لي بن حم َّمد بن عبد َّ
احلسن السخاوي الن ْ
َّح ِو ّ
( )2هو ع ّ
َّحو واللغة والتَّـ ْف ِسري ،عا ِرفًا ابلفقه وأصوله ،ط ِويل الباع ِيف ْاألدب ،أخذ عن
صريا ابلقراءات وعللها إِم ًاما ِيف الن ْ
حمققا ّ
جمودا ،ب ً
الشاطيب والكندي ،وله مصنفات كثرية ،منها :سفر السعادة ،وشرح أحاجي الزخمشري النحوية ،وحنومها .ولد سنة  558أو
559ه ،ومات بدمشق سنة 643ه .انظر :السيوطي ،بغية الوعاة ،د.ط ،ج ،2ص.194-192

( )3السخاوي ،علم الدين ،سفر السعادة وسفري اإلفادة ،ط ،2ج ،1ص.23-22
( )4ابن جين ،سر صناعة اإلعراب ،ط ،1ج ،1ص .112 - 86
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•

إبدال اهلمزة من األلف :فاأللف حرف ضعيف ال يتحمل احلركة ،فإذا اضطّر إىل حتريكه
قلب إىل اهلمزة ،ألنه أقرب احلروف منه ،حنو امرأة مأدة ،أي (انعمة) ،وأصلها مادة.

•

إبدال اهلمزة من الواو :حيدث ذلك إذا تطرف بعد ألف زائدة ،كدعاء ،واألصل(:دعاو)؛
ألنه من دعا يدعو ،وكذلك إذا وقعت عني اسم الفاعل ،كقائل ،واألصل(قاول)
وفعله(:قال يقول قوال) .ومنه قوهلم :رجل مئل ،إذا كان كثري املال ،وأصلها م ِوٌل ،فقلبوا
الواو مهزة.

•

إبدال اهلمزة من الياء :وهذا مثل سابقه متاما ،حنو :بناء ،واألصل بىن يبين ،واسم الفاعل
للبيع يكون (ابئعا).

•

إبدال اهلمزة من اهلاء :حنو قوهلم ماء ،واألصل (موه) ،فقد حدث هناك قلبان :قلب الواو
ألفا وقلب اهلاء مهزة.

•

إبدال اهلمزة من العني :وقد مثلوا لذلك مثاال واحدا (أابب حبر) أي عباب حبر ،وهو
معظم املاء.

غري أن ابن جين يرى أن مهزة (أابب) ليست بدال من العني يف (عباب) وإن كان مبعناه ،وإمنا
أب إذا هتيأ( ،)1وعند الرجوع إىل أحد معاجم اللغة وجد الباحث أن اللفظني مستقالن،
هو (فعال) من َّ
أصل ،أي :مل حيدث إبدال العني مهزة كما مر يف املثال آنفا ،يقول ابن فارس
مبعىن أن كل واحد منهما ٌ
ِ
ِ
يف مقاييس اللغة ..." :ولِذلِك قال ِ
ت فال أابب)،
ت الْعرب ِيف ال ِظّباء( :إِ ْن وجد ْ
ت فال عباب ،وإِ ْن عدم ْ
ت ماء مل تـع َّ ِ ِ ِ ِ
ب لِطلبِ ِه"( .)2ولعله يكون هذا هو سند ابن جين
م ْعناه إِ ْن وجد ْ ً ْ
ب فيه ،وإ ْن ملْ جت ْده ملْ أتْب ْ
حينما أهنى حديثه يف الباب بقوله" :وإن قلت إهنا بدل منها فهو وجه ولكنه غري قوي"(.)3
مهزات وصل وقطع:
أوال :مهزة وصل:

( )1انظر :ابن جين ،سر صناعة اإلعراب ،ط ،1ج ،1ص.119

()2ابن فارس ،مقاييس اللغة ،د.ط ،ج ،1ص ،7ابب اهلمزة يف الذي يقال له املضاعف ،مادة [ أ ب ب ].
( )3ابن جين ،سر صناعة اإلعراب ،ط ،1ج ،1ص.119
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هي األلف بال مهزة (لذا عدها بعضهم بني األلفات)( ،)1يتوصل هبا عند النطق حبرف ساكن-
وأتيت مضمومة ومكسورة-مثل :اكتب ،ادن ،اِرم ،اِفهم ،فتظهر حني تكون يف أول الكالم ،مثل:
استقبل حممد ضيفه ،وختتفي حني تكون يف وسط الكالم نطقا ال لفظا ،مثل :حممد استقبل ضيفه...
والسبب يف ذلك هو أن العرب ال تبدأ بساكن وال تقف على متحرك يف كالمها(.)2
وقد ّبني أحد الباحثني أن العرب أعطوا احلركات تربيرا فيزايئيا منطقيا ،يف قوهلم( :إن العرب ال
تبدأ بساكن ،وال تقف عند متحرك)؛ "أل ّن احلركة الفيزايئية تبدأ ِ
بفعل ميكانيكي ،وليس ابنعدام احلركة،
وال ميكن أن تتوقف احلركة الفيزايئية عن فعلها الديناميكي ،وهي يف حالة من إصدار صوت دال على
حركة ،وعند توقف احلركة الفيزايئية حيمل الصوت صدى داللة الوقوف"(.)3
عالمتها :تعرف مهزة الوصل بوضع رأس الصاد الصغرية فوق األلف (ٱ).
مواضعها :تدخل مهزة الوصل على األمساء واألفعال.
أوال :مهزة الوصل يف األمساء:

مجيع األمساء املبدوءة هبمزة مهزهتا مهزة قطع ،إال عشرة أمساء فقط ومثناها ،وهي :ابن – ابنان،
ابنة – ابنتان ،است -استان ،اسم – امسان ،اثنني – اثنان ،اثنتني – اثنتان ،ابنم ،امرؤ – امرؤان،
امرأة – امرأاتن ،امين هللا.
اثنيا :مهزة الوصل يف األفعال:
تدخل مهزة الوصل على األفعال اآلتية:
 /1أمر الفعل الثالثي ،مثل :اذهب ،اكتب ،اشرب ،افهم ،ادن ،ارم ،ادع...اخل.
 /2ماضي الفعل الماسي وأمره ومصدره ،مثل :انطلق – انطلِق – انطالقا ،انكسرِ -
انكسر
– انكسارا.

( )1انظر:الرماين ،رسالة منازل احلروف ،د.ط ،ص.23

( )2انظر :معال ،مرشد الطالب إىل قواعد اإلمالء ،ط ،2ص.21

( )3مها ،اللغة العربية والعوملة يف ضوء النحو العريب واملنطق الرايضي ،د.ط ،ص.130 - 129
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 /3ماضي الفعل السداسي وأمره ومصدره ،مثل :استقبل – استقبِل – استقباال ،استغفر –
ِ
استغفر – استغفارا.
مواضع حذف مهزة الوصل:
 /1حتذف مهزة الوصل نطقا وتثبت كتابة إذا وقعت يف وسط اجلملة ،مثل :حممد استقبل ضيفه،
ومثل قوله تعاىل{:فقلت استغفروا ربكم }...فإنك تقرها :حممد ْستقبل ضيفه بدون
اهلمزة...وهكذا.
 /2حتذف مهزة الوصل يف كلمة (ابن وابنة) نطقا وكتابة إذا وقعت:
أ -بني امسني أو علمني ،مثل :حممد بن أمحد ،عبد هللا بن عمر ،زينب بنت عبد هللا.
ب -بني كنيتني ،مثل :أبو إسحاق بن أبو علي ،أم مسلى بنت أم كلثوم.
ج -بني لقبني ،مثل :نور األمني بن نور احلق ،محرياء بنت هديل.
د -تتحول مهزة الوصل إىل مهزة قطع يف كلمة (اسم وابن) إذا أصبح مجعا ،مثل :أبناء وأمساء.
خالصة مهزة الوصل:

مهزة الوصل :هي ألف عادية بال مهزة ،وتوجد يف:
 /1أمر الفعل الثالثي ،مثل :اذهب ،اكتب ،اشرب ،افهم ...
 /2ماضي الماسي وأمره ومصدره ،مثل :انطلق – انطلِق – انطالقا.
 /3ماضي السداسي وأمره ومصدره ،مثل :استقبل – استقبِل – استقباال.
 /4يف األمساء التالية :اسم ،ابن ،ابنة ،امرؤ ،امرأة ،اثنني ،اثنتني ،امي ،امين ،ومهزة (ال التعريف)
هذه هي مواضع مهزة الوصل ،وكل ما عداها فهو مهزة قطع(.)1
مهزة قطع :مسيت هبذا االسم ألهنا تقطع لفظ ما قبلها عما بعدها وتقع يف أول الكالم ووسطه
وآخره ،يقول الرماين يف سبب تسمية مهزة قطع ،وقد أطلق عليه ألف الوصل "وإَِّمنا مسيت قطعا ِأل َّهنا
ِ ِ
صل ولْيس ش ْيء من األلفات تقطع غريها"(.)2
تقطع ِيف ْاألمر وِيف اال ْستْئـناف وِيف الْو ْ

()1انظر :هارون ،قواعد اإلمالء ،د.ط ،ص9-7

( )2الرماين ،رسالة منازل احلروف ،د.ط ،ص.23
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وهي تكتب وتقرأ أينما وجدت خالف مهزة الوصل .وبعبارة أخرى مهزة القطع تكتب ألفا
فوقها مهزة وتظهر يف النطق ،أي :تقرأ سواء كانت يف أول الكالم ،مثل :أمحد أقـَّر ،أم يف وسط الكالم
"اهلمزة املتوسطة" مثل :سأل ،سئِم ،فأْر .أم يف آخر الكالم " مهزة متطرفة" مثل :قرأ ،قفأ ،مساء،
جزاء(.)1
كتابتها :تكتب فوق األلف إذا كانت مفتوحة ،مثل :أمحد ،أبوبكر ،أو مضمومة ،مثل :أمي،
أستاذ .وتكتب حتت األلف إذا مكسورة ،مثل :إدريس ،إمساعيل ،إسحاق ،وتقع حيث ال تقع مهزة
الوصل(.)2
عالمتها :عالمتها هي رأس العني الصغرية "ء".
مواضعها :تدخل مهزة القطع على اآليت:
أ -األمساء:
 /1مجيع األمساء املبدوءة هبمزة عدا األمساء العشرة املذكورة يف مهزة الوصل ،مهزاهتا مهزة قطع،
مثل :أمحد ،إبراهيم ،أبوبكر ،إسحاق ،أمساء ،أمرية...
 /2يف الضمائر املبدوءة هبمزة ،مثل :أنتِ ،
أنت ،أنتم ،أنتما ،أنت ،أان ،إايك ،إايكما ،إايكم،
()3
إايكن...
ب -يف األفعال:
 /1أول الفعل املاضي املهموز ،ومصدره ،مثل :أخذ – أخذا ،أكل – أكال.
 /2يف أول ماضي الرابعي املهموز وأمره ،ومصدره ،مثل :أكرم – أك ِرم – إكراما.
 /3يف مجيع األفعال املضارعة املبدوءة هبمزة "ثالثيها ورابعيها ومخاسيها وسداسيها" مثل:
أذهب ،أشرب ،أقهقر ،أحرجم ،أنطلق ،أنفجر ،أستقبل ،أستغفر.
ج -يف احلروف:
( )1معال ،مرشد الطالب إىل قواعد اإلمالءط ،2ص.24
( )2انظر :هارون ،قواعد اإلمالء ،د.ط ،ص.10

( )3معال ،مرشد الطالب إىل قواعد اإلمالءط،2
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أنَّ ،
مجيع احلروف املبدوءة هبمزة مهزاهتا مهزة قطع ،مثل :إىل ،إالَّ ،
إن ،إ ْن ،أ ْن ،أمل...
اهلمزة املتوسطة :هي اهلمزة اليت تقع بعد احلرف األول ،وقبل احلرف األخري من الكلمة ،مثل:
سأل ،سئم ،سؤدد ،وهلا ثالث حاالت يف كتابتها:
 /1على األلف :تكتب اهلمزة املتوسطة على األلف يف املواضع اآلتية:
أ -إذا كانت مفتوحة مفتوح ما قبلها ،مثل :سأل ،رأس...
يسأل...
مسألة ،م ْشأمةْ ،
ب -إذا كانت مفتوحة ساكن ما قبلها ،مثلْ :
ج -إذا كانت ساكنة مفتوح ما قبلها ،مثل :فأْر ،رأْس...
 /2على الواو.
تكتب اهلمزة املتوسطة على الواو يف املواضع اآلتية:
أ -إذا كانت مفتوحة مضموم ما قبلها ،مثل :سؤال ،فـؤاد...
ب -إذا كانت مضمومة مضموم ما قبلها ،مثل :رؤوس ،كؤوس ،شؤون...
ج -إذا كانت ساكنة مضموم ما قبلها ،مثل :س ْؤدد ،بـ ْؤس ،ل ْؤل ٌؤ...
د -إذا كانت مضمومة ساكن ما قبلها ،مثل :جزاؤهم ،آابؤكم ،أبناؤكم...
 /3على النربة.
تكتب اهلمزة املتوسطة على النربة يف املواضع اآلتية:
أ -إذا كانت مفتوحة مكسور ما قبلها ،مثل :فِئةِ ،مئة...
ب -إذا كانت مكسورة مفتوح ما قبلها ،مثل :سئِم ،يئِس ،بئِس...
ج -إذا كانت ساكنة مكسور ما قبلها ،مثل :بِْئرِ ،مْئزر...
مشيئةِ ،
د -إذا كانت مكسورة كسرة طويلة مفتوح ما قبلها ،مثلِ :
خطيئة.)1(...
حتول مهزة القطع إىل مهزة متوسطة:
تتحول مهزة القطع إىل مهزة متوسطة يف اآلتية :تتحول مهزة القطع إىل مهزة متوسطة إذا سبقت
مبهزة استفهام أو مهزة نداء ،فتكتب على احلرف اجملانس حلركتها .فتكتب على األلف إذا كانت مفتوحة
( )1انظر :معال ،مرشد الطالب إىل قواعد اإلمالء ،ط ،2ص.24
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– تبقى على حالتها ،-مثل :أأبوبكر يف أبوبكر ،أأنت يف أنت .وتكتب على النربة إىل كانت مكسورة،
مثل :أئرباهيم يف إبراهيم ،أئدريس يف إدريس .وتكتب على الواو إذا كانت مضمومة ،مثل :أؤمي يف
أمي ،أؤستاذ يف أستاذ(...)1وهلم جرا.
اهلمزة املتطرفة :هي اليت اهلمزة اليت تقع يف قافية الكلمة ،أي :آخر الكلمة من حيث ال يوجد
بعدها أي حرف .مثل :قرا ،ماء ،شيء.
كتابتها :تكتب اهلمزة املتطرفة على األلف اترة،مثل :قرأ ،زرأ ،فقأ .واترة على السطر ،مثل:

ماء ،مساء ،جزاء .واترة تكتب على الياء ،مثل :شيء ،هانئ ،قارئ.
أ -كتابتها على األلف:تكتب اهلمزة املتطرفة على األلف إذا كانت مفتوحة مفتوح ما قبلها،
مثل :قرأ ،زرأ ،فقأ ،مأل...
فيئ ،أو
ب -كتابتها على الياء :تكتب على الياء إذا حتركت وسكن ما قبلها ،مثلْ :
شي ٌئٌ ،
سكنت وحترك ما قبلها ،مثل :هانِ ْئ ،قا ِر ْئ ،أو كانت مسبوقة بكسرة طويلة ،مثلِ :سيئ.
ج -كتابتها على السطر :تكتب على السطر إذا سبقت بفتحة طويلة ،مثل :مساء ،ماء ،شاء،
فاء .أو ضمة طويلة ،مثل :سوء(.)2
ويف هناية هذا املبحث جيدر الذكر أبن ابب اهلمزة يف الكتابة العربية من أصعب األبواب؛
ولذلك وقع الطالب يف كثري من الطأ أثناء االختبار التطبيقي ،والذي جاء تفصيله يف الباب الثاين
من البحث .ومن األخطاء املسجلة( :كتابة مهزة قطع حني يقتضي السياق مهزة وصل مثل :أكتب
وإنتصر) ،و(كتابة مهزة وصل حني يقتضي السياق مهزة قطع مثل :اكرم)( ،كتابة اهلمزة على األلف
حني يقتضي السياق كتابتها على النربة ،مثل :خطيأة) .وترجع أسباب ارتكاب هذه األخطاء إىل
عوامل متعددة مت ذكرها يف مكاهنا.

( )1معال ،مرشد الطالب إىل قواعد اإلمالء ،ط ،2ص.27
()2انظر :ابن جين ،عقود اهلمز ،ط ،1ص.63-62
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 :2.5.1املبحث الثاين :ما يوصل وما ال يوصل
ّيّب (اهلوريين) أن الكلمات من حيث الفصل والوصل قسمان ،أوهلما :ما جيب فصلها مبا قبلها
أو مبا بعدها ،وهو األصل .واثنيهما :ما جيب وصلها ملقتض(.)1
فاألصل والقياس يف كل كلمتني اجتمعتا أن تفصال؛ ألن كل واحدة منهما وضعت ملعىن غري
صل فصل الْكلِمة من الْكلِمة؛ ِألن كل
معىن األخرى ،ويؤكد السيوطي أصالة الفصل ،فيقول " :ف ْاأل ْ
ِ
ِ
معرب
كلمة تدل على معىن غري معىن الْكلمة ْاأل ْخرى ،فكما أن الْم ْعنيني متميزان فكذلك اللَّ ْفظ الْ ّ
الط النَّائِب عن اللَّ ْفظ يكون متميزا بفصله عن غريه .)2("...
عْنـهما يكون ،وكذلِك ْ
الرضي" :أصل كل كلمة يف الكتابة أن ينظر إليها مفردة ،مستقلة عما
ومن ذلك أيضا قول
ّ
قبلها وعما بعدها ،فال جرم تكتب بصورهتا مبتدأ هبا ،وموقوفا عليها(.)3
أوال :ما ال يوصل ( الفصل ):
فالفصل هو كتابة الكلمة مفردة دون أن تتصل مبا قبلها أو مبا بعدها ،أي :هو فصل كل كلمة
عن األخرى يف الكتابة العربية طاملا أهنا تدل على معىن غري معىن األخرى ،كما سبق ،ومثال الفصل
بسبب املعىن ،قوله تعاىل:ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ(سورة املائدة،
اآلية ،.)134:فما هنا اسم موصول مبعىن :الذي ،أي:إن الذي توعدون آلت ،فلو وصلنا "ما" ب ــ"إن"
لتأثر املعىن والرتكيب؛ ألن "إمنا" تعين القصر والتوكيد ،حنو قوله تعاىل :ﭽ ﯰ ﯱ ﯲ ﭼ(سورة
الذارايت ،اآلية.)5:
مواضع الفصل:

()4

أوال:تفصل "ما" إذا كانت:

( )1انظر :اهلوريين ،مطالع النصرية للمطابع املصرية يف األصول اخلطية ،ط ،1ص.62
( )2السيوطي ،مهع اهلوامع ،د.ط ،ج ،3ص.512

الرضي ،شرح شافية ابن حاجب ،د.ط ،ج ،3ص.315
()3
ّ

( )4معال ،مرشد الطالب إىل قواعد اإلمالء ،ط ،2ص .89-83:وانظر أيضا :عبد اللطيف ،أصول اإلمالء ،ط ،3ص-98
.103
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 -1شرطية ،مثل قوله تعاىل:ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭼ(سورة البقرة،
اآلية ،)197:وقوله تعاىل :ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭼ(سورة التوبة ،اآلية)7:
 -2تعجبية ،مثل :ما أمجل السماء!.
 -3موصولة مبعىن"الذي" ،مثل :إن ما بلغين عنك سرين.
 -4استفهامية ملحقة هباء السكت ،مثل :إىل مه تسعى؟ على مه تلومه؟ .وإال كتبت موصولة.
 -5مصدرية ،مثل :سأتعلم ما دمت حيا ،أي :سأتعلم مدة حيايت.
 -6نكرة وقعت صفة ملا قبلها ،وهي يف هذه احلالة تفيد التحقري ،حنو( :أعطيته عطيةً ما) ،أو
التعظيم ،حنو( :ألمر ما قتل الرئيس كينيدي) ،أو التنويع ،حنو ( :إب ِر القلم برًاي ما).
رب ما حسن لديك قبح عند غريك.
 -7موصوفة مبفرد أو مجلة ومعناها (شيء) ،حنوّ :
 -8حرفية انفية ،تفصل عما قبلها ،حنو :علمت أنه ما حضر أح ٌد.
 -9حرفية زائدة ،إذا اتصلت بـ (مىت ،أو أاين ،أو شتان) ،حنو:
()1

مىت ما تناخي عند ابب ابن هاشم  ....تراحي وتلقى من فواضله الندى
()2

إذا النعجة العجفاء ابتت بقفرة  ....فأاين ما تعدل به الرايح تنزل
()3

لشتان ما بني اليزيدين يف الندى  ....يزيد سليم واألغر بن حامت

 -10ملحقةً ابألمساء الظاهرة ،إذا قصد لفظه ،حنو( :حتذف األلف من "ما" اجملرورة).
اثنيا :تفصل "م ْن" يف احلاالت اآلتية(:)4
 -1مع اسم إشارة ،مثل :من هذا؟ من ذا؟.
( )1انظر :البغدادي ،خزانة األدب ،ط،4ج ،3ص.38

( )2انظر :السيوطي ،مهع اهلوامع ،د.ط ،ج ،2ص.565

( )3انظر :البغدادي ،خزانة األدب ،ط ،4ج ،6ص.675

( )4انظر :عبد اللطيف ،أصول اإلمالء ،ط ،3ص.101-100
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 -2مع " ِمن" اجلارة ،مثل :من ِمن هؤالء جنح؟
 -3مع ضمري ،مثل :من هو؟ من أنت؟
 -4مع لفظ "كل" مثل قوله تعاىل:ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ(سورة الرمحن ،اآلية.)26:
 -5مع لفظ "مع" مثل :مع من جتلس؟.
 -6مع لفظ "أي" مثل :أان القتيل أبي من أحببته.
اثلثا :هاء التنبيه :يكتب هاء التنبيه مفصولة إذا فصل ضمري بني هاء التنبيه واسم اإلشارة ،مثل
قولك :ها أنتم هؤالء حتبوهنم وال حيبونكم ،ومثل :ها أان ذا.
رابعا :فصل "أن":

()1

 تفصل (أن) الناصبة إذا دخلت عليها (لن) مثل قوله تعاىل:ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﭼ(سورة البلد ،اآلية.)5:
 تفصل (أن) املخففة من الثقيلة "الواقعة بعد فعل اليقني" عن ال النافية ،مثل :أشهد أن ال إلهإال هللا.
 تفصل (أن) التفسريية "اليت مبعىن أي" عن ال النافية ،مثل :أشرت إليه أن ال يفعل. تفصل (أن) الزائدة الواقعة بعد "ملا" احلينية ،مثل قوله تعاىل:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙﭼ(سورة يوسف ،اآلية.)96:
 بني الكاف وخمفوضها ،مثال قول الشاعر كما ورد يف (الكامل) للمربد(:)2()3
ويوماً توافينا بوجه مقسم  ...كأن ظبية تعطو إىل وراق السلم
( )1معال ،مرشد الطالب إىل قواعد اإلمالء ،ط ،2ص.90-89
( )2حممد بن يزيد بن عبد االأكرب بن عمري ابن حسان االزدي ،املعروف ابملربد (أبو العباس) أديب ،حنوي ،لغوي ،إخباري= ،
= ابلبصرة عام 210ه ،825-وأخذ عن أيب عثمان املازين وأيب حامت السجستاين ،وأخذ عنه نفطويه وغريه ،وتويف ببغداد
عام 285هـ 898 -م .من تصانيفه الكثرية :املقتضب يف النحو ،االشتقاق ،احتجاج القراء وإعراب القرآن ،املقصور
واملمدود ،ونسب عدانن وقحطان .انظر :رضا الكحالة ،معجم املؤلفني ،د.ط ،ج ،12ص.114

( )3املربد ،الكامل يف اللغة ،ط ،3ص.71 :
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 وبني لو وفعل القسم ،مثل:()1
يوم من الشَّّر مظلم
فأقسم أن لو الْتـقْيـنا وأنْـتم  ...لكان لكم ٌ
 إذا وقعت بعد "ما" ،مثل:ِ ()2
إيل يدي
ما إن أتـْيت بشيء أنت تكْرهه إذن فال رفعت س ْوطي َّ
ما يوصل (الوصل):
هو اجلمع بني كلمتني أو أكثر يف كلمة واحدة يصح وصلهما دون اعرتاض ،مثل :أحب أال
تفارقين .ففي "أال" وصل بني "أن" الناصبة و"ال" النافية(.)3
يصح
صح االبتداء به والوقف عليه فصل ،وما ال ّ
يقولون يف قاعدة الفصل والوصل:إن ما ّ
االبتداء به والوقف عليه وصل(.)4
وبناء على هذه القاعدة جيب وصل ما أييت(:)5
يصح االبتِداء به ،فيوصل مبا قبله:
أوال :ما ال ُّ

 -1نون التو ِ
كيد الفيفة والثقيلة ،مثل قوله تعاىل :ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ(سورة االنشقاق،
ْ

ألقومن بواجيب.
اآلية ،)19:وحنو:
ْ
 -2اتء التأنِ ِ
يث ،مثل :جنحت فاطمة يف االختبار.

 -3الضمائر املتصلة :مثل قوله تعاىل:ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ(سورة القلم ،اآلية،)19:
ِ
علمت  -علمنا  -معلّمي ...اخل.
ومثل :علمت  -علمت -
 -4عالمة الْمث َّىن ،مثل قوله تعاىل :ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﭼ(سورة املائدة ،اآلية ،)23:وحنو :رأيت رجلني.
 -5عالمة مجْ ِع الْمذ َّك ِر السامل ،مثل ( :املسلمون) و( املسلمني).
( )1انظر :البغدادي ،خزانة األدب ،ط ،4ج ،11ص.318
( )2انظر :يعقوب ،املعجم املفصل يف الشواهد العربية ،ط ،1ج ،2ص.481
( )3انظر :معال ،مرشد الطالب إىل قواعد اإلمالء ،ط ،2ص.80
( )4النماس ،قواعد اإلمالء ،د.ط ،ص.54

( )5انظر :اهلوريين ،مطالع النصرية للمطابع املصرية يف األصول اخلطية ،ط ،1ص.65-39
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 -6عالمة مجع والْمؤن ِ
الس ِامل ،مثل( :املسلمات).
َّث َّ
الوقف عليه ،فيوصل مبا بعده ،وهو:
اثنيا :ما ال يصح
ُ
 -1ص ْدر الْمرَّك ِ
ك ،قاضيخان ،م ْع ِديك ِرب ،غري أن (اهلوريين)( )1أورد بيتا
ب الْم ْزِج ِّيِ ،مثْل :بـ ْعلب َّ
وجه لفصل (معديكرب) ،يقول
لـ (الفارسكوري) يف حواشيه على نظمه جلمع اجلوامع أنه ّ
فيه:
()2
ويــوصــل الــذي ب ـمــزج رّك ـبــا  ......ق ـلــت ل ــزوم ــا ال ك ـ ـ (م ـعــدي ك ـربــا)
ومن ذلك ما رّكِب ِم ْن ْاأل ْمس ِاء الْمعَّرب ِة أ ْو َّ
الد ِخيل ِةْ ،حنو:
 ِسكْباج :وهي كلمة فارسية األصل مرّكبةٌ من ِك) مبعىن خ ّل و(ابج) مبعىن لون ،أي :لون
(س ْ
الل ،بتقدمي املضاف إليه على املضاف ،وهو أمر مضطرد يف اللغة الفارسية(.)3
ِّ

الل والعسل(.)4
 سكْنجبني :مبعىن ّاآلحادْ ،حنو أربعِمئة ،مخْ ِسمئةِِ .خبال ِ
ِ
ف ما أ ِضيف إِلْيـها ِمن الْكسوِر،
 -2ما رّكِب مع الْمائ ِة ِمن
ْ
ْحنو :ثـ ْلث مائة ،مخْس مائة.
 -3ما رّكِب ِمن الظُّر ِ
وف مع (إِذ) الْمنـ َّون ِة تنوين عوض عن مجلة ،كـ (حينئذ ،وساعتئِذ ،ووقتئذ،
وليلتئذ ،وصبيحتئذ) ،وهو مما يشبه املركبات املزجيةِِ .خبال ِ
ف ما رّكِب مع إِ ْذ غ ِْري الْمنـ َّون ِةْ ،حنوِ :حني إِ ْذ
حدث كذا ،أو (حني إذ زرتك كنت خارج البيت)؛ ألن مقتضى الوصل قد زال ،وهو ذكر اجلملة
املتعوض عنها(.)5
احملذوفة ّ
ب ،وذلك مع إسم اإلشارة(ذا)ْ ،حنو :حبَّذا ،ال حبَّذا(.)6
-4كلمة ح َّ
 -5كي بال النافية ،حنو:كيال أتسوا على فاتكم ،وجيوز فصلها إذا كانت مسبوقة بالم التعليل،
حنو:لكي ال يكون على املؤمنني حرج.
( )1انظر :اهلوريين ،مطالع النصرية للمطابع املصرية يف األصول اخلطية ،ط ،1ص.60
( )2مل يعثر الباحث على الكتاب األصلي الذي نقل منه اهلوريين.

( )3انظر :ابن منظور ،لسان العرب ،ط ،3ج ،6ص ،40فصل اجليم ،مادة [ابج] .وانظر أيضا :دوزي ،تكملة املعاجم العربية،
[خل].
ط ،1ج ،4ص ،157مادة ّ
( )4انظر :أبو البقاء احلنفي ،الكليات ،معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية ،د.ط ،ص ،745فصل الكاف.
( )5انظر :اهلوريين ،مطالع النصرية للمطابع املصرية يف األصول اخلطية ،ط ،1ص.61

( )6انظر :النماس ،قواعد اإلمالء ،د.ط ،ص .56-55:ومعال ،مرشد الطالب إىل قواعد اإلمالء ،ط ،2ص.82-80
132

 -6كي مبا املصدرية ،فتصري (كيما) حنو :جئتك كيما أتعلم .ويوصل كي مع ما االستفهامية،
فتصري (كيمه) حنو :حضرت كيمه؟ أي :مله؟.
 -7احلرف املفرد:
أي :املكون من حرف واحد سواء أكان هذا اإلفراد ابلوضع اللغوي ،مثل ابء اجلر ،واتء
القسم ،ومثل الالم اجلارة ،أو لالبتداء ،أو لالستغاثة ،أو الواقعة يف جواب قسم ،ومثل السني ،وفاء
العطف أو اجلزاء ،أم كان هذا اإلفراد عرضا ،وذلك مثل امليم يف من والعني يف عن إذا دخلتا على ما
عم عما ،أو دخلتا على من مثل :ممن ،عمن ،فقد حذفت نون من وعن لقاعدة سابقة،
مثل :مم مماّ ،
()1
وبقي من الكلمة حرف واحد ،فيوصل مبا أو ِم ْن بعده.
(-8ال) :يوصل ابالسم بعده ،حنو :الرجل ،االبتسام.
اثلثا :وصل "ما":
وهي تنقسم تقسيما أوليّا إىل :امسية وحرفية ،فاالمسية تنقسم إىل :استفهامية ،وشرطية،
وموصولة ،وتعجبية ،ونكرة .وأما احلرفية فتنقسم إىل :كافة ،وانفية ،وزائدة ،ومهيئة ،ومصدرية.
وجيدر الذكر أن "ما" أبقسامها املذكورة ليس مجيعها يوصل للكلمة اليت قبلها واليت بعدها ،ولذا
ركز الباحث على األنواع اليت توصل يف هذا املقام ،وهي:
وصل "ما" االمسية:
" -1ما" االستفهامية:
أ -توصل ببعض حروف اجلر ،وهي( :من  -إىل  -عن  -على  -يف  -حىت  -الباء -
عم؟  -عالم؟  -فيم؟  -حتّام؟  -مب؟  -مل؟).
مم؟  -إالم؟ ّ -
الالم) ،مثلّ :
ب -توصل ابالسم املضاف ،مثل :مبقتضام فعلت؟
ِ
وعما ،وال
" -2ما" املوصولة :ومعناها (الذي) ،وتوصل بـ (من ،وعن ،وس ّي) ،حنو :مماّ ،
سن الصالة على النيب (صلى هللا عليه وسلم) يف كل يوم ،وال سيّما يف يوم
سيّما) .مثال لألخري :ي ّ
اجلمعة.
( )1انظر :اهلوريين ،مطالع النصرية للمطابع املصرية يف األصول اخلطية ،ط ،1ص.55-41
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" -2ما" املوصوفة :وتوصل بـ (نعم) إذا كسرت عينها( ،)1حنو قوله تعاىل :ﭽ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭﯮﭼ(سورة النساء ،اآلية .)58:وقوله تعاىل:ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧﭼ(سورة
النساء ،اآلية.)271:
وقد أجريت (بئس) جمراها( ،)2حنو قوله تعاىل :ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ

ﯵ ﭼ(سورة البقرة ،اآلية .)93:وقوله تعاىل:ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭼ(سورة النساء ،اآلية)90:
وصل "ما" احلرفية:
" -1ما" الكافة عن عمل الرفع ،وتوصل بـ ( طال ،وقل ،وجل ،وكثر) ،ودونكم بعض
األمثلة-:
روى الزجاجي( )3من الرجز:
اي ابن الزبري طاملا عصيكا
وطاملا عنيتنا إليكا
()4
لنضربن بسيفنا قفيكا
()5
وقال الشاعر:
دد ِ
ت فأطو ِ
الصدود وقلّما  ...وصال على ط ِ
الصدود يدوم
ول ُّ
لت ُّ
ص ْ

( )1انظر :السيوطي ،مهع اهلوامع ،د.ط ،ج ،3ص.26

( )2انظر :عبد اللطيف ،أصول اإلمالء ،ط ،3ص.91
( )3هو أبو القاسم عبد الرمحن بن إسحاق الزجاجي ،كان إماماً يف علم النحو ،ولد يف النهاوند ونشأ ببغداد .أخذ النحو عن
اليزيدي وابن دريد وابن األنباري ،وصحب أاب إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج ،ومن تصانيفه النافعة "اجلمل الكربى" ،تويف
بـ "طربية" عام 339ه .انظر :ابن خلكان ،وفيات األعيان ،ط ،1ج ،3ص .136
( )4الزجاجي ،األمايل ،ط ،2ص.236

( )5سيبويه ،الكتاب ،ط ،3ج ،1ص.31
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" -2ما" الكافة عن عمل النصب والرفع ،وتوصل بـ (إن وأخواهتا) ،حنو قوله تعاىل :ﭽ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ(سورة النساء ،اآلية ،)171:وقوله تعاىل :ﭽ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽﭼ(سورة النساء ،اآلية.)171:
(رب ،والكاف ،والالم ،ومن) ،حنو قول الشاعر(:)1
" -3ما" الكافة عن اجلر ،وتوصل بـ ّ
أخ ماج ٌد مل خيزين يوم مشهد  ....كما سيف عمرو مل ختنه مضاربه
ٌ
فـ (ما) هنا كفت (الكاف) عن عمل اجلر يف كلمة (سيف) ،وجيوز جعل ما صلةً فينجر سيف
ابلكاف(.)2
وتوصل كذلك ابلظروف مثل( :بني ،وقبل ،وبعد ،وحني ،وحيث ،وإذ)(.)3
" -4ما" الزائدة ،وهي غري كافة ،وتقع بني بعض العوامل ومعموهلا على النحو اآليت:
أ -الواقعة بني اجلار واجملرور ،وتوصل بـ (من ،وعن) ،وحتذف نونيهما ،حنو قوله تعاىل :ﭽ ﯞ
ﯟ ﯠ ﭼ(سورة نوح ،اآلية ،)25:وحنو قوله تعاىل :ﭽ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
ﭼ(سورة نوح ،اآلية.)40:
ب -الواقعة بني املتضايقني ،حنو قو تعاىل :ﭽ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ
ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﭼ(سورة القصص ،اآلية.)28:
ج -الواقعة بعد (كي) ،حنو قولك :اجتهد كيما تفوز.

إسالمي من بين غطفان ،كان يرثي أخاه مالكا بن حري ،والبيت من الطويل .انظر :التربيزي،
شاعر
ٌّ
( )1وهو هنشل بن حريٌ ،
شرح ديوان احلماسة ،د.ط ،ص.360
( )2انظر :األصفهاين ،شرح ديوان احلماسة ،ط ،1ص.616
()3انظر :عبد اللطيف ،أصول اإلمالء ،ط ،3ص.92
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د -الواقعة بعد أداة الشرط ( إن ،وأين ،وأي ،وكيف ،وحيث) ،ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﭼ(سورة فصلت ،اآلية .)36:وحنو قوله تعاىل :ﭽ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦﭼ(سورة األنفال ،اآلية.)58:
ويف هناية احلديث عن وصل "ما" الزائدة ،جيدر الذيبأنه يتحاشى أن يقال يف القرآن الكرمي زائد
أتداب ،لذا يقال بدال من ذلك "صلة" أو زائد للتوكيد(.)1
ّ
ب) لتهيئها للدخول على الفعل ،حنو قوله تعاىل :ﭽ
" -4ما" املهيئة ،وهي اليت توصل بـ (ر ّ

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭼ(سورة احلجر ،اآلية.)2:

" -5ما" املصدرية ،وهي اليت تسبك مع ما بعدها مبصدر( ،)2حنو قوله تعاىل :ﭽ ﯰ ﯱ
ﯲ ﭼ(سورة الذارايت ،اآلية ،)5:أي :إن وعدكم(.)3
غري أن بعض العلماء يرى أن "ما" يف اآلية الكرمية زائدة للتأكيد ،وقد كفت "إن" عن العمل،
وهيأهتا للدخول على اجلملة الفعلية ،بعد كانت تدخل على اجلملتني االمسية والفعلية ،فأضافت إىل
أتكيد "إن" أتكيدا آخر(.)4
مواقع أخرى لوصل "ما":
-1توصل بلفظة (كل) مبعىن :وقت أو كل مرة ،حنو قوله تعاىل :ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍﭼ(سورة البقرة ،اآلية.)20:
 -2وتوصل بـ (مثل) ،حنو :أسلمنا مثلما أسلمتم.

( )1انظر :اهلوريين ،مطالع النصرية للمطابع املصرية يف األصول اخلطية ،ط ،1ص.69
( )2انظر :عبد اللطيف ،أصول اإلمالء ،ط ،3ص .93وانظر أيضا:

( )3انظر :اهلوريين ،مطالع النصرية للمطابع املصرية يف األصول اخلطية ،ط ،1ص.71
( )4انظر :امليداين ،البالغة العربية ،ط ،1ج.190 ،1
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وتوصل بـ (ريث) مبعىن مدة ،أو مقدار ،حنو قول الشاعر كما رواه أبو البقاء العكربي(:)1
ِ
مرة ال تقيم ِيب  ...على الذأم إَِّال ريثما( )2أحتول
ولكن نفسا ّ

()3

ومن األخطاء املسجلَّة يف هذا الباب أن بعض الطالب كتب( :أشرت إليه أال يفعل) ،حيث
وصل "أن" املفسرية اليت مبعىن "أي" مع "ال" النافية ،مع أن السياق يقتضي الفصل .ومن األخطاء
أيضا كتابة بعضهم( :أحب أن ال تفارقين) ،والصحيح( :أحب أال تفارقين) ،لقد أخطأ حيث فصل
"أن" الناصبة عن "ال" النافية ،مع أن السياق يقتضي الوصل .وهناك أخطاء أخرى وقع فيها الطالب
أثناء االختبارات التقوميية ،وهي مفصلة يف املبحث الثاين من الفصل الرابع للباب الثاين هلذه الدراسة.

 :3.5.1املبحث الثالث :عالمات الرتقيم
عالمات الرتقيم هي جمموعة رموز توضع بني اجلمل ،أو الفقرات ،أو املعاين ،اليت تساعد القارئ
على فهم وإدراك املعىن املراد من املكتوب ،حبث يتحقق أمن اللبس يف الرتاكيب(.)4
وبناء على االختبار واملشاهدة فإن السامع والقارئ يكوانن دوما يف أمس احلاجة إىل نربات أو
رموز خاصة ،تسهل للسامع أو القارئ الفهم واإلدراك عند مساع الكالم أو قراءة املكتوب .ولذلك
تواضع العلماء على عالمات خمصوصة يفصل هبا بني اجلمل عند القراءة ،فتعني القارئ على تنويع
الصوت مبا يناسب كل مقام من مقامات الفصل والوصل ،أو االبتداء ،أو التعجب ،أو االستفهام ،أو
حنو ذلك مما حتقق املقولة" :لكل مقام مقال"(.)5
( )1هو حمب الدين أبو البقاء عبد هللا بن احلسني العكربي احلنبلي ،عامل ابألدب واللغة والفرائض واحلساب ،وكان الغالب عليه
علم النحو ،ولد يف بغداد عام 538ه ،وتعلم فيها علم اللغة واحلديث ،ومن تصنيفاته :شرح كتاب اإليضاح أليب علي
الفارسي ،واللباب يف علل النحو ،وشرح المية الشنفري ،وغريها .تويف ببغداد عام 616ه .
( )2الشاهد :وصل "ما" بـ "ريث" مبعىن مدة أو مقدار ،ومعىن الريث :الوقت اليسري ،وريثما أحتول :أي إال قدر حتويل .انظر:
عمارة ،دراسة يف نصوص العصر اجلاهلي حتليل وتذوق ،د.ط ،ص.24-22

( )3انظر :العكربي ،إعراب المية الشنفري ،ط ،1ص.90

( )4انظر :إبراهيم ،اإلمالء والرتقيم يف الكتابة العربية ،د.ط ،ص.95
( )5انظر :زكي ،الرتقيم وعالماته يف اللغة العربية ،د.ط ،ص.8
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صرح بذلك (هارون) يف
وهلذا الفن (الرتقيم) ٌ
دور كبريٌ يف فهم املكتوب وإدراك معانيه ،وقد ّ
كتابه (حتقيق النصوص ونشرها) ،وقد أضاف مثاال عملياللتأكيد على ما يذكر ،يقول" :وللرتقيم منزلة
كبرية يف تيسري فهم النصوص وتعيني معانيها ،فرب فصلة يؤدي فقدها إىل عكس املعىن املراد ،أو
أيضا ،ولكنها إذا وضعت موضعها صح املعىن واستنار ،وزاملا به من اإلهبام.مثال
زايدهتا إىل عكسه ً
ذلك" :وكان صعصعة بن انجية ،جد الفرزدق ،بن غالب عظيم القدر يف اجلاهلية" .فوضع فصلة بعد
الفرزدق يوهم أو ال أن "انجية" هو جد الفرزدق ،ويوهم اثنيا أن "غالبا" والد انجية؛ وكالمها خطأ
اترخيي ،فإن الفرزدق هو ابن غالب بن صعصعة"(.)1
وذكروا أن أول من اهتدى إىل بعض هذه العالمات االصطالحية التوضيحية رجل من علماء
النحو القسطنطيين ،امسه ( أرسطوفان) ،عاش يف القرن الثاين قبل امليالد ،وقام اإلفرنج بعده وطوروا
وحسنوها وأتقنوها حىت وصلت يف العهد احلديث كاملة انضجة(.)2
هذه العالمات ّ
واألسئلة اليت تفرض نفسها يف هذا املقام هي :هل لعالمات الرتقيم أصول عربية؟ أو بعبارة
أخرى :هل كان العرب يعرفون عالمات الرتقيم يف كتاابهتم ،سواء اخرتعوها أم استعاروها من أمم أخرى
يف القدمي ،أم أن هذه العالمات أروبية األصل وقد فرضت سلطاهنا يف العصر احلاضر على اللغة العربية؟
يذكر (احلموز) مضامني األسئلة أعاله مث يستثين بتعليق يوحى إىل وجود معرفة بعض العالمات للرتقيم
لدى العرب ،واليت من هدفها حتقيق أمن اللبس بني الرتاكيب اللغوية.
يقول (احلموز) " :يكاد الدارسون العرب وغريهم جيمعون على أن العرب مل يعرفوا عالمات
الرتقيم ،يف كتاابهتم املختلفة ،وأن تلك العالمات األوربية قد فرضت سلطاهنا على الكتبة وغريهم من
املعاصرين؛ لتحقيق أمن اللبس بني الرتاكيب اللغوية العربية املختلفة ،على الرغم من توافر بعض العالمات
اليت تدور يف فلك الوقف واالبتداء"(.)3
إذن ،كان جمال الوقف واالبتداء من مظاهر العالمات الرتقيمية التوضيحية يف الكتابة العربية،
وقد أ ّكد (زكي) هذه الفكرة إذ قام مبراجعة بعض الكتب اليت وضعها من وصفهم بـ (النابغني من
( )1هارون ،حتقيق النصوص ونشرها ،ط ،2ص.80
( )2انظر :املرجع نفسه.

( )3احلموز ،فن الرتقيم يف اللغة العربية  -أصوله وعالماته ،ط ،1ص.5
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السلف يف الوقف واالبتداء ،مثل( :القول املفيد يف علم التجويد) ،و(منار اهلدى يف الوقف واالبتداء)،
و(كتاب الوقف واالبتداء) لإلمام السجاوندي ،و(شرح مقدمة فيما جيب على القارئ أن يعلمه)،
و(اإلتقان يف علوم القرآن) ،و(البحث املعروف يف معرفة الوقوف) للداين ،و(كتاب الوقف) للشاطيب،
وغريها من الكتب يف الباب .مث أكمل كالمه مبيّنا نتيجة مراجعته ،فيقول " :مث رجعت إىل ما تواضع
عليه اإلفرينج يف هذا املعىن ،من كتب النحو ومعاجم اللغة املستفيضة بني الناس .فكانت نتيجة البحث
مما يـقّر الاطر ،ويسر الناظر؛ فقد وجدت ،من حسن احلظ ،أن االصطالحني ميكن التوفيق بينهما يف
أهم املواضع ... ،ذلك أبنين حتققت أن األسلوبني ال خيتلف بعضهما عن بعض إال يف جزئيات طفيفة،
...غري أن معاشر الكاتبني ابلعربية مل يراعوا ذلك االصطالح النافع ،مرعاة اتمة ،اللهم إال يف كتابة
املصحف الشريف ،دون سواه.)1(".
غري أن هناك ابحثني ذهبوا إىل أن اللغة العربية ليست حباجة إىل عالمات الرتقيم لتوضيح معاين
تراكيبها ،أو حتقيق أمن اللبس فيها؛ ألن العربية لغة معربة ،وأن احلركات اإلعرابية كافية للداللة على
املعاين .وذكروا أن استعمال عالمات الرتقيم يف الكتابة العربية احلديثة إمنا هو من ابب التزيني والتزوير،
ولذلك مل يهتم علماؤان القدامى هذه العالمات التوضيحية يف كتاابهتم(.)2
يف حني يرفض ابحثون آخرون هذا الزعم ،ومنهم (احلموز) ،ال يتفق مع من ال يرى احتياج
اللغة العربية إىل عالمات الرتقيم التوضيحية؛ ألن احلركات اإلعرابية ال حتقق أمن اللبس يف كثري من
الرتاكيب خصوصا عند عدم ضبط أواخر الكلمات ،كما سيتضح ذلك يف األمثلة الحقا(.)3
أدلة إثبات أصالة عالمات الرتقيم يف الكتاابت العربية القدمية:
وما يلي بعض األدلة اليت تثبت أن هلذه العالمات أصوال يف الكتاابت العربية القدمية ،وأن
علماءان إمنا استعملوها بطريقة ختتلف عن االستعمال احلديث يف بعض اجلوانب ،وهذه األدلة هي(:)4

( )1زكي ،الرتقيم وعالماته يف اللغة العربية ،د.ط ،ص.10-9
( )2انظر:رضوان والفريح ،التحرير العريب ،ط ،1ص.131

( )3انظر :احلموز ،فن الرتقيم يف اللغة العربية  -أصوله وعالماته ،ط ،1ص.9

( )4انظر :احلموز ،فن الرتقيم يف اللغة العربية  -أصوله وعالماته ،ط ،1ص.21-10
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 -1أن البالغيني قد اهتموا بباب الفصل والوصل لدورمها يف حتقيق أمن اللبس يف الرتاكيب ،وألمهيتهما
قصر بعض العلماء البالغة على معرفة الفصل والوصل(.)1
وقد فصل البطليوسي القول يف الفصل فيقول" :إمنا هو يكون بني متام الكالم الذي يبدأ به،
واستئناف كالم غريه ،وسعة الفصول وضيقها على مقدار تناسب الكالم ،فإن كان القول املستأنف
مشاكالً للقول األول ،أو متعلقا مبعىن منه ،جعل الفصل صغريا ،وإن كان مباينا له ابلكلية جعل الفصل
أكرب من ذلك .فأما الفصل قبل متام القول فهو من أعيب العيوب على الكاتب والوراق مجيعا.)2(".
ولعلمائنا القدامى اهتمام كبري بفواصل الكالم اليت له أثر ّبني توضيح املعىن املراد ،فقد
أفرد القلقشندي ابابً يف كتابه (صبح األعشى يف صناعة اإلنشاء) حت ّدث فيه عن مراعاة فواصل
عما تقدمه،
الكالم ... " :وذلك أبن متيّز الفصول املشتمل كل فصل منها على نوع من الكالم ّ
لتعرف مبدائ الكالم ومقاطعه ،فإن الكالم ينقسم فصوال طواال وقصارا ... ،فينبغي أن مييّز متييزا
يؤمن معه االختالط ،فإن ترتيب الط يفيد ما يفيده ترتيب اللفظ ،وذلك أن اللفظ إذا كان نرتبا
ختلص بعض املعاين من بعض ،وإذا كان خملّطا أشكلت معانيه ،وتعذر سامعه إدراك حمصوله.
وكذلك الط إذا كان مميز الفصول وصل معىن كل فصل منه إىل النفس على صورته ،وإذا كان
متّصال دعا إىل إعمال الفكر يف ختليص أغراضه"(.)3
ابب يبني العالقة االتصالية
والنصوص السابقة توضح أن ابب الفصل والوصل ٌ
واالنفصالية بني اجلمل ،أو بعبارة أخرى :إن هناك مجال يتصل بعضها ببعض اتصاال كامال ،وينقطع
بعضها عن بعض انقطاعان كامال ،ويدخل يف ذلك ما يتعلق ابجلمل املستأنفة وغريها من املسائل
اليت تعني القارئ أو السامع على فهم وإدراك املعىن املراد ،دون لبس وال غموض.
 -2أن بعض علمائنا القدامى أفرد أماكن يف كتبهم للحديث عن تسوية السطور ،وحسن التقدير،
واختالف الطوط ،مما يوحي حبرصهم الشديد على أن تتوافر بعض السمات اليت جتعل املكتوب
مقبوال لدى القارئ ،وأن تكون معاين املكتوب واضحا.
( )1الطيب القزويين ،اإليضاح يف علم البالغة ،ط ،3ج ،3ص.97

( )2البطليوسي ،االقتضاب يف شرح أدب الكتاب ،ط ،2ج ،1ص.139
( )3القلقشندي ،صبح األعشى يف صناعة اإلنشاء ،ج ،3ص.144 -243
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 -3أن لعلمائنا طرقا خاصة يف الضبط يف كتاابهتم" ،ومن الطبيعي أن يرتجم احمل ّقق هذا الضبط بنظريه
يف الطريقة احلديثة"( .)1ومن هذه الطرق القدمية استعمال الدائرة والبياض للفصل بني الكالمني
التامني ،ونظريمها من بني عالمات الرتقيم احلديثة مها( :الفاصلة والنقطة).
ّ
وقد أشار العلموي إىل استعمال الدائرة على أهنا من عالمات الرتقيم القدمية ،فيقول" :وينبغي
أن يفصل بني كل كالمني أو حديثني بدارة ،أو قلم غليظ وال يصل الكتابة كلها على طريقة واحدة؛
ملا فيه من عسر استخراج املقصود ،ورجحوا الدائرة على غريها ،وعليها عمل غالب احملدثني وصورهتا
هكذا .)2("Οوقد ذكر احملقق يف اهلاشية ما نصه" :وفيه :وممن فعلها من األئمة :أبو الزاند ،وأمحد بن
حنبل ،وإبراهيم بن إسحاق احلريب ،وحممد بن جرير الطربي رمحهم هللا تعاىل"(.)3
بياضا للفصل بني الكالمني من السجع وغريه ،على أن
وكانوا يستعملون  -بدال من الدائرة ً -
يكون البياض بني السجعتني أضيق من البياض الذي بني الكالمني(.)4
 -4أن الوقف واالبتداء يف القرآن الكرمي من األدلة القوية على أن علمائنا القدامى على علم بعالمات
تعني يف حتقيق أمن اللبس يف معاين الرتاكيب العربية.
وقد حت ّدث الباحث يف الصفحات السابقة عن مراجعة (زكي) لبعض كتب علماء علوم القرآن من
السلف الصاَل ،والنتائج اليت توصل إليها بعد أن قام ابملقارنة بني العالمات اليت تدور يف فلك
الوفق واالبتداء واليت عند األوربيني ،وأثبت أخريا أن هلذه العالمات أصوال عربية.
فمسألة الوقف واالبتداء يف القرآن الكرمي مسألة مهمة للغاية ال بد من إتقان قيودمها
ومواضعهما ،يقول السيوطي يف (اإلتقان) ":قال ابن ْاألنْـبا ِر ِي ِمن مت ِام مع ِرف ِة الْقر ِ
آن م ْع ِرفة الْوقْ ِ
ف
ْ
ْ
ّ ْ
ْ
ي :ابب الْوقْ ِ
ف ع ِظيم الْق ْد ِر جلِيل الطر ألنه اليتأتى ِألحد م ْع ِرفة مع ِاين
و ِاالبْتِد ِاء فِ ِيه.وقال النِّكْزا ِو ُّ
آن وال استِْنـباط ْاأل ِدلَِّة الشَّر ِعيَّ ِة ِمْنه إَِّال ِمبع ِرف ِة الْفو ِ
الْقر ِ
اص ِل"(.)5
ْ
ْ
ْ
ْ

( )1هارون ،حتقيق النصوص ونشرها ،ط ،7ص.74

( )2العلموي ،املعيد يف أدب املفيد واملستفيد ،ط.263 ،1
( )3املرجع نفسه.

( )4انظر :احلموز ،فن الرتقيم يف اللغة العربية  -أصوله وعالماته ،ط ،1ص.21
( )5السيوطي ،اإلتقان يف علوم القرآن ،د.ط ،ج ،1ص.283 - 282
141

ومن أقدم النصوص اليت تشري إىل أمهية الوقف يف القرآن الكرميما أخرجه البيهقي وغريه":ع ِن
الْق ِ
الشْيـب ِِ
اينّ ،قالِ :مس ْعت ابْن عمر ،يـقول« :لق ْد ِع ْشنا بـ ْرهةً ِم ْن د ْه ِران وإِ َّن أ ْحدثـنا
اس ِم بْ ِن ع ْوف َّ
اإلميان قـبل الْقر ِ
يـ ْؤتى ِْ
السورة على حم َّمد صلَّى هللا علْي ِه وسلَّم فـيـتـعلَّم حالهلا وحرامها ،وما
آن ،وتـْن ِزل ُّ
ْ ْ
يـْنـبغِي أ ْن يوقف ِعْنده فِيها كما تـ ْعلمون أنْـتم الْق ْرآن»  ،مثَّ قال« :لق ْد رأيْت ِرج ًاال يـ ْؤتى أحدهم
الْق ْرآن فـيـ ْقرأ ما ب ْني ف ِاحتتِ ِه إِىل خ ِامتتِ ِه ما ي ْد ِري ما أ ْمره وال ز ِاجره ،وال ما يـْنـبغِي أ ْن يوقف ِعْنده ِمنْه
يـْنـثـره نـثْـر الدَّق ِل»  .هذا ح ِد ٌ ِ
يح على شر ِط الشَّْيخ ْ ِ
ني ،وال أ ْع ِرف له ِعلَّةً وملْ خيِّرجاه"(.)1
يث صح ٌ
ْ
وجيدر ذكر  -يف هذا املقام  -أنواع الوقف وبعض العالمات اليت استعملها النساخ
واملنصنفني القدامى يف كتاابهتم ،ليكون ذلك تكملةً للحديث عن أدلة إثبات أصالة عالمات الرتقيم
يف الكتاابت العربية القدمية ،ومتهيداً لتناول عالمات الرتقيم االصطالحية احلديثة اليت مت حتليل أخطاء
الطالب فيها.
أنواع الوقف يف القرآن الكرمي:

()2

 -1الوقف التام:وهو الذي حيسن الوقوف عليه واالبتداء به( ،)3فهو ال يتعلق مبا بعده ،وال يتعلق ما
بعده به ،حنو قوله تعاىل:ﭽ ﭹ ﭺ ﭻﭼ(سورة البقرة ،اآلية.)5:
 -2الوقف احلسن :وهو الذي حيسن الوقوف عليه وال حيسن االبتداء مبا بعده( ،)4حنو قوله تعاىل :ﭽ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭼ ،فال حيسن االبتداء ابآليتني التاليتني :ﭽ ﭛ ﭜﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭼ(سورة الفاحتة ،اآلية)3-1:؛ ألهنما جمرورين.

( )1أخرجه البيهقي يف السنن الكربى ،ط ،ج ،3ص ،171ابب الْبـي ِ
ان أنَّه إَِّمنا قِيل :يـؤُّمه ْم أقْـرؤه ْم إِ َّن م ْن مضى ِمن ْاألئِ َّم ِة
كانوا ي ْسلِمون كِب ًارا فـيـتـفقَّهون قـْبل أ ْن يـ ْقرءوا مع الْ ِقراءةِ ،حديث رقم ( .)5290وأخرجه احلاكم يفاملستدرك على
الصحيحني ،ط ،1ج ،1ص ،91ابب (أما حديث معمر) ،رقم احلديث (.)101
( )2انظر :احلموز ،فن الرتقيم يف اللغة العربية  -أصوله وعالماته ،ط ،1ص.17-14
( )3انظر :السيوطي ،اإلتقان يف علوم القرآن ،د.ط ،ج ،1ص .284
( )4انظر :املرجع نفسه.
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 -3الوقف الكايف:هو املنقطع يف اللفظ املتعلّق ابملعىن ،وذلك أن يكون الرتكيب اللغوي كامال ومعناه
صحيحا بيّنا ،ال لبس فيه ،ويع ّد ما بعده جمرد التتّمة له( ،)1حنو قوله تعاىل :ﭽ ﮃ

ﮄ ﮅ ﭼ(سورة النساء ،اآلية ،)23:وقوله تعاىل:ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﭼ(سورة النساء ،اآلية ،)51:وقوله تعاىل:
ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴﭼ(سورةالبقرة ،اآلية .)25:فالوقف يف كل ما سبق من اآلايت
جاء على ما ال خيل ابملعىن؛ لذا مسّي هذا النوع من الوقفبـ (الوقف الكايف).

 -4الوقف القبيح:هو الوقف الذي ال يفهم منه املراد؛ ألن املعىن غري ّبني وغري مفهوم ،وألن الرتكيب
اللغوي غري اتم حىت حيقق أمن اللبس إذا وقف القارئ عنده ،فهو الوقف القبيح ،وقد جيعل مثل
هذا الوقف املعىن فاسدا مستحيال( ،)2حنو الوقف على قوله تعاىل :ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﭼواالبتداء بقوله تعاىل :ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ(سورة املائدة،
ِ
ِ
يل ِهبذا ِاالبْتِد ِاء وم ْن تـع َّمده وقصد م ْعناه فـق ْد كفر"( .)3ومثله
اآلية" .)17:أل َّن الْم ْعىن م ْستح ٌ

الوقف على قوله تعاىل :ﭽ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﭼواالبتداء بقوله تعاىل :ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ

ﮙ ﭼ(سورة البقرة ،اآلية .)258:والوقف على قوله تعاىل:ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫﮬ ﮭﭼ ،واالبتداء بقوله تعاىل :ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘ ﭼ(سورة الننساء ،اآلية" ،)11:فالوقف يف هذه اآلية الكرمية يوهم أن النصف للبنت
لكل واحد من األبوين
واألبوين ً
معا ،وهو خالف ما يف الشريع اإلسالمية اليت نصت على أن ّ
السدس"(.)4

( )1انظر :السيوطي ،اإلتقان يف علوم القرآن ،د.ط ،ج ،1ص .286

( )2انظر :احلموز ،فن الرتقيم يف اللغة العربية  -أصوله وعالماته ،ط ،1ص.15
( )3انظر :السيوطي ،اإلتقان يف علوم القرآن ،د.ط ،ج ،1ص .286

( )4احلموز ،فن الرتقيم يف اللغة العربية  -أصوله وعالماته ،ط ،1ص.15
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ويتبني من األمثلة السابقة أن الوقف القبيح يقود إىل ابتدء قبيح ،وأحياان يكون الوقف حسنا
واالبتداء قبيحا ،حنو الوقف على قوله تعاىل :ﭽ ﭢ ﭣ ﭼ ،واالبتداء بقوله تعاىل:ﭽ
حسن ،خبالف االبتداء
ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ(سورة املمتحنة ،اآلية ،)1:فالوقف هنا ٌ
الذي يوهم أن هللا حي ّذر املؤمنني من اإلميان ابهلل ،وفساد املعىن يف هذا املقام واضح.

يتضح مما سبق أن الوقف الصحيح يعني القارئ على إدراك املعىن املراد من الرتكيب
اللغوي ،وأن الوقف القبيح يغري املعىن ويفسده .لذا ّبني العلماء مواضع ال يصح الوقف عليها لتحقيق
اف دون الْمض ِ
أمن اللبس ،يقول السيوطي " :وال يتِ ُّم الْوقْف على الْمض ِ
اف إِلي ِه وال الْمْنـع ِ
وت دون
ْ
ْس ِه وال الْمؤَّك ِد دون تـوكِ ِ
ب دون مْنصوبِِه وعك ِ
وع ِه وعك ِ
الرافِ ِع دون مرف ِ
ْس ِه وال الن ِ
َّاص ِ
يدهِ وال
نـ ْعتِ ِه وال َّ
ْ
ْ
وف دون الْمعط ِ
الْمعط ِ
وف علي ِه،وال الْبد ِل دون مبدلِِه وال إِ َّن أو كان أو ظ َّن وأخو ِاهتا دون ِْ
امسها وال
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ِْ
امسها دون خ ِربها وال الْمستـثْىن ِمْنه دون ِاالستِثْـن ِاء وال الْموص ِ
ول دون صلته امسيا أوحرفيا وال الْ ِف ْع ِل دون
ْ
ْ
ْ
ِِ ()1
صد ِرهِ وال حرف دون متـعلَّ ِق ِه وال ش ْرط دون جزائه"
مْ
فالوقف على املواضع املذكورة جيعل املعاين فاسدة وملبسةبسبب الفصل بني املتالزمني ،وقد
ذكر السيوطي بعض االستثناءات يف هذا الباب( ،)2ال داعي لذكره يف هذا املقام.
هذا ،وقد وضع العلماء عالمات تقيّد مواضع الوقف واالبتداء يف القرآن الكرمي؛ لتحقيق أمن
()3
اللبس بني الرتاكيب يف القرآن الكرمي ،وهي:
مـ  :عالمة الوقف االزم ،حنو قوله تعاىل :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ(سورة األنعام ،اآلية.)36:

( )1السيوطي ،اإلتقان يف علوم القرآن ،د.ط ،ج ،1ص .285-283

( )2انظر:السيوطي ،اإلتقان يف علوم القرآن ،د.ط ،ج ،1ص.305-301

( )3انظر :جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف ،املصحف الشريف ،صفحة التعريف ابملصحف ،ص (ي).
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ال :عالمة الوقف املمنوع ،حنو قوله تعاىل :ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﭼ(سورة النحل ،اآلية.)32:
ج :عالمة الوقف اجلائز جواز مستوى الطرفني ،حنو قوله تعاىل:ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﭼ(سورة الكهف ،اآلية.)13:
صلے

صلے :عالمة الوقف اجلائز مع كون الوصل أوىل ،حنو قوله تعاىل :ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﭼ(سورة األنعام ،اآلية.)17:
قلے :عالمة الوقف اجلائز مع كون الوقف أوىل ،حنو قوله تعاىل :ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﭼ(سورةالكهف،
اآلية.)22:
 :عالمة الوقف املعانقة ،وتسمى أيضا (املراقبة) ،حبيث إذا وقف على أحد املوضعني ال
يصح الوقف على اآلخر ،حنو قوله تعاىل:ﭽ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ(سورةالبقرة،
اآلية.)2:
ويتضح من املسائل السابقة أن علماءان القدامى مل يتناسوا هذه العالمات التوضيحية يف
كتاابهتم ،رغم وجود فروق بني رموز هذه العالمات وأشكاهلا والعالمات الوافدة احلديثة .فبعض
العالمات احلديثة هلا نظائر وبدائل يف الكتاابت القدمية ،مثل عالمة احلذف (  ،) ...ميكن أن يقوم
مقامها (إخل) أو (هلم جر) ،كما ميكن أن يقوم مقام عالمة االقتباس احلديثة هذه العالمة ( اهـ) اليت
توضع يف هناية النصوص املقتبسة ،وهي النصوص اليت تسبق بفعل (القول) أو ما يقوم مقامه.
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وهناك عالمات الرتقيماحلديثة اليت ال تتوافر يف الكتاابت القدمية ،مثل عالميت االستفهام
والتعجب ،وغريمها مما ال نظري هلا عند علمائنا القدامى(.)1
وعليه فإن الصفحات التالية قد تناولت عالمات الرتقيم احلديثة اليت يتعامل هبا يف الكتاابت
احلديثة ،واليت على أساسها قام الباحث بتحليل أخطاء طالب املرحلة الثانوية العربية الغانية يف كتاابهتم.
أصل مصطلح (الرتقيم):
إن أول من وضع هذا املصطلح هو العالمة (أمحد زكي ابشا) يف كتابه (الرتقيم وعالماته يف
اللغة العربية) الذي ألفه سنة 1912م ،وهو أول كتاب يف هذا الباب يف اللغة العربية )2(،قال املؤلف
عن وضع مصطلح الرتقيم " :وقد اصطلحت على تسمية هذا العمل بـ (الرتقيم)؛ ألن هذه املادة تدل
على العالمات و اإلشارات والنقوش اليت توضع يف الكتابة ويف تطريز املنسوجات .ومنها أخذ علماء
احلساب لفظة (رقم وأرقام) للداللة على الرموز املخصوصة لألعداد .فنقلناها حنن هلذا االصطالح
اجلديد ،ملا بينهما من املالبسة واملشاهبة"(.)3
التجوز،
غري أن بعض الباحثني يرى أن تسمية هذا الفن (عالمات الرتقيم) يكون من ابب ّ
جتوزا  -ألن كلمة الرتقيم معناها عالمات ،فكأنك حني تقول (عالمات
صرح بذلك (نبوي)" :أقول ّ -
ّ
()4
الرتقيم) تقول (عالمات العالمات)" .
تبني للباحث أن (زكي) قد راعى معاين الكلمة املختلفة عند
ولكن عند الرجوع إىل معاين مادة الرتقيم ّ
وضعه للمصطلح ،خصوصا تلك املعاين اليت تتعلق ابلط والكتابة ،يقول ابن فارس يف معجم
الراء والْقاف والْ ِميم أصل و ِ
ط
اح ٌد يد ُّل على خ ّ
(مقاييس اللغة) وهو يشرح مادة [ ر ق م]( " :رقم) َّ
ٌْ
ال ُّ
ط .والَّرقِيم :الْ ِكتاب .ويـقال لِْلح ِاذ ِق ِيف ِصناعتِ ِه :هو يـ ْرقم ِيف الْم ِاء.
الرقْمْ :
وكِتابة وما أ ْشبه ذلِك .ف َّ
قال الشاعر:

( )1انظر:احلموز ،فن الرتقيم يف اللغة العربية  -أصوله وعالماته ،ط ،1ص.25
( )2انظر :نبوي ،يف أساسيات اللغة العربية ،ط ،3ص.64
( )3زكي ،الرتقيم وعالماته يف اللغة العربية ،د.ط ،ص.12
( )4انظر :نبوي ،يف أساسيات اللغة العربية ،ط ،3ص.64
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سأ ْرقم ِيف الْم ِاء الْقر ِاح إِلْيكم  ...على أنْيِك ْم إِ ْن كان ِيف الْم ِاء راقِم
احليَّ ِ
ات :ما على ظ ْه ِرهِ كالنَّـ ْق ِ
الرقْم
ش .قال ْ
وك ُّل ثـ ْوب و ِشي فـهو رقْ ٌم .و ْاأل ْرقم ِمن ْ
اللِيل بْن أ ْمحدَّ :
اب .يـقال كِتاب مرقوم ،إِذا بـيِنـْتحروفه بِعالم ِاهتا ِمن التَّـْن ِق ِ
تـ ْع ِجيم الْ ِكت ِ
يط"(.)2
ٌ ْ ٌ
ّ
()1

عالمات الرتقيم:
عرف (زكي) الرتقيم أبنه " :وضع رموز خمصوصة ،يف أثناء الكتابة ،لتعيني مواقع الفصل والوقف
ّ
()3
واالبتداء وأنواع النربات الصوتية واألغراض الكالمية ،يف أثناء القراءة"  ،وهي اثنتا عشرة رمزة:
 -1الفاصلة ،وتسمى ( الفصلة أو الشولة) وعالمتها)،( :
أما من حيث التسمية فقد اختار (احلموز)( )4الفاصلة أو الفصلة ملا يدور من معانيها يف فلك
الدور الذي تلعبه هذه العالمة ،فهي عالمة تدل على انتهاء اجلمل القصرية ،وتدل على استمرار الكالم
صل النَّظْمِ .
الفاصلة :الرزة الَِّيت ِ
بعدها .يقول ابن منظور" :و ِ
وع ْقد
تفصل ب ْني الرزتني ِيف النِّظام ،وق ْد ف َّ
مفصل أي جعِل ب ْني ك ِل ل ْؤلؤت ْ ِ
ني خرزةٌ"(.)5
َّ
ّ
يف حني اختار (زكي)( )6لفظة الشولة للتشابه احلاصل بني شوكة العقرب أو إبرته اليت تضرب
هبا ،وبني صورة العالمة ()،؛ أي إنه نظر إىل الشكل دون املعىن ،وعليه فإن الباحث مييل إىل ما ذهب
إليه (احلموز) من اختيار لفظة (الفاصلة أو الفصلة) مصطلحا هلذه العالمة.
وجيدر الذكر أن الوقف على الفاصلة " يكون بسكوت املتكلم أو القارئ سكوات قليال جدا،
ال حيسن معه التنفس"( .)7وقد اصطلحوا على تسمية هذا الوقف (الوقف الناقص)(.)8

( )1البيت ألوس بن حجر من شعراء العصر اجلاهلي ،انظر :الثعاليب ،التمثيل واحملاضرة ،ط ،3ص.255

( )2ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،د.ط ،ج ،2ص ،426-425كتاب الراء ،ابب الراء والقاف وما يثلثهما ،مادة [ر ق م]
( )3زكي ،الرتقيم وعالماته يف اللغة العربية ،د.ط ،ص.12

( )4انظر:احلموز ،فن الرتقيم يف اللغة العربية  -أصوله وعالماته ،ط ،1ص.30-29

( )5ابن منظور ،لسان العرب ،ط ،3ج ،11ص ،521ابب الالم فصل الفاء ،مادة [ ف ص ل].
( )6انظر :زكي ،الرتقيم وعالماته يف اللغة العربية ،د.ط ،ص.12
( )7زكي ،الرتقيم وعالماته يف اللغة العربية ،د.ط ،ص.14

( )8انظر:زكي ،الرتقيم وعالماته يف اللغة العربية ،د.ط ،ص.15-13
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وتوضع الفاصلة يف املواضع اآلتية:
أ-

بني املفردات املعطوفة ،إذا أفادت تقسيما أو تنو ًيعا ،مثل :أقسام الكالم ثالثة :اسم،
()1
وفعل ،وحرف.

ومثال آخر قول النيب صلى هللا عليه وآله وسلم فيما رواه عمار بن ايسر رضي هللا عنه":عشر
من الفطرة :املضمضة ،واالستنشاق ،والسواك ،وقص الشارب ،وتقليم األظفار ،ونتف اإلبط ،وحلق
العانة ،وغسل الرباجم ،واالنتضاح ابملاء ،والتان ،)2(".فكأن الواو العاطفة اليت تع ّد عوضا عن العامل
عاطفةٌ مجلة على مجلة يف املعىن ،والفاصلة املوضوعة بني املعطوفات( ،أي قبل الواو) ،هي اليت ساعدت
مفردا على مفرد،
الواو يف حتقيق ذلك ،فكانت الواو يف التقدير عاطفةً مجلةً على مجلة ،ومل تكن عاطفةً ً
أي :هي املضمضة ،وهي اإلستنشاق ،وهي السواك ،إىل آخره.
ومما يعزز هذا املذهب()3حديث آخر ،وهو نظري احلديث السابق يف املعىن غري أن املعطوفات
يف األول مفردات ،ويف الثاين مجل ،وهو قوله صلى هللا عليه وآله وسلم" :اضمنوا يل ستا من أنفسكم
أضمن لكم اجلنة :اصدقوا إذا حدثتم ،وأوفوا إذا وعدمت ،وأدوا إذا ائتمنتم ،واحفظوا فروجكم ،وغضوا
أبصاركم ،وكفوا أيديكم"(.)4
كل رجل ال
ب -بني املفردات املعطوفة ،يف حالة تعلّقها مبا يطيل عباراهتا ،مثل :ال يستحق االحرتام ُّ
يقرن القول ابلعمل ،ولكل صاتع ال يتوخى اإلتقان ،ولكل شريف يسلك سبيل التُّهم(.)5
ج -بني اجلمل املعطوفة القصرية ،ولو كان كل منها لغرض مستقل ،مثل :الشمس طالعة ،والنسيم
عليل ،والطيور مغردة ،واألزهار ضاحكة.
( )1انظر :معال ،مرشد الطالب إىل قواعد اإلمالء ،ط ،2ص.12

( )2أخرجه أبو عبيد يف اخلطب واملواعظ ،ط ،1ص ،119ابب مواعظ إبراهيم الليل ،خليل الرمحن صلى هللا عليه وسلم
اليت وعظه هللا هبا وذكر فضائله وطاعته ،رقم احلديث (.)29
( )3انظر:احلموز ،فن الرتقيم يف اللغة العربية  -أصوله وعالماته ،ط ،1ص.33

( )4أخرجه أبو عبيد يف اخلطب واملواعظ ،ط ،1ص ،105ابب خطب النيب حممد صلى هللا عليه وسلم ووصاايه وعهده إىل
الناس يف الطب وغريها ،رقم احلديث (.)16
( )5انظر:زكي ،الرتقيم وعالماته يف اللغة العربية ،د.ط ،ص.14
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د -بني مجل الشرط واجلزاء ،فيما إذا طالت مجلة الشرط ،حنو قول ابن املقفع( )1يف األدب الصغري
واألدب الكبري":إن قدرت أن تزيد ذا احلق على حقه ،وتطول على من ال حق له ،فافعل"( ،)2وحنو
قول أحد العلماء" :لو أن أحدا أاتين حبديث واحد من أحاديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلّم مل
يبلغين ،ملألت فاه ذهبا"(.)3
ه -بني مجل القسم واجلواب ،فيما إذا طالت مجلة القسم ،حنو قوهلم " :لئن أنكر املرء من غريه ما ال
ينكر من نفسه ،هلو أمحق" ( .)4ومثل قولك :وهللا ،ألساعدن احملتاج.
و -بني اجملرورات املتجاورة بال عاطف ،على أن يكون الفعل منواي ،وتبدو هذه املسألة واضحة يف
العنعنة املستعملة يف سند احلديث الشريف( ،)5واملثال على ذلك هذه الرواية" :ح َّدثـنا قـتـْيـبة ،وأبو
اصم ،عن ش ِقيق ،عن عب ِد هللاِ
سعِيد األش ُّج قاال :ح َّدثـنا أبو خالِد األ ْمحر ،عن عم ِرو ب ِن قـيس ،عن ع ِ
ْ ْ
ْ ْ ْ ْ
ْ
ْ
ِ
اَّلل علي ِه وسلَّم :اتبِعوا بني احل ِج والعمرةِ ،فإِ َّهنما يـْن ِفي ِ
ان الف ْقر
ْ
بْ ِن م ْسعود قال :قال رسول هللا صلَّى َّ ْ
ّ ْ
الكري خبث احل ِد ِ
ِ ِ
الذه ِ ِ ِ
الذنوب كما يـْن ِفي ِ
يد ،و َّ
و ُّ
اب إِالَّ
ب ،والفضَّة ،ولْيس ل ْلح َّجة الْم ْربورةِ ثـو ٌ
اجلنَّة"(.)6
واملالحظ أن اجملرورات املسبوقة ابجلارة (عن) مل تسبقها عاطفة ،وإمنا اكتفيت ابلفاصلة ،فكأن
الفاصلة يف هذا املقام تفصل بني اجلمل ال بني اجملرورات.
ز -بني البدل واملبدل منه ،وتفيد الفاصلة جذب االنتباه إىل ما بعدمها وأتكيده ،مثال ذلك :يف هذا
العام املبارك ،عام  1957ميالدي ،استقالت دولة غاان من االستعمار الربيطاين.
( )1ابن املقفع ،هو أبو حممد عبد هللا ابن املقفع (روزبه بن داذويه) ،الكاتب املشهور ابلبالغة ،ولد جموسيا عام 106ه ،وأسلم
يد عيسى بن علي عم السفاح العباسي ،وقد ُّاهتِم ابلزندقة ،ومن كتبه كليلة ودمنة ،واألدب الصغري واألدب الكبريو غريمها،
قتل عام 142ه .انظر :ابن خلكان ،وفيات األعيان ،ط ،1ج،2
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( )2ابن املقفع ،األدب الصغري واألدب الكبري ،د.ط ،ص.66
( )3ايقوت احلموي ،معجم األدابء ،ط ،1ج ،2ص.826

( )4زكي ،الرتقيم وعالماته يف اللغة العربية ،د.ط ،ص.15

( )5انظر:احلموز ،فن الرتقيم يف اللغة العربية  -أصوله وعالماته ،ط ،1ص.33

( )6أخرجه الرتمذي يف اجلامع الكبري  -سنن الرتمذي ،د.ط ،ج ،2ص ،167ابب ما جاء يف ثواب احلج والعمرة ،حديث
رقم.)810( :
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ح -بني اجلملتني مرتبطتني يف اللفظ واملعىن ،كأن تكون الثانية صفة أو حاال أو ظرفا لألوىل(،)1
مثال :شاهدت موكب أمري (زونغو إلقليم أشانيت) ،يوم عيد الفطر املاضي ،وهو يسلك شارع اجلامع
املركزي ،حتف به الفرسان ،كاهلالة حول القمر.
ط -بني األخبار املتعددة ملبتدأ واحد" ،جلذب االنتباه إليها ،ولتوكيدها ،ولعل ذلك حممول على نية
إعادة املبتدأ"( ،)2ومن ذلك قول خزمية بن اثبت للنيب صلى هللا عليه وآله وسلم" :ما منعين أن أكون
افر
من أول من أاتك ،وأان مؤمن بك ،غري منكر لبيعتك ،وال انكث لعهدك ،وأان ٌّ
مقر ابلقرآن ،ك ٌ
مؤمن ابلرمحن ،بريءٌ من األواثن .)3("...
ابلطغيانٌ ،

ي -بني حروف اجلواب وما أييت بعدها من مجل ،مثل :نعم ،أان صديقك.
ك -بني املنادى واجلملة اليت أتيت بعد النداء ،مثل :اي علي ،انتبه للدرس.
ل -بني كلمات التعجب وما أييت بعدها من مجل ،مثل :عجبا ،مالك أتخرت.
ن -بني اجلمل من أجل حصر اجلمل املعرتضة ،مثال ذلك قول امرئ القيس(:)4
فـلو أ ّن ما أسعى ألدىن معِيشة  ....كفاين ،ومل أطْل ِ
يل ِمن امل ِال.
ْ
ْ ْ
ْ
ب ،قل ٌ
 -2الفاصلة املنقوطة (الوقف الكايف)( ،)5وعالمتها (؛):
هي عالمة يقف عليها القارئ وفقة أطول من وقفته على الفاصلة .ويالحظ أن الفاصلة املنقوطة تكاد
ختتفي يف الكتابة عند كثري من الناس؛ ذلك ألن كثريا من الكتاب يستغنون عنها ابلفاصلة اليت ميكن
أن تنوب عن الفاصلة املنقوطة يف كثري من املواضع(.)6
( )1زكي ،الرتقيم وعالماته يف اللغة العربية ،د.ط ،ص.15

( )2انظر:احلموز ،فن الرتقيم يف اللغة العربية  -أصوله وعالماته ،ط ،1ص.35

( )3أخرجه الطرباين يفاملعجم األوسط ،د.ط ،ج ،7ص ،360ابب من امسه حممد ،رقم احلديث ،7731 :وانظر ابن حجر

العسقالين ،اإلصابة يف متييز الصحابة ،ج ،2ص ،243-242ابن األثري ،أسد الغابة ،د.ط ،ج ،1ص.611ابن األثري،
منال الطالب يف شرح طوال الغرائب ،د.ط ،ص.25

( )4امرؤ القيس ،ديوان امرئ القيس ،ط ،2ص .139وانظر :زكي ،الرتقيم وعالماته يف اللغة العربية ،د.ط ،ص.15
( )5انظر :زكي ،الرتقيم وعالماته يف اللغة العربية ،د.ط ،ص 13و .16

( )6انظر:احلموز ،فن الرتقيم يف اللغة العربية  -أصوله وعالماته ،ط ،1ص.37
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وتوضع هذه العالمة:
أ -بني اجلمل الطويلة املتصلة املعاين ،حنو قول النيب صلى هللا عليه وآله وسلم " :اي عجبا كل العجب
للشاك يف قدرة هللا وهو يرى خلقه؛ واي عجبا كل العجب للمكذب ابلنشأة اآلخرة وهو يرى النشأة
األوىل؛ واي عجبا كل العجب للمكذب بنشور املوتى وهو ميوت كل ليلة وحييا؛ واي عجبا كل العجب
للمصدق بدار اللود وهو يسعى لدار الغرور؛ واي عجبا كل العجب للمختال الفخور؛ وإمنا خلق من
نطفة مث يعود جيفة وهو بني ذلك ال يدري ما يفعل به"( .)1وميكن وضع الفاصلة قبل اجلمل احلالية
املصدرة بـ (وهو)(.)2
ب-بني مجلتني تكون الثانية منهما سببا يف األوىل ،أو تكون اجلملة الثانية شرحا أو تفسريا ملعىن
اجلملة األوىل ،مثل :سهرت الليل كله؛ لكتابة التقرير السنوي.
ج -وبني مجلتني تكون األوىل سببا يف الثانية ،مثل :عندما أصبح الربد قارسا؛ اشرتيت ثواب يقيين منه.
د-بني املفردات أو اجلمل املعطوفة اليت بينها مقارنة أو مشاهبة أو تقسيم أو ترتيب أو تفصيل أو تعديد
أو ما أشبه ذلك( ،)3مثال ذلك حديث شريف :ع ْن ع ْمرو بْ ِن مْيمون ،قال :قال رسول هللاِ صلَّى هللا
علْي ِه وسلَّم لِرجل وهو يعِظه " :ا ْغتنِ ْم مخْ ًسا قـْبل مخْس :شبابك قـْبل هرِمك؛ و ِص َّحتك قـْبل سق ِمك؛
و ِغناك قـْبل فـ ْق ِرك؛ وفـراغك قـْبل ش ْغلِك؛ وحياتِك قـْبل م ْوتِك "(.)4
أجساما ،وأوفر مع أجسامهم
وحنو قول ابن املقفع " :إان وجدان الناس قبلنا كانوا أعظم
ً
أعمارا ،وأفضل أبعمارهم لألشياء اختبا ًرا.
أحالما؛ وأشد قوة ،وأحسن بقوهتم لألمور ً
ً
إتقاان؛ وأطول ً
وعمال من صاحب الدين منا؛ وكان صاحب
علما ً
فكان صاحب الدين منهم أبلغ يف أمر الدين ً
الدنيا على مثل ذلك من البالغة والفضل.)5("...

( )1أخرجه أبو عبيد يف اخلطب واملواعظ ،ط ،1ص ،102ابب خطب النيب حممد صلى هللا عليه وسلم ووصاايه وعهده إىل
الناس يف الطب وغريها ،رقم احلديث (.)14
( )2انظر:احلموز ،فن الرتقيم يف اللغة العربية  -أصوله وعالماته ،ط ،1ص.38
( )3انظر :زكي ،الرتقيم وعالماته يف اللغة العربية ،د.ط ،ص.16

( )4أخرجه النسائي يف السنن الكربى ،د .ط ،ج ،10ص ،400كتاب املواعظ ،حديث رقم (.)11832
( )5ابن املقفع ،األدب الصغري والدب الكبري ،د .ط.63 ،
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ه -قبل اجلملة املوضحة أو املؤكدة ملا قبلها( ،)1حنو قوله تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ(سورة
الروم ،اآلية ،)7-6:تكون كتابة اآليتني يف خارج املصحف الشريف هكذا (وعد هللا ،ال خيلف هللا
وعده ،ولكن أكثر الناس ال يعلمون؛ يعلمون ظاهرا من احلياة الدنيا ،وهم عن اآلخرة هم غافلون).
سمى كذلك القاطعة؛ فهي
سمى والوقفة أو الوقف التام ،وت ّ
 -3النقطة ،وعالمتها ( ،).وت ّ
صحيحا
النقطة محال على شكلها ،وهي الوقفة محال على أهنا مت ّكن القارئ أو املتلكم من الوقوف وقوفا
ً
مناسبًا مع االسرتاحة للتنفس ،وهي القاطعة ألهنا تقطع ما بعدها عن اجلملة اليت قبلها؛ وهي ،كما ّبني
(إبراهيم)" :توضع بعد هناية اجلملة اليت متّ معناها ،واستوفت كل مقوماهتا ،حبيث تالحظ أن اجلملة
جديدا ،غري ما عرضته اجلملة السابقة"( ،)2حنو ما ورد يف (زهر اآلداب) للحصري(:)3
التالية تطرق معىن ً
اىب ابنا له أفسد ماله ىف الشراب ،فقال :ال الدهر يعظك ،وال األايم تنذرك .والساعات تع ّد
"وعظ أعر ّ

أردمها للمضرة لديك"(.)4
أحب أمريك إليكّ ،
عليك .واألنفاس تعد منك .و ّ

 -4النقطتان ،وعالمتهما ( ،):يقول عنها (احلموز)" :هلذه العالمة الرتقيمية أمساء اصطالحية تطالعنا

يف مظان اإلمالء ،منها :النقطتان ،والنقطتان الرأسيّتان ،والنقطتان املتوازيتان ،وهو مصطلح يدور يف
فلك الشكل .والشارحة محال على ما يتوافر بتوافرها من معىن .وعالمة التوضيح واحلكاية محال على
املعىن أيضا"(.)5
وتوضع هذه العالمة الرتقيمية-:

( )1انظر :زكي ،الرتقيم وعالماته يف اللغة العربية ،د.ط ،ص.17

( )2إبراهيم ،اإلمالء والرتقيم يف الكتابة العربية ،د.ط ،ص.99
( )3هو أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن متيم ،املعروف ابحلصري ،القريواين الشاعر املشهور ،صاحب كتاب زهر اآلداب ومثر
األلباب ،وكتاب املصون يف سر اهلوى املكنون ،وله ديوان شعر ،مل يذكر اتريخ مولده ،واختلفوا يف اتريخ وفاته بني 413ه و

453ه ،والثاين أصح؛ ألنه ثبت أن أتليفه لكتاب "زهر اآلداب" كان يف سنة 450ه .انظر :ابن خلكان ،وفيات األعيان،
ط ،1ج ،1ص .55-54

( )4احلصري ،زهر اآلداب ومثر األلباب ،د.ط ،ج.860 ،3

( )5احلموز ،فن الرتقيم يف اللغة العربية  -أصوله وعالماته ،ط ،1ص.43
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أ -بني لفظ القول والكالم املقول أوما يشبههما يف املعىن ،وهذا املوضع أكثر استعماال هلذه العالمة؛
لشيوع القول واملقول يف الكتاابت والبحوث العربية اليت تكثر فيها االقتباس املباشر .لنأخذ مثالني من
القرآن الكرمي واحلديث النبوي:ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ ﭒﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜﭼ(سورة الروم ،اآلية.)6:
ِ ِ ِ
اَّلل ر ِضي لك ْم مكا ِرم ْاأل ْخال ِق ،وك ِره لك ْم
اَّلل علْي ِه وسلَّم قال" :إِ َّن َّ
َّيب صلَّى َّ
ع ْن جابر ،عن الن ِّ
س ْفسافـها"(.)1
ب -بعد الشرح والتفسري ،مثل :حواس اإلنسان مخس :البصر ،والسمع ،والشم ،والذوق ،واللمس.
ج -بني (أي) التفسريية وما بعدها ،حنو :قول احلدادي" :ومنه قوله تعاىل :ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠﭡﭼ(سورة يونس ،اآلية ،)54:أي :أخفوها ،وقيل :أعلنوها"(.)2
د -بني فعل اإلرادة ومعموله:واألمثلة اآلتية تشري إىل إمكانية التناوب بني (أي) التفسريية و(فعل
اإلرادة) ،كما أنه ميكن أن يقوم مقامهما ألفاظ أخرى ،مثل لفظة (املعىن) وما يدور يف فلكه(:)3
يشرح احلدادي النصوص اآلتية مستعمال (أي) التفسريية و(فعل اإلرادة) ،ولفظة (املعىن) حبيث أتيت
بعد كل واحد منها النقطتان(:)4
 قال الشاعر:()5
إدابر
ترتع ما غفلت حىت إذا ذكرت
فإمنا هي ٌ
إقبال و ٌ
يريد :مقبلة ومدبرة.
 وقال اآلخر:( )1أخرجه ابن األعرايب يف معجمه ،ط ،1ج ،3ص ،943ابب حديث الرتقفي ،حديث رقم.)2004( :
( )2احلدادي ،املدخل لعلم تفسري كتاب هللا تعاىل ،ط ،1ص.198

( )3انظر:احلموز ،فن الرتقيم يف اللغة العربية  -أصوله وعالماته ،ط ،1ص.47-46
( )4انظر :احلدادي ،املدخل لعلم تفسري كتاب هللا تعاىل ،ط ،1ص.259-258

( )5والبيت للخنساء بنت عمرو ،وهي خترب أهنا قلقة تقبل وتدبر من شدة ما هبا من حزن ،انظر :ابن قتيبة الدينوري ،الشعر
والشعراء ،د.ط ،ج ،1ص ،335واملربد ،الكامل ،ط ،3ج ،1ص.225
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هريقى من دموعهما سجاما

أي :انحية.
 -وقال اآلخر:

()1

ضباع وجاويب نوحا قياما

 قوله تعاىل:ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﭼ(سورة املؤمنون ،اآلية ،)67:قال بعضهم:معناه :مسرا؛ ألنه لو كان امسا لقال :سامرين.
 قوله تعاىل:ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﭼ(سورة األعراف،اآلية ،)55:فاملعىنِّ :
مضرعني خمفني ،فاملصدر قام مقام احلال(.)2
ه -وبني أنواع الشيء وأقسامه ،مثل :الكالم ثالثة أنواع :اسم ،وفعل ،وحرف .ومثله قول النيب صلى
مر بنا يف مستهل احلديث عن (الفاصلة) ،وهو" :اضمنوا يل ِستا
هللا عليه وآله وسلم يف احلديث الذي ّ
ضمن لكم اجلنة :اصدقوا إذا َّ
حدثتم ،وأوفوا إذا وع ْدمت ،وأ ُّدوا إذا ائْـت ِمْنـتم ،واحفظوا
من أنفسكم أ ْ
فروجكم ،وغضوا أبصاركم ،وكفوا أيديكم"(.)3
و -وبني العدد واملعدود ،مثل :قول اإلمام علي ( رضي هللا عنه)":إَِّمنا أخاف علْيكم اثْـنـت ْ ِ
ني :طول
احل ِّق .)4("...
ْاألم ِل ،واتِّباع ا ْهلوى ،فِإ َّن طول ْاألم ِل يـْن ِسي ْاآل ِخرة  ،وإِ َّن اتِّباع ا ْهلوى يص ُّد ع ِن ْ

ِ
اسم،
ز -قبل تعريف اصطالحي ،مثل :الكالم :هو اللفظ املركب املفيد .ومثله قول سيبويه" :فالكلمٌ :
ف جاء ملعىن ليس ابسم وال فعل"(.)5
وفِ ْع ٌل ،وح ْر ٌ
ح -بعد لفظة (مثل) أو (حنو) أو ما جرى جمرامها؛ لتوضيح قاعدة أو غريها ،مثال :إن وأخواهتا تنصب
معتدل.
اجلو ٌ
االسم وترفع الرب ،مثل/حنو :إن َّ
( )1مل يعثر الباحث على ختريج هلذا البيت غري وروده يف كتاب احلدادي.

( )2وانظر :احلدادي ،املدخل لعلم تفسري كتاب هللا تعاىل ،ط ،1ص 260و .262

( )3أخرجه أبو عبيد يف اخلطب واملواعظ ،ط ،1ص ،105ابب خطب النيب حممد صلى هللا عليه وسلم ،رقم احلديث (.)16
( )4أخرجه ابن أيب شيبة يف الكتاب املصنف يف اآلحاديث واآلاثر ،ط ،1ج ،7ص ،100ابب كالم علي بن أيب طالب
رضي هللا عنه ،رقم احلديث.)34495( :
( )5سيبويه ،الكتاب ،ط ،3ج ،1ص.12
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ط -بعد (من) التبعيضية فيما ميكن أن يع ّد من ابب اختيار مسألة من مسائل أخرى( ،)1مثال ذلك:
قول احلدادي يف األمساء املبهمة" :اعلم  -أيدك هللا  -أن األمساء املبهمة على وجوه ،منها :ستة مشار
هبا إىل احلاضرين ،حنو قولك :هذا وهذان ،وهؤالء وهذه ،وهااتن وهذي .وسبعة منها يشار هبا إىل
الغيب ،حنو :ذلك ،وذانك ،وتلك وتيك واتنك ،وأولئك وأوالك مقصور ممدود"(.)2
ي -بني لفظة (بعد) وما أييت بعده مما يع ّد جوااب ،ويشري (احلموز) إىل أن الكتّاب خيتلفون يف العالمة
الرتقيمية اليت توضع بعد هذه اللفظة؛ فبعضهم يضعون الفاصلة( ،)،يف حني يضع اآلخرون النقطتني
الرأسيّتني ( ،):واجملموعة الثالثة تضع الفاصلة املنقوطة (؛) ،وأما اجملموعة الرابعةفهي تتناسى العالمات
الرتقيمية ابلكلية بعد اللفظة ،فال تضع بعدها شيئا .واالزدواجية يف هذا املقام غري مرغوبة فيها؛ لذا
يدعو بعض الباحثني إىل االلتزام بعالمة ترقيمية واحدة ،ويرى (احلموز) أن النقطتني الرأسيتني أكثر
مالءمة يف هذا املوضع(.)3
وما يلي أمثلة للحاالت املذكورة أعاله:
"وأما بعد ،فهذه مثرة كفاح طويل ،وجهاد صادق ،وجتارب طال عليها املدى .)4("...
"وبعد ،فإين حني عزمت على الكتابة يف مسائل اإلمالء رجعت إىل كتب املعاصرين أنظر ما فيها قبل
البحث عن هذه املسائل يف كتب املتقدمني"(.)5
احلْنـبلِ ّي.)6("...
"وبعد :فـيـقول العْبد الْف ِقري إِىل ر ْمحة ربه الْعلي عثْمان بن أ ْمحد النجدي ْ
"أما بعد :فقد أصبح من املألوف مساع شكوى األستاذ والطالب ."...
"وبعد؛ فهذه رسالة يف قواعد رسم احلروف ،قليلة املبىن ،كثرية املعىن ."...
"وبعد فإن من أرفع العلوم وأعالها ،وأنفس الفنون وأعالها فن الرسم .)7( "...

( )1انظر:احلموز ،فن الرتقيم يف اللغة العربية  -أصوله وعالماته ،ط ،1ص.49-48
( )2احلدادي ،املدخل لعلم تفسري كتاب هللا تعاىل ،ط ،1ص.475

( )3انظر:احلموز ،فن الرتقيم يف اللغة العربية  -أصوله وعالماته ،ط ،1ص.50-49
( )4هارون ،حتقيق النصوص ونشرها ،ط ،7ص.7
( )5عبد اللطيف ،أصول اإلمالء ،ط ،3ص.5

"أي" املشددة ،ط ،1ص.30
( )6عثمان النجدي ،رسالة َّ

( )7انظر:احلموز ،فن الرتقيم يف اللغة العربية  -أصوله وعالماته ،ط ،1ص.49
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ك  -بني عدد وآخر أو بني لفظة وعدد يف اإلحاالت يف احلواشي وغريها( ،)1مثال يف الفصل بني
أجزاء الكتاب وصفحاته .135 : 2 :ومثال يف الفصل بني السورة واآلية :سورة البقرة.155:
 -5عالمات احلذف ( :)...../..../...وهي ثالث أو أربع أو مخس نقاط متتابعة أفقيا(،)2
وتوضع هذه العالمة يف مكان الكالم احملذوف؛ إما لالستغناء عنه ،وإما لالختصار ،وإما لقبح ذكره،
وإما أن النص مل يكتمل أو أنه غري معروف ،مثل :من كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فليقل خريا أو
ليصمت...اخل(.)3
 -6اخلط أو الشرطة أو الوصلة ،وعالمتها هكذا ( :)-وتوضع:
أ -بني العدد واملعدود رقما أو كتابة إذا وقع عنواان يف أول السطر .مثل :مراحل التعليم أربع-1 ( :
مرحلة التعليم االبتدائي) .أو (أوال -مرحلة التعليم االبتدائي).
ب -يف ترتيب املكتوب رأسيا ،ويكون ذلك يف احملاورات واملناقشات ،كما يف الكتب املدرسية
واملسرحيات والرواايت املختلفة ،وغريها مما يقوم على السؤال واإلجابة( :)4مثال:
من جملس أيب إسحاق الزجاج( )5مع رجل غريب دسه أبو موسى احلامض مبسائل ،فبدأ يسأل والزجاج
جييب(:)6
هيب وهبيّة مجع تكسري؟
 كيف مجع ّ(هباي) كما ترى ،فأدغم ،وأصل الياء األوىل عندي السكون ،ولوال ذلك ألظهرهتا.
 أقولّ
 فلم ال تصرفه إذا كان إذا كان أصله عند السكون كما تصرف محّارا؟هباي؛ ألنه مكسر.
 ألن محّارا غري َّمكسر ،وإمنا هو واحد ،فلذلك مل أصرف ّ
( )1انظر :املرجع نفسه.
( )2انظر :املرجع نفسه ،ص.79-78

ِ
الصم ِ
ِ
ال ِْري=
ت إَِّال ع ِن ْ
ث على إِ ْكرِام ْ
( )3أخرجه مسلم يف صحيحه ،د.ط ،ج ،1ص ،78ابب ابب ا ْحل ِّ
اجلا ِر والضَّْيف ،ولزوم َّ ْ
اإلمي ِ
= وكو ِن ذلِك كلِّ ِه ِمن ِْ
ان ،رقم احلديث.47 :
ْ
( )4انظر :احلموز ،فن الرتقيم يف اللغة العربية  -أصوله وعالماته ،ط ،1ص.53
( )5هو أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن السرى بن سهل الزجاج البغدادي ،من أهل العلم ابألدب والدين املتني ،لزم املربد،
صنف العديد من الكتب ،أشهرها :معاين القرآن ،و"ما ينصرف وما ال ينصرف" ،وتفسري أمساء هللا احلسىن ،ولد سنة
241ه ،ومات 311ه .انظر ،السيوطي ،بغية الوعاة ،د.ط ،ج ،1ص.413-411

( )6وانظر :احلموز ،فن الرتقيم يف اللغة العربية  -أصوله وعالماته ،ط ،1ص.52
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 فما أنكرت من أن يكونوا أعلوا العني يف هذا الباب ،وصححوا الالم ،فشبهوا الياء هاء هاهنا اليتهي الم بغري املعتل ،مث أعلوا العني مثل راية وغاية؟
 هذا مذهب سيبويه ،وهو عندي جائز(.)1ج -بني ركين الكالم املطنب ،أي :أن " توضع قبل ما ميكن أن يع ّد من ابب الركن الثاين الذي تتم به
الفائدة ،يف كل موضع ميكن أن يطول فيه الركن األول ابلصفات ،والفضالت املختلفة ،واملعطوفات،
تبني املراد الذي يكاد خيتفي بطول الركن األول"( .)2مثال ذلك قوله تعاىل يف غري كتابة
ليسهل ّ
ِ ِ
ِِ
ِ ِ ِ
ور
املصحف( :مثَّ إِ َّن ربَّك للَّذين هاجروا م ْن بـ ْعد ما فتنوا مثَّ جاهدوا وصربوا إِ َّن ربَّك م ْن بـ ْعدها لغف ٌ
السوء ِجبهالة مثَّ اتبوا ِم ْن
رِح ٌيم) (سورة النحل ،اآلية ،)110 :وقوله تعاىل( :مثَّ إِ َّن ربَّك لِلَّ ِذين ع ِملوا ُّ
ِ
ِ ِ
ِ
ور رِح ٌيم) (سورة النحل ،اآلية ،)119 :على أن اجلملة
بـ ْعد ذلك وأ ْ
صلحوا إِ َّن ربَّك م ْن بـ ْعدها لغف ٌ
كل من اآليتني  -قد كّررت لطول الفصل(.)3
األخرية  -يف ّ

وجيدر الذكر أن بعض الكتاب مييلون إىل استعمال الفاصلة بدال من الشرطة يف املواضع اآلتية،
وهذا االزدواج يسبب اللبس للقراء؛ ولذا يدعو احلموزي مرة أخرى إىل توحيد هذه العالمة تيسريا للطلبة
واملريدين( ،)4واملواضع هي:
أ -قبل جواب القسم ،ومن ذلك قول الكاهن الزاعي يف نصرة هاشم عبد مناف على أمية بن عبد
الشمس" :والقمر الباهر ،والكوكب الزاهر ،والغمام املاطر ،وما ابجلو من طائر ،وما اهتدى بعلم مسافر،
هاشم أميّة إىل املآثر ،أول منه وآخر ،وأبو مههمة بذلك خابر" (.)5
من منجد وغائر -لقد سبق ٌ
رجل سبّك أبمر
ب -قبل جواب الشرط :ومن ذلك قول النيب صلى هللا عليه وآله وسلم ..." :وإ ْن ٌ
يعلمه فيك وأنت تعرف منه حنوه  -فال تسبّه يكن لك أجر ذلك وعليه وزره .)6("...

( )1أبو حيان األندلسي ،تذكرة النحاة ،ط ،1ص.134

( )2احلموز ،فن الرتقيم يف اللغة العربية  -أصوله وعالماته ،ط ،1ص.42-43
( )3انظر :الطيب القزويين ،اإليضاح يف علوم البالغة ،ط ،3ج ،3ص.201

( )4انظر :احلموزي ،فن الرتقيم يف اللغة العربية  -أصوله وعالماته ،ط ،1ص.55-54
( )5صفوت ،مجهرة خطب العرب يف العصور الزاهرة ،د.ط ،ج ،1ص 78و .83
( )6أخرجه أبو عبيد يف اخلطب واملواعظ ،ط ،1ص ،103رقم احلديث (.)15
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ِ
السالم ِ
وصلوا األرحام وصلُّوا والناس نيام
ج -قبل جواب الطلب" :أيها الناس أطْعموا الطعام وأفشوا َّ ّ
تدخلوا اجلنة بسالم"(.)1
د -قبل خرب أحرف الناسخة ،من ذلك قول أوس بن احلارثة البنه ... " :فلعل الذي استخرج العذق
بسال .)2("...
من اجلرمية ،والنار من الوثيمة  -أن جيعل ملالك نسالً ،
ورجاال ً
 .7االعرتاض :وعالمته (  ،)- -واالعرتاض هو :وضع شرطة قبل اجلملة املعرتضة وبعدها،
فاجلمل املعرتضة  -أي :اجلمل التامة وأشباه اجلمل  -هي اليت تعرتض بني شيئن متالزمني ،لتوكيد
الكالم ،أو التوضيح ،أو تزيني اللفظ ،أو للدعاء والرتاحم ،وغري ذلك من الفوائد ،وقد تناول علماء
النحو اجلمل املعرتضة ابلدراسة ،فأفردوا هلا أمكنة ،وهي من اجلمل اليت ال حمل هلا من اإلعراب(.)3
دونكم بعض األمثلة:
أ -بني الفعل ومعموله املرفوع :مثال قول الشاعر:
()4
وقد أدركتين  -واحلوادث مجة  ... -أسنة قوم ال ِضعاف وال عزل
ب -بني معمول الفعل املرفوع ومفعوله :حنو قول الطيب :أوصيكم  -عباد هللا  -بتقوى هللا
عز وجل يف السر والعالنية.
ج -بني املفعول الثاين لألفعال اليت تتعدى إىل مفعولني أصلهما مبتدأ و خرب  -ومفعوهلا األول،
حتر ًجا عند
مثال ذلك ما جاء يف خطبة يزيد بن مزيد الشيباين" :فقد جعلك هللا -وله احلمد -تـثـبَّت ُّ

متت تطوال ابلنعم.)5("... ،
الغضب ،و ُّ

ب الْم ْفرِد وصححه ِ ِ ِ
ي ِيف ْاألد ِ
احلاكِم ،انظر :ابن حجر ،فتح الباري ،ط،
يوْ
( )1قال ابن حجر العسقالين :أ ْخرجه الْبخا ِر ُّ
ّْ
الرتمذ ّ
ج ،11ص ،19ابب (قوله ابب إفشاء السالم).
( )2صفوت ،مجهرة خطب العرب يف العصور الزاهرة ،د.ط ،ج ،1ص.119

( )3انظر :احلموزي ،فن الرتقيم يف اللغة العربية  -أصوله وعالماته ،ط ،1ص 56و .62
( )4فـ"احلوادث مجة" مجلة اعرتاضية واقعة بني الْف ِ
اعل وفعله .انظر :أبو البقاء العكربي ،شرح دوان املتنيب ،د.ط ،ج،3
ْ
ص.242
( )5صفوت ،مجهرة خطب العرب يف العصور الزاهرة ،د.ط ،ج ،3ص.92
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د -بني الفعل ومفعوله ،حنو قول طهفة بن أيب زهري النهدي يف خطبته بني يدي رسول هللا صلى هللا
عليه وآله وسلم ،قال طهفة" :أتيناك  -اي رسول هللا  -من غوري هتامة أبكوار امليس.)1("...،
ه -بني املبتدأ والرب ،حنو قولك :أنت  -اي حممد  -تلمي ٌذ جمته ٌد.
و -بني اسم الفعل الناسخ وخربه ،مثال ذلك ما جاء يف (العقد الفريد) البن عبد ربه األندلسي(:)2
"وكانت أم جعفر بن حيىي  -وهي فاطمة ابنة حممد بن احلسني بن قحطبة  -أرضعت الرشيد مع
ريب يف حجرها وغذي برسلها ،ألن أمه ماتت عن مهده.)3("... ،
جعفر؛ ألنه كان ّ
ز -بني احلرف الناسخ وخربه ،حنو ما جاء خبطة سعد بن عبادة " :اي معشر األنصار ،لكم سابقة
حممدا  -عليه الصالة والسالم  -لبث
يف الدين ،وفضيلة يف اإلسالم ،ليست لقبيلة من العرب ،إن ً
عشرة سنة يف قومه يدعوهم إىل عبادة الرمحن ،وخلع األنداد واألواثن؛ فما آمن به من قومه إال رجل
قليل .)4("...
ح -بني الشرط وجوابه ،ومن ذلك قوله تعاىل (يف غري كتابة املصحف):
(وإذا بدلنا آية مكان آية  -وهللا أعلم مبا ينزل  -قالوا إمنا أنت مفرت ،بل أكثرهم ال يعلمون) (سورة
النحل ،اآلية ،)101 :وقوله تعاىل أيضا(( :فإن مل تفعلوا  -ولن تفعلوا  -فاتقوا النار اليت وقودها
الناس واحلجارة أعدت للكافرين)) (سورة البقرة ،اآلية.)24 :
ط -بني القسم وجوابه ،حنو قوله تعاىل (( :فال أقسم مبواقع النجوم ،وإنه لقسم  -لو تعلمون -
عظم ،إنه لقرآن كرمي))(سورة النحل ،اآلية.)76-75 :
وخالصة القول :إن كل مجلة أو شبه اجلملة تصلح أبن تكون مجلة معرتضة  -عند النحويني
كل من طرفيها شرطة ،على أهنا عالمة ترقيمية لالعرتاض.
والبالغيني  -صاحلةٌ أبن توضع يف ّ
( )1صفوت ،مجهرةخطب العرب يف العصور الزاهرة ،د.ط ،ج ،1ص.166
ِ
ِ
يب ،عامل
( )2هو أ ْمحد بن حم َّمد بن عبد ربه بن حبيب بن حدير بن سامل موىل ِهشام بن عبد َّ
الر ْمحن بن معاوية أبو عمر الْق ْرط ّ
األندلس ابألخبار واألشعار وأديبها وشاعرها ،مسع من ب ِقي بن خملد وابْن وضاح والشين .وكان أعظم أعماله كتابه "العقد
الفريد" الذي كان مبثابة موسوعة ثقافية تبني أحوال احلضارة اإلسالمية يف عصره ،مات سنة 328هـ .انظر :انظر :السيوطي،
بغية الوعاة ،د.ط ،ج ،1ص.371
( )3ابن عبد ربه األندلسي ،العقد الفريد ،ط ،1ج ،5ص.321

( )4صفوت ،مجهرة خطب العرب يف العصور الزاهرة ،د.ط ،ج ،1ص.173
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 .8عالمة االقتباس أو التنصيص :وهي هكذا (( )) أو " " ،ويتطلب توحيد عالمة
التنصيص يف الكتابة العربية تيسريا للكتاب من الطلبة واملريدين ،ودور عالمة التنصيص األساسي هو
حصر النصوص املقتبسة بني هاتني القوسني الصغريتني املزدوجتني ،وهلا مواضع أخرى غري حصر
النصوص املقتبسة( ،)1كما سيتضح يف اآلين:
أ -حصر النصوص املقتبسة يف األحباث العلمية وغريها ،حنو قول سعد بن عبادة يف خطبته،
فقال بعد أن محد هللا وأثىن عليه":اي معشر األنصار ،لكم سابقة يف الدين ،وفضيلة يف اإلسالم ،ليست
حممدا  -عليه الصالة والسالم  -لبث عشرة سنة يف قومه يدعوهم إىل عبادة
لقبيلة من العرب ،إن ً
الرمحن ،وخلع األنداد واألواثن؛ فما آمن به من قومه إال رجل قليل ،وما كانوا يقدرون على أن مينعوا
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وال أن يعزوا دينه .)2("...
ب -حصر أمساء الكتب ،كما يف األمثلة اآلتية (( :األشباه والنظائر للسيوطي))(( ،مغين
اللبيب عن كتب األعاريب البن هشام))" ،الصائص البن جين".
ج -حصر اللفظة اليت يتحدث يف أثناء الكالم ،حنو :ذكر بعض الباحثني أن من معاين كلمة
((غاان)) الغىن؛ ألن هبا كثريا من الذهب والريات األخرى.
سمى أيضا عالمة االعرتاض ،أو احلصر ،محال على
 .9القوسان :وعالمتهما هكذا ( ) ،وت ّ
مربنا
أهنا تقوم مقام عالمة االعرتاض (الشرطني) يف كل ما ميكن أن يع ّد من االعرتاض أو احلصر ،كما ّ
آنفا .وإضافة إىل تلك االستعماالت توجد مواضع أخرى توضع بني (القوسني) اللفظة ،أو اجلملة ،أو
شبه اجلملة( ،)3وهي:
أ -حصر األلفاظ أو اجلمل أو شبهها لإلعراب أو الشرح ،حنو إعراب (العكربي) للبيت اآليت:
هتوف من امللس الْمتون تزينها  ......رصائع قد نيطت إِلْيـها وحممل
(هتوف) صفة (لصفراء)  ،و(من امللس) صفة أ ْخرى ،أي كائنة من العيدان امللس .و(الْمتون) جمرورة
()4
ِابِْإلضافة ،و ِْ
اجل ْملة [صفة] (لصفراء)...
اإلضافة غري ْحمضة ،أي امللس متوهنا( .تزينها رصائع) ْ
( )1انظر :احلموزي ،فن الرتقيم يف اللغة العربية  -أصوله وعالماته ،ط ،1ص.78-77
( )2صفوت ،مجهرة خطب العرب يف العصور الزاهرة ،د.ط ،ج ،1ص.173

( )3انظر :احلموزي ،فن الرتقيم يف اللغة العربية  -أصوله وعالماته ،ط ،1ص.69
( )4أبو البقاء العكربي ،إعراب المية الشنفري ،ط ،1ص.74-73
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دور كبريٌ يف فهم
ب -وضع املراجع احملال إليها يف املت ،مثال ذلك :وهلذا الفن (الرتقيم) ٌ
املكتوب وإدراك معانيه؛ لتحقيق أمن اللبس لدى القارئ (هارون1965 ،م ،ص.)8
ج -وضع اآلايت القرآنية الكرمي بدال من عالمة االقتباس الاصة لذلك ،أو يف مقام عالمة
التنصيص املصطلحة يف الرتقيم.
د -وضع األرقام املسلسلة يف املت واحلاشية ،اليت يرغب هبا املؤلف يف أن حييل القارئ إىل
أماكنها.
ه -وضع الزايدات على املت يف الكتب احملققة ،مثل ما جاء يف حتقيق الدكتور حممد حسن
عواد للكتاب (الكوكب الدري فيما يتخرج على األصول النحوية يف الفروع الفقهية لإلسنوي( ))1من
زايدات على املت على النحو اآليت(" :)2إِذا علقت (بِعلم من أ ْعالم) ْاأل َّايم كالسبت فيجوز أن يكون
(الْعمل) ِيف ِ
مجيعه أو ِيف بعضه سواء أضيف إِلْي ِه يـ ْوم أو مل يضف ح َّىت جيوز أن تقول مات زيد
ال ِميس وكذا سار وصام"(.)3
ال ِميس أو يـ ْوم ْ
ْ
و -وضع بينهما كل ما يراد إبرازه والتنبيه إليه.
 .10االستفهام :وعالمته هكذا؟ ،مسّيت هذه العالمة عالمة االستفهام محال على ما تزيده

من معىن االستفهام إضافة إىل ما يفيده حرف االستفهام أو امسه .وتوضع يف هناية اجلملة االستفهامية
للغرض املذكور(.)4
ومثال ذلك ما جاء يف الكتاب (الطب واملواعظ) أليب عبيد من أقوال نيب هللا موسى عليه
السالم" :قال موسى ،صلى هللا عليه :رب ،أي عبادك أحب إليك؟ قال :أكثرهم يل ذكرا .قال :رب،

ِ ِ
ِ
ي ،الْف ِقيه
الرِحيم بن ْ
( )1هو عبد َّ
لي بن إبْـراهيم ْاألم ِوي الشَّْيخ مجال ال ّدين أبو حم َّمد ْاإل ْسن ِو ّ
لي بن عمر بن ع ّ
احلسن بن ع ّ
الشَّافِعِي األصويل النَّح ِوي الْعر ِ
ي وأيب حيَّان وغريمها ،ومن أعماله
وضي ،ولد سنة 704ه ،وأخذ الْعربيَّة عن أيب ْ
احلسن الن ْ
َّح ِو ّ
ْ ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّحو :الْكواكب الدرية يف تـنْزيل الْفروع الْف ْقهيَّة على الْقواعد النحوية .تويف سنة 772ه.انظر :السيوطي ،بغية
املشهورة ِيف الن ْ
الوعاة ،د.ط ،ج ،2ص.93-92
( )2انظر :احلموزي ،فن الرتقيم يف اللغة العربية  -أصوله وعالماته ،ط ،1ص.70
( )3اإلسنوي ،الكوكب الدري ،ط ،1ص.270

( )4انظر :احلموز ،فن الرتقيم يف اللغة العربية  -أصوله وعالماته ،ط ،1ص.82
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فأي عبادك أغىن؟ قال :الراضي مبا أعطيته .قال :رب ،فأي عبادك أعدل؟ قال :الذي حيكم على
نفسه كما حيكم على الناس"(.)1
وقد تكون هذه العالمة عوضا عن حرف االستفهام احملذوف أو امسه ،حنو قوله تعاىل:

ﭽ

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭼ(سورة املمتحنة ،اآلية:
 ،)1والتقدير :أتلقون إليهم ابملودة؟( .)2ومثله قول الشاعر(:)3
اجل ْمر أم بثمان
اَّلل ما أ ْد ِري وإِن كنت داراي  ......بِسبع رمني ْ
فو َّ

أي :أبسبع رمني اجلمر أم بثمان؟ قال أبو البقاء العكربي يف شرح ديوان املتنيب " :ي ِريد
أبسبع؟ كذا أنْشده ِسيبـويْه"(.)4

 .11التعجب أو التأثر أو االنفعال :وعالمته هكذا! ،وهي توضع يف هناية اجلمل اليت حتتوي

على االنفعاالت النفسية من الفرح ،واحلزن ،والغضب ،والندم ،والتوبيخ ،والتحذير واإلغراء ،وغريها.
وابلرغم من وجود بعض القرائن اللفظية الدالة على االنفعاالت ،إال أن اختفاء عالمة التعجب يف بعض
الرتاكيب يؤدي إىل اختفاء بعض االنفعاالت( .)5ودونك بعض مواضع عالمة التعجب:
أ -يف هناية أساليب التعجب (أفعل  -أفْعِ ْل به) ،واملثال لألول حنو قوله تعاىل:ﭽ ﮐ ﮑ

ﮒ ﮓ ﭼ(سورة عبس ،اآلية ،)17:وقوله تعاىل :ﭽ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﭼ(سورة البقرة ،اآلية:
 ،)157على أن (ما)  -يف كال احلالتني  -للتعجب(.)6

واملثال للثاين حنو قوله تعاىل :ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﭼ(سورة الكهف ،اآلية.)26:
( )1أخرجه أبو عبيد يف اخلطب واملواعظ ،ط ،1ص ،127مواعظ موسى صلى هللا عليه عند مساءلته هللا جل ثناؤه وإجابته
إايه ،رقم احلديث (.)39
( )2انظر:احلموز ،فن الرتقيم يف اللغة العربية  -أصوله وعالماته ،ط ،1ص.82
( )3ابن هشام ،مغين اللبيب ،ط ،6ص.20

( )4أبو البقاء العكربي ،شرح ديوان املتنيب ،د.ط ،ج ،1ص.16

( )5انظر :احلموز ،فن الرتقيم يف اللغة العربية  -أصوله وعالماته ،ط ،1ص.84
( )6انظر :احلموز ،التأويل النحوي يف القرآن الكرمي ،ط ،1ج ،1ص.250
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ب -يف هناية أساليب التعجب السماعية ،واألمثلة لذلك ما ذكره السيوطي يف (مهع اهلوامع)
ِ
َّحو)( ،)1وهي:
حتت عنوان( :بعض صيغ التـَّع ُّجب الَِّيت مل تبوب ِيف الن ْ
سبحان هللا!  -هلل دره!  -حسبك بزيد رجال!  -اي لك من ليل  -إِنَّك من رجل -ما أنْ ِ
ت
ْ
جارًة!  -ال إِله إَِّال هللا سْبحان هللا! -كفاك بِِه رجال  -الْعظمة هلل من رب  -اعجبوا لزيد رجال أو من
رجل!  -كالليلة قمرا!  -اي ل ْلماء!-اي حسنه رجال! -اي طيبها من لْيـلة! ومنها يف القرآن الكرمي{:كيف
تكفرون ِاب ََّّلل!} (سورة الْبـقرة ،اآلية،)28:و{عم يتساءلون!} (سورةالنبأ ،اآلية ،)1 :و{احلاقة ما
احلاقة!} (سورة احلاقة،اآلية،)2 ،1:و{ألي يـ ْوم أجلت!} (سورة املرسالت ،اآلية .)12:ويدخل يف
ذلك قول النيب صلى هللا عليه وآله وسلم" :ها ،إِ َّن الْ ِفْتـنة هاهنا ها ،إِ َّن الْ ِفْتـنة هاهنا ها ،إِ َّن الْ ِفْتـنة
هاهناِ ،م ْن حْيث يطْلِع الشَّْيطان قـ ْرنـْي ِه "(.)2
وغري ذلك من اجلمل اليت تشعر السامع أو القارئ ابلتأثر واالنفعال أبنواعهما املختلفة ،وكل
ذلك يدخل يف أساليب التعجب السماعية.
 .12االستفهام التعجيب أو االنكاري وعالمته (؟!) ،وهذه العالمة تفيد أن االستفهام قد
خرج عما وضع له يف األصل إىل أغراض أخرى ،كالتعجب واإلنكار وغريمها مما ميكن أن يفيد التأثر
واإلنفعال( .)3وما يلي أمثلة على هذه األنواع:
 قوله تعاىل:ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ؟! (سورة البقرة ،اآلية.)25:
 قوله تعاىل :ﭽﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ؟! (سورة إبراهيم،اآلية.)26:
 قوله تعاىل :ﭽ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ؟! (سورة احلاقة ،اآلية.)2-1:( )1انظر :السيوطي ،مهع اهلوامع ،د.ط ،ج ،3ص.53

( )2أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده ،ط ،1ج ،9ص ،36ابب مسند عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما ،رقم احلديث:
(.)4980

( )3انظر :معال ،مرشد الطالب إىل قواعد اإلمالء ،ط ،2ص .16-15وانظر أيضا :احلموز ،فن الرتقيم يف اللغة العربية -
أصوله وعالماته ،ط ،1ص.97-96
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 قوله تعاىل :ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ؟! (سورة املرسالت ،اآلية.)12: قوله تعاىل :ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ؟! (سورة املرسالت ،اآلية.)12:
 قوله تعاىل :ﭽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ؟! (سورة الصافات ،اآلية.)153: قوله تعاىل :ﭽ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ؟! (سورة هود ،اآلية.)28: قوله تعاىل :ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ؟! (سورة الزمر  ،اآلية.)36:ويف الشعر(:)1
()2
أ -أنـشـأ يـم ّـزق أثـوابـي يـؤدبـنـي  ......أبـعـد شـيـبـي يـبـغـى عـنــدي األدبـا!؟

()3

ب -ألـسـتـم خـري مـن ركـب الـمـطـااي  ......وأنـدى الـعـالـمـيـن بـطـون راح!؟

وخيتم الباحث هذا املبحث بنقل كالم رائد هذا الفن يف العصر احلديث ،وهو (أمحد زكي
ابشا) ،وهو يذكر مزااي الرتقيم وفوائده ،فيقول" :ال تقتصر فوائد الرتقيم على بيان مواضع الوقف
والسكوت اليت ينبغي للقارئ مراعاهتا يف أثناء التالوة ،ولكنه يرمي إىل غاية أبعد وإىل غرض أكرب.
فهو خري وسيلة إلظهار الصراحة وبيان الوضوح ،يف الكالم املكتوب؛ ألنه يدل الناظر إىل تلك
العالمات االصطالحية على العالقات اليت تربط أجزاء الكالم بعضها ببعض بوجه عام ،وأجزاء كل
مجلة بوجه خاص"(.)4
ولذا فإن الطأ يف العالمات الرتقيمية يسبب اللبس يف الرتاكيب اللغوية يف اللغة املكتوبة؛
ألنه ال ترابط بني أجزاء الكالم بعضها ببعض .ومما يزيد من أخطاء الطالب يف القواعد اإلمالئية
مر بنا يف
عامة ،ويف العالمات الرتقيمية خاصة ،هو ربط هذه القواعد ببعض قواعد النحو ،كما ّ
الصفحات السابقة ،األمر الذي جيعل الطلبة الناطقني بغري اللغة العربية  -يف املرحلة الثانوية -يف
( )1انظر :احلموز ،فن الرتقيم يف اللغة العربية  -أصوله وعالماته ،ط ،1ص.97
( )2البيت المرأة من بين هزان امسها أم ثواب يف ابن هلا عقها ،انظر :األصفهاين ،شرح ديوان احلماسة ،ط ،1ص.537
( )3البيت جلرير ميدح به عبد امللك بن مروان ،انظر :ابن عبد ربه ،العقد الفريد ،ط ،1ج ،1ص.331
( )4زكي ،الرتقيم وعالماته يف اللغة العربية ،د.ط ،ص.24
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مشكلة كبرية أمام هذه القواعد؛ ألن إملامهم ابلنحو ليس على مستوى مي ّكنهم من معاجلة هذه
القضااي.
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 .2الباب الثاين:
دراسة للظواهر اللغوية ىف اللغة املكتوبة (واملنطوقة) لدى طالب املرحلة الثانوية ىف غاان
متهيد:
يتناول الباب الثاين اجلانب التطبيقي الثاين هلذه الدراسة ،وقد كان اجلانب التطبيقي األول يف
جزء من الباب السابق ،وهو حتليل حمتوى املقررات الدراسية للغة العربية يف املرحلة الثانوية يف دولة غاان،
ليكون ذلك متهيدا للفصول اليت جاءت بعده يف الدراسة.
عرضا ملنهج حتليل األخطاء ،كما أنه يتناول وص ًفا لإلجراءات
يستهل هذا الباب بتمهيد يتناول ً
اليت قام هبا الباحث يف حتقيق أهداف هذه الدراسة.
عدد من املباحث بناء على عدد الظواهر اليت
ويضم الباب أربعة فصول ،وحتت كل فصل ٌ
درست .وقد ركزت فصول الباب ومباحثه على عرض نتائج الدراسة وحتليل األخطاء اليت صدرت عن
الطالب يف االختبارات التقوميية واملقابالت الشخصية يف املستوات اللغوية املدروسة يف هذا البحث.
 :1 .0 .2مسألة اخلطأ
وقبل التطرق إىل (منهج حتليل األخطاء) جيدر احلديث عن مسألة الطأ ،وقد ورد يف املعاجم
التعمد فيه ،واالبتعاد
أن معىن مادة (خ ط أ) يدور حول العدول عن الصواب ،وارتكاب الذنب أو ّ
عن الصواب ،وإذا سلك طريق الطأ عمدا وسهوا(.)1
ذكر الباحثون منهم الصيين واألمني( :)2أن هناك فرقا بني "زلة اللسان" و "الغلط" و "الطأ"؛
فقصدوا بزلة اللسان تلك األخطاء الناجتة عن تردد املتكلم وما شاهبه ،وقصدوا ابلغلط أن أييت املتكلم
بكالم غري مناسب للموقف .وأما الطأ فهو الذي خيالف فيه املتكلم أو الكاتب قواعد اللغة ،أو كما
يقول براون ،هو " :احنراف عن القواعد النحوية اليت يستخدمها الكبار يف لغتهم األم"(.)3
والطأ اللغوي عند اللغويني القدامى هو الروج عن السنن املألوفة يف اللغة العربية ،وهو الذي
أطلقوا عليه كلمة اللحن .ولقد شاع اللحن بسبب اختالط األلسنة غري العربية ابللسان العريب ،نتيجة
( )1انظر :ابن منظور ،لسان العرب ،ط ،3ج ،1ص .65وانظر أيضا :مصطفى والزايت وعبد القادر والنجار ،املعجم
الوسيط ،د.ط،ج ،1ص.242

( )2صيين ،واألمني ،وحممد ،التقابل اللغوي وحتليل األخطاء ،ط ،1ص.140
( )3براون ،أسس تعلم اللغة وتعليمها ،د.ع ،ص.204
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دخول األعاجم اإلسالم ،األمر الذي رفع مستوى نشاط حركة التصحيح اللغوي عند القدماء ،فسار
التأليف يف التنبيه على األخطاء اللغوية جنبا إىل جنب مع التأليف يف العلوم اللغوية العامة( .)1فألف
الكسائي (ت 189هـ)( :ما تلحن فيه العوام) ،وألف األصمعي (ت 216هـ) ( :ما يلحن فيه العوام)،
وألف ابن السكيت (ت 358هـ)( :إصالح املنطق)(.)2
وقد استمر اللغويون يف العصر احلديث يف التنبيه على األخطاء اللغوية ،لكنهم ركزوا
على املستوى املكتوب فاهتموا بلغة الشعراء والكتاب واألدابء والطباء ،ولغة الصحافيني واإلذاعيني
واملعلمني واملتعلمني .ومن املؤلفات اليت جتدر اإلشارة إليها يف هذا الصدد هي :كتاب (كشف طرة عن
الغرة) ،أليب الثناء األلوسي( ،لغة اجلرائد) إلبراهيم اليازجي ،وكتاب (تذكرة الكاتب) ألسعد داغر(.)3
 :2 .0 .2منهج حتليل األخطاء:
ظهر يف أوائل السبعينات من القرن العشرين منهج حتليل األخطاء  ،Error Analysiعلى يد العامل
اللغوي (تشومسكي  )Cholskyر ِ
ائد املدرسة املعرفية ،وهذا املنهج قسيم منهج التحليل التقابلي
 Contrastive Analysisيف تعليم اللغات األجنبية .وخيتلف املنهجان يف طبيعة التعامل مع األخطاء:
فالتحليل التقابلي قبلي يقوم بتنبؤ الصعوابت واملشكالت اليت يعاين منها دارس اللغة األجنبية عن طريق
البحث عن أوجه التشابه واالختالف بني اللغة األوىل للمتعلم واللغة األجنبية اليت يريد تعلمها .أما
بعدي يقوم على وصف األخطاء الفعلية اليت يقع فيها متعلم اللغة األجنبية،
منهج حتليل األخطاء
ّ
وردها إىل أسباهبا احلقيقة املختلفة("،)4سواء أكانت تلك األخطاء انجتة من التداخل بني اللغة
وتفسريها ّ
()5
األم واللغة اهلدف ،أم انجتة من القياس الاطئة يف اللغة األجنبية ،أم أتثري عوامل غري لغوية"

( )1انظر :النجار ،اللغوايت ،ط ،1ص.3

( )2زايد ،األخطاء الشائعة النحوية والصرفية واإلمالئيةد.ط ،ص.69 - 68
()3زايد ،األخطاء الشائعة النحوية والصرفية واإلمالئيةد.ط،ص.71
( )4انظر :الراجحي ،علم اللغة وتعليم العربية ،د.ط ،ص .50-49

( )5العنايت ،اللسانيات التطبيقية وتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا ،د.ط ،ص .178
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حسب دراسة كوردر :ملنهج حتليل األخطاء هدفان؛ أحدمها نظري Theoreticalواآلخر
تطبيقي  ،Appliedفاهلدف النظري جييب عن سؤالني خبصوص تعلّم اللغة الثانية " :ماذا يتعلم؟ ،و"
كيف يتعلم؟ أما اهلدف التطبيقي فإنه يسعى إىل مساعدة متعلم اللغة الثانية على اكتساهبا(.)1
ويسري منهج حتليل األخطاء يف ثالث مراحل ،وهي:
 -1مرحلة التعرف على اخلطأ :ويقصد به حتديد املواطن اليت تنحرف فيها استجاابت الطالب
عن مقاييس االستخدام اللغوي الصحيح.
 -2مرحلة وصف اخلطأ وتصنيفه :ويكون ببيان أوجه االحنراف عن القاعدة ،وتصنيفه للفئة

اليت ينتمي إليها ،وينظر يف وصف األخطاء إىل أربعة أمور :حذف عنصر ،أو زايدته ،أو اختيار عنصر
غري صحيح ،أو ترتيب العناصر ترتيبا غري صحيح(.)2

 -3مرحلة تفسري اخلطأ :ويكون ببيان العوامل اليت أدت إىل وقوع هذا الطأ ،واملصادر اليت
يعزى إليها ،ومن مث تصحيح الطأ وذكر الصواب(.)3
وميكن تلخيص مصادر األخطاء حسب منهج حتليل األخطاء يف النقاط اآلتية-:
أ  -التدخل (النقل عن اللغة األم) :حيدث النقل الكثري من اللغة األم يف املرحلة األوىل يف

ابلتدخل)4(nterference؛ فييطغى نظام للغة األم على اللغة اهلدف،
تعلم اللغة الثانية ،وهو ما يسمى
ّ
وذلك بـ " نقل الربة اللغوية  Transfer of Experienceمن لغته األم إىل اللغة الثانية"(.)5

ب -أخطاء يف اللغة اهلدف :فالنقل من اللغة األم ليس السبب الرئيس الرتكاب األخطاء،
فثمة أخطاء ترتكب بعد أن يكتسب املتعلم جزء من النظام اللغوي يف اللغة اهلدف .وتتغري طبيعة هذه
األخطاء يف كل مرحلة من مراحل تعلم اللغة الثانية ،وترد هذه األخطاء إىل األسباب اآلتية-:
•
( )1انظر:

التعميم :Overgeneralization

Corder, S.P. (1974). Error Anallysis. London: Oxford University Press (Language and Language

Learning), pp 122-154. In Mungungu, Saara Sirkka (2010), Error analysis : Investigating the writing of ESL
Namibia learners, Master Degree Thesis unpublished, University of Sauth Africa. pp. 20 .

( )2انظر :الراجحي ،علم اللغة وتعليم العربية ،د.ط ،ص.57-51

( )3انظر :زهران ،علم اللغة التطبيقي يف اجملال التقابلي (حتليل األخطاء) ،ط ،1ص.47-21
( )4انظر:الراجحي ،علم اللغة وتعليم العربية ،د.ط  ،ص  ، 54وينظر أيضا:

Richards, J. C., and Schmidt, R. (2002). Dictionary of Languag Teaching and Applied Linguistics. Pearson
Education Limited. London: Longman. p:379

( )5زهران ،علم اللغة التطبيقي يف اجملال التقابلي (حتليل األخطاء) ،ط ،1ص.15
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ويشمل احلاالت اليت يعمم فيها املتعلم قاعدة لغوية يف اللغة اهلدف ،مثل مجع كلمة (مدرسة)
على (مدرسات) قياسا على مجع املؤنث السامل ،ومجع كلمة ( )Manعلى ( )Mansقياسا على
(.)boys
اجلهل ابلقاعدة وقيودها  )1(:Ignorance of rule restrictionsوهي أخطاء انمجة
•
عن تطبيق بعض القواعد يف سياقات ال تنطبق عليها ،حنو( :مل حيض ْر املعلم) بعدم كسر فعل املضارع
اجملزوم املتبوع بساكن ،جهال بقاعدة (التخلص من الساكنني)،
•

التطبيق الناقص للقاعدة :Incomplete application of rules

وهو تطبيق جزئي للقاعدة ،لكون املتعلم مل يلم ابلقاعدة من جوانبها كاملة ،حنو( قابلت
الطالبات) بضبط املفعول به ابلفتحة ،مما يدل على القائل يعرف قاعدة املفعول به إال أنه
جيهل أن مجع املؤنث السامل ينصب ابلكسرة نيابة عن الفتحة.
ج -بيئة التعلم (االفرتاضات اخلاطئة أو األخطاء التطورية):
كلمة البيئة هنا تشري إىل الفصل الدراسي ،ومادة التعلم ،واملدرس ،واملوقف االجتماعي .قد
تؤدي بيئة التعلم ابملتعلم إىل تكوين افرتاضات خاطئة عن اللغة ،فيقع يف أخطاء ترجع إىل الشرح الاطئ
الذي يقدمه املدرس ،أو الرتاكيب الاطئة يف الكتب املقررة.
ومن هنا تظهر أمهية حتليل احملتوى  Content Analysisالذي "ال يقتصر على حتليل حمتوى املواد
التعليمية ،بل يتعداه إىل حتليل خمتلف الكتب الدراسية والواثئق ذات الصلة ابلعملية التعليمية" (.)2
 :3 .0 .2جمتمع الدراسة وعينتها:
يتكون جمتمع البحث  -الاص ابلباب الثاين  -من طالب املرحلة الثانوية العربية يف دولة غاان،
وأما عينة الدراسة فتتكون من طالب الصف الثانيوالثالث الثانويني للعام الدراسي 2017 / 2016م.
وكان عددهم  150مائة ومخسني طالبا ،ينتسبون إىل أربع مدارس على النحو اآليت-:
 املهعد العنربي يف مدينة مت ِايل بشمال غاان 49 :طالبا. اثنوية ابن عباس يف مدينة مت ِايل بشمال غاان 27 :طالبا.( )1زهران ،علم اللغة التطبيقي يف اجملال التقابلي (حتليل األخطاء) ،ط ،1ص.160
( )2طعيمة ،املهارات اللغوية :مستوايهتا ،تدريسها ،وصعوابهتا ،ط ،1ص.40
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 معهد الدراسات اإلسالمية يف مدينة كوماسي يف وسط غاان 48 :طالبا. املدرسة النورية اإلسالمية يف مدينة كوماسي يف وسط غاان 26 :طالبا.بياانت الطالب(ة)
م

االسم

اجلنس

العمر

املستوى

لغة األم

لغات أخرى

املدرسة

1

علي عبد هللا

ذكر

17

2

دغباين

هوسا

معهد الدراسات اإلسالمية -
كوماسي.

2

لبابة سعيد

أنثى

16

2

غرونشي

هوسا  -أسانيت -
اإلجنليزية

" " " " " " "

3

فوزية حسن

"""

29

2

غوجنا

هوسا  -أسانيت

" " " " " " "

4

ثراي حممد

"""

35

2

هوسا

أسانيت

" " " " " " "

5

ربة أبوبكر

"""

45

3

غوجنا

هوسا

" " " " " " "

6

رشيدة هاشم

"""

30

3

صونغاي

هوسا  -إجليزية

" " " " " " "

7

عبد القدوس أمحد

ذكر

17

3

موشي

هوسا  -فرنسية  -دغباين

" " " " " " "

8

فردوس عبد هللا

أنثى

29

2

دغباين

هوسا  -إجنليزية  -زبرما -
أسانيت -منربسي

" " " " " " "

9

عبد الرمحن خليفة

ذكر

20

3

صونغاي

هوسا -أسانيت

" " " " " " "

10

نور الدين إبراهيم
عباس

"""

16

3

غوجنا

هوسا  -دغباين

" " " " " " "

11

يوسف شعيب

"""

26

2

بوسنغا

فرنسية  -هوسا

" " " " " " "

12

عبد الغين آدم

"""

32

3

بوسنغا

موشي  -هوسا

" " " " " " "

13

عبد الرمحن حممد
مسلم

"""

24

3

وانغرا

إجنليزية  -هوسا  -أسانيت

" " " " " " "

14

عبد الرمحن عبد
احلميد حممد

"""

24

3

موشي

هوسا

" " " " " " "

15

علي خالد عمر

"""

18

3

زبرما

هوسا -فرنسية

" " " " " " "

16

سعيد جربيل

"""

30

3

كوتوكويل

إجنليزية  -أسانيت  -هوسا

" " " " " " "

17

احلسن حسني

"""

22

3

هوسا

إجنليزية  -أسانيت

" " " " " " "

18

عبد العزيز هارون

"""

18

3

زبرما

فرنسية  -إجنليزية  -هوسا

" " " " " " "
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19

أرمياء أبوبكر

"""

30

3

غوجنا

إجنليزية  -هوسا  -أسانيت

" " " " " " "

20

زكراي هارون

"""

22

3

زبرما

إجنليزية  -هوسا

" " " " " " "

21

حارث حممود

"""

22

3

غوجنا

إجنليزية  -هوسا  -أسانيت

" " " " " " "

22

إبراهيم حممود

"""

20

3

غرونشي

إجنليزية  -هوسا  -أسانيت

" " " " " " "

23

حيىي عبد الرمحن

"""

22

3

صونغاي

إجنليزية  -هوسا  -أسانيت

" " " " " " "

24

عبد هللا علي ميغا

"""

28

3

صونغاي

هوسا

" " " " " " "

25

سعيد عيسى

"""

30

3

غرونشي

إجنليزية  -هوسا  -أسانيت

" " " " " " "

26

فيصل بوادي أبوبكر

"""

28

3

أسانيت

إجنليزية

" " " " " " "

27

عبد اجمليد املهابة أمحد

"""

20

3

صونغاي

إجنليزية  -هوسا  -أسانيت

" " " " " " "

28

حممود يوسف

"""

20

3

صونغاي

هوسا  -أسانيت

" " " " " " "

29

معروف عبد هللا

"""

27

3

موشي

إجنليزية  -هوسا  -أسانيت

" " " " " " "

30

حممد سعيد

"""

25

3

زبرما

فرنسية  -هوسا

" " " " " " "

31

حممد حبيب

"""

17

2

هوسا

أسانيت  -إجنليزية

" " " " " " "

32

مسعود نور الدين

"""

18

2

هوسا

أسانيت  -إجنليزية

" " " " " " "

33

إبراهيم أمحد رفاعي

"""

16

2

موشي

هوسا  -أسانيت  -إجنليزية

" " " " " " "

34

حارث حممد تنكو

"""

18

3

هوسا

أسانيت  -إجنليزية

" " " " " " "

35

جابر عبد هللا حممد

"""

17

2

هوسا

أسانيت  -إجنليزية

" " " " " " "

36

سليمان حممد أمحد

"""

19

3

صونغاي

هوسا  -أسانيت  -إجنليزية

" " " " " " "

37

داود عبد اجمليد

"""

18

3

غوجنا

هوسا  -أسانيت  -إجنليزية

" " " " " " "

38

حممد إمساعيل إسحاق " " "

19

2

واال

هوسا  -إجنليزية

" " " " " " "

39

إبراهيم أنياس عبد
الرءوف

"""

20

3

هوسا

هوسا  -إجنليزية

" " " " " " "

40

عبد املؤمن عبد هللا

"""

18

3

صونغاي

هوسا  -فرنسية

" " " " " " "

41

عبد الرمحن احلسن
عبد هللا

"""

17

3

صونغاي

هوسا  -إجنليزية

" " " " " " "

42

سعيد عبد الصمد
حممد

"""

21

3

سيساال

هوسا  -دغباين  -إجنليزية

" " " " " " "

43

موسى آدم هارون

"""

18

3

دغباين

هوسا  -إجنليزية  -أسانيت

" " " " " " "

44

أبو بكر حممد الرابع

"""

17

2

هوسا

إجنليزية  -أسانيت

" " " " " " "
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45

نور الدين نوح أبو
بكر

"""

18

3

صونغاي

هوسا  -إجنليزية  -أسانيت

" " " " " " "

46

شعيب عبد الرزاق

"""

17

2

غوجنا

هوسا  -دغباين  -إجنليزية
 -أسانيت

" " " " " " "

47

مبارك أمحد سعيد

"""

20

3

غوجنا

هوسا  -إجنليزية  -أسانيت

" " " " " " "

48

عبد هللا حممد إمساعيل

"""

19

3

هوسا

إجنليزية  -أسانيت

" " " " " " "

49

محزة موسى

ذكر

17

2

بوسنغا

هوسا  -إجنليزية -أسانيت

املدرسة النورية
اإلسالمية  -كوماسي

50

يوسف يعقوب بالل

"""

20

3

صونغاي

هوسا  -إجنليزية -أسانيت

" " " " " " "

51

يوسف احلسن عبد
الرمحن

"""

18

3

صونغاي

هوسا  -إجنليزية

" " " " " " "

52

جابر نوح أمحد

"""

21

3

صونغاي

هوسا  -فرنسية

" " " " " " "

53

حممد هارون كماين

"""

19

2

غورما

هوسا  -صوانغاي -
فرنسية

" " " " " " "

54

رحينة عبد هللا

أنثى

19

3

بوسانغا

هوسا  -أسانيت  -إجنليزية

" " " " " " "

55

مارية حممد األمني

"""

20

3

غورما

هوسا  -أسانيت  -إجنليزية

" " " " " " "

56

نعيمة عبد اللطيف

"""

17

2

كوتوكويل

هوسا  -أسانيت  -إجنليزية

" " " " " " "

57

سالمة أبوبكر

"""

18

3

فالين

هوسا  -أسانيت  -إجنليزية

" " " " " " "

58

وايل حممد خباري آدم

ذكر

18

2

غورما

هوسا  -فرنسية

" " " " " " "

59

عبد املهيمن إمساعيل

"""

15

2

غوجنا

هوسا  -أسانيت  -إجنليزية

" " " " " " "

60

املهدي جربيل

"""

18

3

صونغاي

هوسا  -أسانيت  -إجنليزية

" " " " " " "

61

عمر هارون

"""

17

3

صونغاي

هوسا  -أسانيت  -إجنليزية
 -دغباين

" " " " " " "

62

موسى احلسن موسى

"""

18

3

دغباين

هوسا  -أسانيت -

" " " " " " "

63

احلسن حممد

"""

18

3

غوجنا

هوسا  -أسانيت  -إجنليزية

" " " " " " "

64

عبد الناصر حسن

"""

24

3

صونغاي

هوسا  -أسانيت  -إجنليزية

" " " " " " "

65

جعفر موسى مهني

"""

18

2

صونغاي

هوسا  -فرنسية

" " " " " " "

66

احلسن عثمان يوسف

"""

21

3

صونغاي

هوسا  -أسانيت  -إجنليزية

" " " " " " "

67

عبد الصمد إدريس
حممد

"""

17

2

سيساال

هوسا  -أسانيت  -إجنليزية

" " " " " " "

68

إبراهيم حممد

"""

17

2

صونغاي

هوسا  -إجنليزية

" " " " " " "
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69

يوشع حبيب هللا

"""

18

3

صونغاي

هوسا  -أسانيت  -إجنليزية

" " " " " " "

70

يوسف عبد الكرمي

"""

18

3

صونغاي

هوسا  -أسانيت  -إجنليزية

" " " " " " "

71

عمر نوح أمحد

"""

17

2

صونغاي

هوسا  -أسانيت  -إجنليزية

" " " " " " "

72

أبو بكر نوح أمحد

"""

20

3

صونغاي

فرنسية

" " " " " " "

73

حذيفة حممد األمني

"""

17

2

فالين

هوسا  -أسانيت  -إجنليزية

" " " " " " "

74

جربيل احلسن حممد

"""

17

3

صونغاي

هوسا  -أسانيت  -إجنليزية

" " " " " " "

75

جابر حممد طاهر

"""

18

3

بوسانغا

موسي  -دغباين  -هوسا

املعهد العنبريي -
متايل

76

عبد الرحيم عبد هللا

"""

20

3

دغباين

اإلجنليزية

" " " " " " "

77

إبراهيم إسحاق

"""

19

3

موسي

االجنليزية  -دغباين

" " " " " " "

78

زكراي حممد احلسن

"""

18

3

دغباين

اجنليزية

" " " " " " "

79

إسحاق احلسن
يعقوب

"""

19

3

دغباين

إجنليزية

" " " " " " "

80

عبد الرفيق احلسن

"""

17

3

دغباين

إجنليزية

" " " " " " "

81

عبد هللا زكراي عبد هللا

"""

22

3

دغباين

ال يوجد

" " " " " " "

82

احلسن زكراي شعيب

"""

19

3

دغباين

أسانيت

" " " " " " "

83

موسى احلسن يعقوب

"""

20

3

دغباين

ال يوجد

" " " " " " "

84

يوسف هاشم

"""

19

3

دغباين

إجنليزية

" " " " " " "

85

حممد كامل صاَل عبد
هللا

"""

18

3

دغباين

إجنليزية

" " " " " " "

86

عثمان عبد الصمد

"""

18

3

دغباين

ال يوجد

" " " " " " "

87

عمران شعيب

"""

23

3

دغباين

إجنليزية

" " " " " " "

88

حممد األمني إسحاق

"""

18

3

دغباين

ال يوجد

" " " " " " "

89

هارون يعقوب عبد
الكرمي

"""

19

3

دغباين

هوسا  -إجنليزية

" " " " " " "

90

آدم إبراهيم احلسن

"""

18

3

دغباين

هوسا  -أجنليزية

" " " " " " "

91

مشعون ضكوغو

"""

19

3

دغباين

ال يوجد

" " " " " " "

92

حممد احلافظ عبد هللا

"""

18

3

دغباين

إجنليزية

" " " " " " "

93

عبد الرزاق عبد املؤمن
عبد هللا

"""

18

3

دغباين

إجنليزية

" " " " " " "
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94

حسن حممد حسن

"""

20

3

دغباين

إجنليزية

" " " " " " "

95

برهان الدين جربيل

"""

19

3

دغباين

إجنليزية  -أسانيت

" " " " " " "

96

احلسن حممد املنري

"""

20

3

دغباين

ال يوجد

" " " " " " "

97

عبد الصمد عبد
الكرمي

"""

20

3

دغباين

ال يوجد

" " " " " " "

98

إمساعيل احلسن

"""

20

3

دغباين

ال يوجد

" " " " " " "

99

عبد الواحد زكراي

"""

23

3

دغباين

إجنليزية

" " " " " " "

"""

19

3

دغباين

ال يوجد

" " " " " " "

101

عمر الفاروق حيىي
نباري

"""

23

3

دغباين

إجنليزية

" " " " " " "

102

عبد الغفار شنان
نباري

"""

21

3

دغباين

إجنليزية

" " " " " " "

103

جماهد عبد القهار
احلسن

"""

17

3

دغباين

إجنليزية

" " " " " " "

104

عبد اللطيف إبراهيم
احلسن

"""

17

3

دغباين

إجنليزية

" " " " " " "

105

حممد عادل حيىي عبد
الرمحن

"""

18

3

دغباين

إجنليزية

" " " " " " "

106

مفيت حممد الرابع

"""

19

3

دغباين

ال يوجد

" " " " " " "

107

مروان جنيد

"""

20

3

دغباين

إجنليزية

" " " " " " "

108

عبد اللطيف حممد
شعيب

"""

18

3

دغباين

إجنليزية

" " " " " " "

109

إسحاق احلسن
يعقوب

"""

18

3

دغباين

إجنليزية

" " " " " " "

110

جابر إبراهيم حممد

"""

17

2

موسي

دغباين  -إجنليزية

" " " " " " "

112

حممد أبو بكر شعيب

"""

18

2

دغباين

إجنليزية

" " " " " " "

113

إسحاق إبراهيم عبد
هللا

"""

17

2

دغباين

إجنليزية  -أسنيت

" " " " " " "

114

عبد الرفيع عبد هللا

"""

16

2

بوسانغا

دغباين  -موسي  -إجنليزية

" " " " " " "

115

عبد هللا عبد الرحيم
حممد

"""

19

2

دغباين

إجنليزية

" " " " " " "

116

حممد زكراي احلسن

"""

18

2

دغباين

ال يوجد

" " " " " " "

100

يعقوب شعيب أبو
بكر
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117

عبد اهلادي حممد

"""

19

2

واال

دغباين  -هوسا  -إجنليزية

" " " " " " "

118

حممد أمحد إبراهيم

"""

20

2

دغباين

إجنليزية

" " " " " " "

119

حممد كبوري عمر

"""

18

2

موسي

دغباين  -إجنليزية  -فرنسية

" " " " " " "

120

شعيب احلسن عبد
املؤمن

"""

16

2

دغباين

إجنليزية

" " " " " " "

121

عيسى يعقوب كمال
الدين

"""

16

2

دغباين

إجنليزية

" " " " " " "

122

يوسف عبد هللا نبال

"""

17

2

دغباين

هوسا  -إجنليزية

" " " " " " "

123

حممد مصباح الدين
أمحد

"""

17

2

دغباين

إجنليزية

" " " " " " "

124

علي عبد هللا حممد

"""

16

2

دغباين

ال يوجد

" " " " " " "

125

عثمان عمر حافظ

"""

18

3

هوسا

دغباين  -إجنليزية

اثنوية ابن عباس -
متايل.

126

عمران عبد املؤمن

"""

20

3

دغباين

إجنليزية

" " " " " " "

127

حممد األول يعقوب

"""

19

3

دغباين

إجنليزية

" " " " " " "

128

عبد الرزاق عبد املؤمن

"""

18

3

واال

دغباين  -إجنليزية

" " " " " " "

129

داود عبد هللا حممد

"""

17

3

غوجنا

دغباين  -هوسا  -إجنليزية

" " " " " " "

130

إمساعيل إبراهيم

"""

18

3

غوجنا

دغباين  -إجنليزية

" " " " " " "

131

عبد اللطيف أبو بكر
أمحد

"""

19

3

دغباين

إجنليزية

" " " " " " "

132

علي آدم عنرت

"""

17

3

دغباين

إجنليزية

" " " " " " "

133

أبو بكر شعيب
إسحاق

"""

18

3

دغباين

إجنليزية

" " " " " " "

134

هارون حممد حيي

"""

18

3

دغباين

إجنليزية

" " " " " " "

135

عثمان موسى نباري

"""

17

3

دغباين

إجنليزية

" " " " " " "

136

عبد الشكور حممد

"""

19

3

واال

دغباين  -إجنليزية

" " " " " " "

137

عبد اللطيف عبد
املؤمن شعيب

"""

18

3

دغباين

إجنليزية

" " " " " " "

138

إبراهيم احلسن عبد هللا

"""

17

3

دغباين

إجنليزية

" " " " " " "

139

عادل حممد حمي الدين " " "

17

3

دغباين

إجنليزية  -غوجنا

" " " " " " "

140

"""

18

3

غوجنا

إجنليزية  -دغباين

" " " " " " "

حممد الرابع سعيد
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141

جنيد عيسى نبال

"""

20

3

دغباين

إجنليزية

" " " " " " "

142

حممد أبو بكر علي

"""

17

3

دغباين

إجنليزية

" " " " " " "

143

يعقوب إسحاق
احلسن

"""

18

3

دغباين

إجنليزية

" " " " " " "

144

عبد الكرمي هارون عبد
هللا

"""

18

3

دغباين

إجنليزية

" " " " " " "

145

اباب آدم حممد

"""

17

3

ابندا

إجنليزية  -دغباين  -هوسا

" " " " " " "

146

مشس الدين صاَل

"""

18

3

دغباين

إجنليزية

" " " " " " "

147

حممد الامس عبد هللا

"""

19

3

دغباين

إجنليزية

" " " " " " "

148

عبد هللا عبد الرزاق
علي

"""

18

3

دغباين

إجنليزية

" " " " " " "

149

حسني حممد احلسن

"""

18

3

دغباين

إجنليزية  -غوجنا

" " " " " " "

150

مفتاح هارون عبد
املؤمن

"""

18

3

دغباين

إجنليزية

" " " " " " "

وقد أجرى الباحث االختبارات التقوميية هلؤالء الطالب يف مدارسهم ،ويف فصول دراستهم،
للحفاظ على اجلو املعتاد لديهم كي ال تتأثر النتائج سلبا لو نقلوا إىل أماكن غريبة.
احمليط اللغوي للطالب الغاين

()1

ولكي يتضح وصف أفراد الدراسة جيدر احلديث عن احمليط اللغوي ملتعلم اللغة العربية يف دولة
درس يف املدارس مثان،
غاان .توجد هبذه الدولة أكثر من مائة لغة وهلجة ،لكن اللغات الرئيسية اليت ت ّ
وهي كاآليت  -حسب املناطق-:

" -1أكان  "Akanوتتبعها هلجات (أسنيت  - Asantiفانيت  -Fantiأتشيم
Akuapem

Akhem

 -أكيابيم

-كوواحو  - Kwahuإنْ ِزميا  ،)Nzemaوهي مستخدمة يف وسط الدولة وجزءأكرب

من اجلنوب ،وهلجة أسانيت أكثر انتشارا من مجيع اللغات واللهجات يف الدولة ،كما أسلفنا
يف املدخل هلذه الدراسة.
( )1انظر:مرتضى ،اللسانيات التطبيقية وتعليم وتعلم العربية جبمهورية غاان ،رسالة املاجستري ،ص.43
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 " -2دغاري  ، "Dagaareومنها (وايل ( )Waleاملستخدمة يف املناطق العليا الغربية.
" -3دا ْغ ْمِِب  "Dagmbeيف اجلنوب ببعض مدن أكرا وجزء من املنطقة الشرقية.
" -4د ْغباين  "Dagbaneيف الشمال ،وخاصة يف املنطقة املسماة (الشمالية).
 " -5أيوي  "Eweيف منطقة فولْتا يف اجلنوب الشرقي.
 " -6غا " "Gaيف أكرا العاصمة.
وجنا  "Gonjaيف املناطق اليت تربط بني الشمال والوسط.
 " -7غ ْ
ِ -8
"كاس ْم  "Kasemأقصى منطقة الشرق(.)1
بينما يوجد عدد من اللغات األجنبية اليت طغت على اللغات املذكورة يف معظم اجملتمعات
اإلسالمية غري الشمالية .ولغة "اهلوسا" اليت يرجع أصلها إىل نيجرياي والنيجر والكامريون أكثر طغياان
على لغات غاان يف تلك اجملتمعات .وتكاد تكون هي اللغة املشرتكة بني من يتعلمون اللغة العربية يف
الدولة ،وهو واضح يف جدول قائمة بياانت الطالب ،ويتبني يف القائمة أن ربع أفراد العينة يتكلمون هبا
وإن كانت ليست لغتهم األم.
ولعل السبب يرجع إىل دور التجار اهلوسويني يف دخول اإلسالم إىل غاان( ،)2وألن اهلوسا من
أكرب اللغات اإلفريقية ،وأوسعها انتشارا يف إفريقية  -بعد العربية – إذ يصل عدد الناطقني هبا إىل حنو
( )55مخسة ومخسني مليون نسبة (.)3
هذا ،فإن متعلم اللغة العربية يف غاان  -وهو انطق بغريها  -تبدأ مشكالته يف اكتساب اللغة
منذ طفولته ،وهو يتعلم لغته األم ،ألنه جيد نفسه يف حميط تسيطر عليه التداخالت

اللغوية Linguistic

( )1مرتضى ،اللسانيات التطبيقية وتعليم وتعلم العربية جبمهورية غاان ،رسالة املاجستري ،ص.43
2
( ) انظرIdrisu Abdulai, The Growth of Islamic Learning in Northern Ghana and its I nteraction with Western :
Secular Education , Africa Development, Vol. xxx, Nos. 1 & 2, 2005, pp. 54 – 55

( )3انظر :ابه ،أتصيل الفكر اإلسالمي خارج البيئة العربية ،مفاهيم وآليات ،جملة الوعي اإلسالمي ،ع،532
 ، http://alwaei.com/topics/view/article.php?sdd=426&issue=446استعرض اتريخ2015 /5 /10 :م.
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 .)1(Interferenceفالطفل (الد ْغباين) الذي يولد يف مدينة كوماسي ويف حي (زنْغو )( *)2مثال ،جيد
نفسه حماطا بثالث لغات يكتسبها يف آن واحد( :د ْغباين واهلوسا وأسانيت) ،قارن ذلك يف بقية املناطق.
إذن أمامنا متعلم مضطرب بسبب التداخالت اللغوية منذ طفولته ،فهو ليس متعلما ثنايئي
اللغة  ،Bilingualبلهو متعلم ثالثي اللغة  ،Trinligualوأحياان رابعي اللغة

Quadrilingual

أو أكثر.

وتعترب هذه التداخالت مصدرا أساسيا من مصادر الصعوبة يف تعلم اللغة األجنبية(.)3
 :3 .0 .2أدوات الدراسة:

من أجل التعرف على أبرز املشكالت الصوتية والصرفية والنحوية واإلمالئية اليت يعاين منها

الطلبة يف املرحلة الثانوية يف غاان ،قام الباحث مبا يلي:
 -1إعداد استبانة )4(Questioner؛ وهي خاصة ابملعلمني من أجل حتليل حمتوى املقررات املدرسية.
وقد سبق تنفيذ هذا التحليل يف مباحث الفصل األول من الباب األول هلذا البحث.
 -2إعداد أسئلة االختبارات التقوميية للطالب من أجل الوقوف على الظواهر اللغوية اليت جيدون
الصعوبة يف املعاملة معها أثناء استعماهلم للغة العربية .وقد اتبع الباحث يف إعدادمها
(االستبانة واألسئلة) الطوات اآلتية:
أ -مراجعة الدراسات السابقة والكتب والدورايت ذات العالقة مبوضوع الدراسة.
ب -عمل قائمة ابجلوانب اليت متس حمتوى الكتب املقررة من انحية ،واليت متس الظواهر
اللغوية اليت ينوى دراستها من انحية اثنية.

( )1انظر :زهران ،علم اللغة التطبيقي يف اجملال التقابلي (حتليل األخطاء) ،ط ،1/ص.15
(* )2أصل "زنغو" كلمة هوساوية تعىن " معسكر" أو مكان راحة القافلة ،وقد تطورت دالليا فصارت تعين حي قبائل اهلوسا
التجار الساكنني يف دولة أجنبية على نية العودة إىل وطنهم األصلي .مث تطورت أخرى فاستقرت على املعىن احلايل وهو =
= "حي اجملتمع املسلم" ،غري أن املعىن األصلي مستعمل أيضا يف هذا العصر ،وخاصة يف نييجرياي والنيجر .انظر:مرتضى،
اللسانيات التطبيقية وتعليم وتعلم العربية جبمهورية غاان ،رسالة املاجستري ،ص.44

( )3انظر :مرتضى ،اللسانيات التطبيقية وتعليم وتعلم العربية جبمهورية غاان ،رسالة املاجستري ،ص.43
( ) 4انظر :طعيمة ،املهارات اللغوية :مستوايهتا ،تدريسها ،وصعوابهتا ،ط ،1/ص .41
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ج -التأكد من صدق وثباهتما( ،)1وذلك من خالل عرضهما على جمموعة من احملكمني
املختصني يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها من ذوي الربة ،إلبداء آرائهم يف القوائم من حيث:
 جماالت حتليل حمتوى الكتب املقررة. نوعية املشكالت والصعوابت اليت يعاين منها الدارسون. سالمة الصياغة اللغوية. حذف ما يرونه مناسبا للحذف. -3إجراء تعديالت على االستبانة وورقة األسئلة؛ وذلك بناء على املالحظات اليت أشار إليها
احملكمون ،واليت اقتضت إجراء بعض التعديالت على مضموهنما.
 -4صياغة االستبانة واألسئلة يف صورهتما النهائية .وتطلّب ذلك وضع جدول املواصفات
( ،)Table of Specificationلبيان األهداف اإلجرائية لألسئلة.
 :4 .0 .2منهج املسح الكمي:
يرى البحث أن منهج املسح الكمي هو املنهج املناسب يف حتقيق أهداف هذه الدراسة املتمثلة
يف الوقوف على الظواهر اللغوية اليت خيطئ الطالب الغاين فيها وهو يتعلم اللغة العربية يف املرحلة الثانوية.
عرف نوانن ( )Nunanمنهج املسح الكمي أبنه " :البحث املنهجي للظواهر االجتماعية
وقد ّ

من خالل األساليب اإلحصائية الرايضية أو احلسابية"( ) ،مبعىن هو املنهج الذي يعىن جبمع البياانت
2

من خالل استعمال أدوات قياس كمية ،ويتم تطبيقها على عينة من األفراد متثل اجملتمع األصلي .غري

( )1انظر :طعيمة ،املهارات اللغوية :مستوايهتا ،تدريسها ،وصعوابهتا ،ط ،1/ص.47
( )2نوانن ،اكتساب اللغة الثانيةNunan, D. (2001). Second Language Acquisition. Carter, R. & Nunan, D., (eds). ،
The Cambridge Guide to Teaching English to Speakers of other Languages [C], pp 87-92. Cambridge
University Press
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أن الباحث تشاتلويرث ّ Shuttleworthبني أنه لكي ينجح هذا املنهج البد وأن يكون تصميمه تصميما

دقيقا حبيث يتوافر فيه الصدق والثبات(.)1

 :1.2الفصل األول( :حتليل األخطاء يف املستوى الصويت)
متهيد:
عرضا وحتليالً ألخطاء الطالب يف املستوى الصويت بناء على نتائج االختبارات
تناول هذا الفصل ً
اليت أجريت هلذا الغرض .وحتته مبحثان :تناول األول منهما عرضا لنتائج املقابلة الشخصية مع الطالب،
مع بيان النسبة املائوية لكل خطأ ،وتناول املبحث الثاين حتليل تلك النتائج للوصول إىل أسباب وقوع
الطالب يف األخطاء.
يرى الدكتور جاسم أن الصعوابت اليت يواجهها متعلمو اللغة الثانية يف نطق بعض األصوات
أثناء تعلمهم مشكلةٌ قدمية وليست جديدة .فاجلاحظ  -وهو من رواد علم اللغة التتطبيقي  -تناول
ظاهرة (اللثغة واللكنة) ابلدراسة حيث قام بشرحهما ،وذكر أسباهبما ،وطريقة عالجهما(.)2
ِ
ِ
ِ
الراء غينا ... ،فـهو ألثغ وِهي لثغاء
السني اثء و َّ
واللثغة حتول اللّسان من حرف إىل حرف كقلب ّ
(ج) لثغ ،وأما اللكنة فهو من ل ِكن لكنا ولكنة إذا عي وثقل عي وثقل لِسانه وصعب علْي ِه اإلفصاح
ِابلْعربِيَّ ِة لعجمة لِسانه فـهو ألكن وِهي لكناء (ج) لكِن(.)3
وما يلي نص األسئلة كما جاء يف أوراق االختبار-:
امتحان تقومي مستوى طالب املرحلة الثانوية يف قضااي صوتية
( مقابلة شخصية مع الطالب)(.)4
 هل جتد صعوبة يف نطق الصوتني ( العني والاء )؟ نعم [ ]( )1انظر :تشاتلويرث ،تصميم منهج املسح الكمي ،استعرض بتاريخ2017 /3 /19 :م.

ال[ ]
Shuttleworth M. (2008), Quantitative

Resources research design. From Experiment
https://explorable.com/quantitative-research-design

(  )2جاسم ،اجلاحظ عامل اللغة التطبيقي ،جملة اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة ،ع  ،165ص.470

( )3انظر :مصطفى والزايت وعبد القادر والنجار ،املعجم الوسيط ،د.ط ،ج ،2ص 851و .837
( *)4يطالب من الطالب قراءة األسئلة قبل اإلجابة عليها ،وذلك ملالحظة طريقة نطقه لألصوات.
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 هل جتد صعوبة يف التمييز بني األصوات املتشاهبة اآلتية:الدال والضاد؟ نعم [ ]

ال[ ]

الذال والظاء؟ نعم [ ]

ال[ ]

احلاء واهلاء؟ نعم [ ]
السني والصاد؟ نعم [ ]

ال[ ]
ال[ ]

التاء والطاء؟ نعم [ ]

ال[ ]

الكاف والقاف؟ نعم [ ]

ال[ ]

 هل تعاين من نطق الصوتني ( الاء والغني )؟ نعم [ ] هل جتد صعوبة يف نطق الصوتني ( اهلاء واهلمزة)؟ نعم [ ] -هل تعاين من نطق األصوات وقد وردت يف كلمات؟ نعم [ ]

ال[ ]
ال[ ]
ال[ ]

 -2اقرأ سورة الضحى قراءة متأنية (( :والضحى والليل إذا سجى .))...
وما يلي خمطط التصحيح لورقة املستوى الصويت  ،Mark Scheme for Phonoticsوهو خيتلف
خمتلف:
عن خمططات التصحيح لباقي املستوايت املدروسة؛ ألن أسلوب إجراء االختبار ٌ
خمطط التصحيح لورقة املستوى الصويت
الدرجة
األصوات

صحيح

خطأ

Mark Scheme for Phonotics

مالحظات حول قراءة السورة
صحيح

الدال
الضاد
الذال
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خطأ

الظاء
احلاء
اهلاء
السني
الصاد
التاء
الطاء
الكاف
القاف
الاء
الغني
اهلمزة
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 :1.1.2املبحث األول :عرض النتائج يف املستوى الصويت
تناول هذا املبحث الصعوابت اليت تعرض هلا الطالب الغاين يف نطق األصوات اليت مت وصفها،
وذلك ابالعتماد على نتائج املقابلة الشخصية .ونظرا لطبيعة املستوى الصويت يف اللغة العربية اعتمد
الباحث على التجربة الشخصية للطالب .يقول دوكوري ومسيه ":اعتمد علماء العربية األوائل وعلماء
التجويد على املالحظة الذاتية والتجربة الشخصية يف دراسة األصوات ،وال تزال هذه الوسيلة من الوسائل
املهمة يف الدرس الصويت احلديث"( ،)1وهلذا السبب اختلفت طريقة االختبار يف املستوى الصويت عن
ابقي املستوايت يف هذه الدراسة ،ابإلضافة إىل قراءة الطالب لكل سؤال قبل اإلجابة عليه ،ويؤمر
كذلك بقراءة سورة الضحى ،وذلك ليتمكن الباحث من مالحظة األخطاء الصادرة منه يف قراءة
األسئلة وقراءة السورة ،ابإلضافة إىل التجربة الشخصية للطالب.
وقد بلغ عدد األسئلة (املعايري) يف هذا املستوى إىل ( ،)10وكانت النتائج كما يلي،
وهو اجلمع بني إجاابت الطالب بـ (نعم) أو (ال) ،وصحة النطق أو عدمه-:
جدول رقم ( )7يوضح نتائج التجربة الشخصية للطالب يف األصوات
نعم/صحيح

ال/خطأ

م

املعايري

 1هل جتد صعوبة يف نطق الصوتني ( العني والاء )؟

24

126

 2هل جتد صعوبة يف التمييز بني الدال والضاد؟

49

101

 3هل جتد صعوبة يف التمييز بني الذال والظاء؟

50

100

 4هل جتد صعوبة يف التمييز بني احلاء واهلاء؟

44

106

 5هل جتد صعوبة يف التمييز بني السني والصاد؟

51

99

 6هل جتد صعوبة يف التمييز بني التاء والطاء؟

47

103

 7هل جتد صعوبة يف التمييز بني الكاف والقاف؟

40

110

 8تعاين من نطق الصوتني ( الاء والغني )؟

40

110

( )1دوكوري ومسيه ،املشكالت الصوتية يف تعلم اللغة العربية للناطقني بغريها ،جملة جامعة املدينة العاملية ،د.ع ،ص.21
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 9هل جتد صعوبة يف نطق الصوتني ( اهلاء واهلمزة)؟

20

130

 10هل تعاين من نطق األصوات وقد وردت يف كلمات؟

59

91

%28

%72

النسبة العامة للمعايري

يصف الشكل اآليت النسبة العامة لنتائج دراسة املستوى الصويت لدى العينة ،وهي أن نسبة
مثانية وعشرين يف املائة  %28فقط من الطالب يتعرضون للصعوابت يف نطق األصوات أو التمييز بني
األصوات املتشاهبة ،وأن نسبة اثنني وسبعني يف املائة  %72منهم ال يتعرضون هلذه الصعوابت.
شكل رقم ( ) 5يوضح النسبة العامة لنتائج املستوى الصويت

%28

اليجدونصعوبة
يجدونصعوبة

%72

عرض للنسب يف كل معيار على حدة-:
وما يلي ٌ
 -1يبني الشكل التايل أن نسبة أربعة ومثانني يف املائة  %84من أفراد العينة ال جيدون صعوبة
يف نطق الصوتني احللقيني (العني والاء) ،بينما نسبة ستة عشر يف املائة  %16فقط جيدون
صعوبة يف نطقهما.
شكل رقم ( ) 6يوضح نسبة الصعوبة يف نطق الصوتني ( العني واخلاء)
%16
اليجدونصعوبة
يجدونصعوبة

%84
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 -2يوضح الشكل اآليت أن نسبة ثالثة وستون يف املائة  %63من أفراد العينة ال يعانون من
التمييز بني الصوتني املتشاهبني ( الدال والضاد) ،بينما نسبة سبعة وثالثني يف املائة %37
فقط منهم جيدون صعوبة يف التمييز بينهما.
شكل رقم ( ) 7يوضح نسبة الصعوبة يف التمييز بني الصوتني (الدال و الضاد)
اليجدونصعوبة
يجدونصعوبة

%37
%63

 -3يصف الشكل اآليت أن نسبة سبعة وستني يف املائة  %67من أفراد العينة ال جيدون صعوبة
يف التمييز بني الصوتني (الذال والظاء) عند نطقهما ،وأن نسبة ثالثة وثالثني يف املائة %33
فقط جيدون صعوبة يف نطقهما ويف التمييز بينهما.
شكل رقم (  )8يوضح نسبة الصعوبة يف التمييز بني الصوتني (الذال والظاء)
%33

اليجدونصعوبة
يجدونصعوبة

%67

 -4أن نسبة إحدى وسبعني يف املائة  %71من أفراد العينة ال جيدون صعوبة يف التمييز بني
الصوتني (احلاء واهلاء) عند نطقهما ،كما أن نسبة تسعة وعشرين يف املائة  %29فقط
جيدون صعوبة يف نطقهما ويف التمييز بينهما.
شكل رقم (  ) 9يوضح نسبة الصعوبة يف التمييز بني الصوتني (احلاء واهلاء)
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%29
اليجدونصعوبة
يجدونصعوبة

%71

 -5أن نسبة تسعة وستني يف املائة  %69من أفراد العينة ال يعانون من صعوبة يف التمييز بني
الصوتني (السني والصاد) ،وأن نسبة إحدى وثالثني يف املائة  %31منهم جيدون صعوبة يف
نطقهما ويف التمييز بينهما.
شكل رقم (  )10يوضح نسبة الصعوبة يف التمييز بني الصوتني (السني و الصاد)
%31

اليجدونصعوبة
يجدونصعوبة

%69

 -6أن نسبة تسعة وستني يف املائة  %69من أفراد العينة ال يعانون من صعوبة يف التمييز بني
الصوتني (التاء والطاء) ،وأن نسبة إحدى وثالثني يف املائة  %31منهم جيدون صعوبة يف
نطقهما ويف التمييز بينهما.
شكل رقم (  )11يوضح نسبة الصعوبة يف التمييز بني الصوتني (التاء والطاء)
%31
اليجدونصعوبة
يجدونصعوبة

%69
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 -7أن نسبة ثالثة وسبعني يف املائة  %73من أفراد العينة ال يعانون من صعوبة يف التمييز بني
الصوتني (الكاف والقاف) ،وأن نسبة واحد وثالثني يف املائة %27منهم جيدون صعوبة يف
نطقهما ويف التمييز بينهما.
شكل رقم ( )12يوضح نسبة الصعوبة يف التمييز بني الصوتني (الكاف والقاف)
%27

اليجدونصعوبة
يجدونصعوبة

%73

 -8أن نسبة ثالثة وسبعني يف املائة  %73من أفراد العينة ال جيدون صعوبة يف نطق الصوتني
(الاء والغني) ،كما أن نسبة ثالثة وثالثني يف املائة %27فقط جيدون صعوبة يف نطقهما.
شكل رقم ( ) 13يوضح نسبة املعاانة يف نطق الصوتني (اخلاء والغني)
%27
اليجدونصعوبة
يجدونصعوبة

%73

 -9أن نسبة سبعة ومثانني يف املائة  %87من أفراد العينة ال جيدون صعوبة يف نطق الصوتني
احللقيني (اهلاء واهلمزة) ،بينما نسبة ثالثة عشر يف املائة  %13فقط جيدون صعوبة يف
نطقهما.
شكل رقم ( )14يوضح نسبة الصعوبة يف نطق الصوتني (اهلاء واهلمزة)
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%13

اليجدونصعوبة
يجدونصعوبة

%87

 -10أما الذين ال جيدون صعوبة يف نطق األصوات وهي واردة يف الكلمات ،فقد بلغت نسبتهم
إحدى وستني يف املائة  %61من أفراد العينة ،بينما تسعة وثالثون يف املائة  %39فقط
من أفراد العينة ال جيدون صعوبة يف ذلك.
شكل رقم ( )15يوضح نسبة املعاانة من نطق األصوات وقد وردت يف كلمات
اليجدونصعوبة
%39
يجدونصعوبة
%61

واملالحظ يف عرض نتائج املستوى الصويت أن نسبة وجود الصعوابت يف نطق األصوات والتمييز
أقل من عدم وجودها ،سواء كان ذلك يف النسبة الاصة لكل بند أو عند مجع مجيع
بني املتشابه منها ّ
النتائج.
وبناء على النتائج املسجلة ها هنا فإن املبحث التايل يقوم بتحليل تلك األخطاء والصعوابت
رغم قلتها ،مع ذكر أسباب هلذه القلة.
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 :2.1.2املبحث الثاين :حتليل األخطاء يف املستوى الصويت
عوامل:

يرى علماء علم اللغة التطبيقي أن وقوع املتعلم األجنيب يف األخطاء الصوتية يعود إىل أربعة

()1

 -1اختالف اللغتني يف خمارج األصوات.
 -2اختالف اللغتني يف التجمعات الصوتية.
 -3اختالف اللغتني يف مواضع النرب والتنغيم واإليقاع.
 -4اختالف اللغتني يف العادات النطقية.
()2
فقسم األصوات العربية من
األسباب
هذه
على
اعتمد
وميكن القول أبن الدكتور غالدنثى
ّ
حيث صعوبة نطقها عند من يتكلم بلغة (اهلوسا)( )3على الوجه التايل:
 -1األصوات العربية اليت توجد أيضا يف لغة (اهلوسا) وعددها سبعة عشر صوات وهي( :أ ،ب،
ت ،ج ،د ،ر ،ز ،س ،ش ،ك ،ل ،م ،ن ،ه ،و ،ي).

 -2األصوات العربية اليت توجد يف (اهلوسا) ،ولكنها تنطق بطريقة خمالفة عن األصل العريب،
وعددها أربعة أصوات ( :ط ،غ ،ف ،ق).
 -3األصوات العربية اليت ال توجد يف (اهلوسا) أصال ،وهي مثاين ( :ث ،ح ،خ ،ذ ،ص ،ض،
ظ ،ع)(.)4
( )1انظر :الراجحي ،النحو العريب والدرس احلديث ،ط ،6ص .116 :وانظر أيضا حسان ،مشكالت تعليم األصوات للناطقني
بغريها ،جملة معهد اللغة العربية ،جامعة أم القرى ،د.ع ،ص  .352وانظر أيضا :زهران ،علم اللغة التطبيقي يف اجملال التقابلي
(حتليل األخطاء) ،ط ،1ص.38-37

( )2غالدنثي ،حركة اللغة العربية وآداهبا يف نيجرياي من سنة  1804إىل 1966م ،ط ،2ص.190
( )3ليست (اهلوسا) من أصل غاين لكنها طغت على لغات غاان خاصة يف أوساط املسلمني ،وقد اختارها الباحث منوذجا ألهنا

أشد اللغات اإلفريقية أتثر ابللغة العربية ،انظر :صفحة  186من هذا البحث ،وانظر :انظر:مرتضى ،اللسانيات التطبيقية

وتعليم وتعلم العربية جبمهورية غاان ،رسالة املاجستري ،ص .43وانظر أيضا:

Idrisu Abdulai, The Growth of Islamic

Learning in Northern Ghana and its Interaction with Western Secular Education , Africa Development, Vol. xxx,
Nos. 1 & 2, 2005, pp. 54 – 55

( )4وقد حذف البحث حرف (ال) مع أنه من النص ،ألن الدراسة تتعامل مع األصوات املنطوقة وليست احلروف املرسومة.
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واملالحظ أن اجملموعة األوىل ال تسبب أية صعوبة لدى الطالب الغاين يف املرحلة الثانوية ،اللهم
إال يف األصوات (س  -ش) و( ر  -ل )؛ فبعض أفراد قبائل مشال غاان مثل (داغباين ،وغوجنا ،و واال،
وسيساال) يستعملون السني بدل الشني ،والعكس .كما أن بعض أفراد قبائل (أكان) يف وسط غاان
وجزء من جنوهبا ،وخاصة من قبيلة (أشانيت) ،يستعملون الراء بدل الالم ،والعكس(.)1
وأما اجملموعتان الثانية والثالثة فإنه يكثر فيهما الطأ ،كما ّبني غالدنثي" ،لصعوبة نطقها عندهم
مثل الضاد ،أو لعدم التعود عليها مثل الذال ،هذا ابإلضافة إىل األخطاء الفاشية اليت تنجم عن
التقارب بني األصوات يف املخرج"(.)2
بعدي يقوم على وصف األخطاء الفعلية اليت يقع فيها متعلم اللغة
ومبا أن منهج حتليل األخطاء ٌّ
األجنبية( ،)3كان من األصوب عدم االعتماد فقط على التجربة الشخصية واملالحظات الذاتية ألفراد
العينة ،لذا استعمال الباحث أسلواب يساعده على الوقوف على األخطاء الفعلية ،وذلك أبمر الطالب
أن يقرأ كل سؤال قبل اإلجابة عليه .يقول الدكتور البدراوي زهران يف هذا الصدد " :ومما هو معلوم أن
مشكالت املستوى الصويت بكل جوانبها ال تربزها الكتابة وإمنا الذي يربزها هو النطق واألداء"(.)4
وعليه فإن مناذج األخطاء يف التحليل هي نفس األسئلة املستعملة يف االختبار التقوميي للمستوى
الصويت ،مع الرتكيز على األصوات املقصودة مالحظتها؛ ألن الطالب عند قراءته لسؤال معني قد يقع
يف أخطاء صوتية أخرى ،فهذه ال يلتفت إليها.
جدول رقم ( )8يوضح نتائج الطالب يف استعمال األصوات العربية
السؤال

اخلطأ

رقم

1أ

الصواب

وصف اخلطأ

هل جتد صعوبة يف نطق الصوتني (

هل جتد صعوبة يف نطق

استعمال اهلمزة

األين والاء )؟

الصوتني ( العني والاء )؟

بدل العني.

( )1انظر :مرتضى ،اللسانيات التطبيقية وتعليم وتعلم العربية جبمهورية غاان ،رسالة املاجستري ،ص.43

( )2غالدنثي ،حركة اللغة العربية وآداهبا يف نيجرياي من سنة  1804إىل 1966م ،ط ،2ص.200-190
( )3انظر :الرجحي ،علم اللغة وتعليم العربية ،ط ،1ص.50-49

( )4زهران ،علم اللغة التطبيقي يف اجملال التقابلي (حتليل األخطاء)،ط ،1ص.37
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السؤال

رقم

اخلطأ

1ب هل جتد صعوبة يف نطق الصوتني (
العني واحلاء )؟
2

4

الصوتني ( العني والاء )؟

بدل الاء.

الدال والضاد؟

الواو بدل الضاد

هل جتد صعوبة يف التمييز بني الذال هل جتد صعوبة يف التمييز بني استعمال الذال مع
والذواء؟

الذال والظاء؟

هل جتد صعوبة يف التمييز بني اهلاء

هل جتد صعوبة يف التمييز بني استعمال اهلاء بدل

واهلاء؟
5أ

هل جتد صعوبة يف نطق

استعمال احلاء

هل جتد صعوبة يف التمييز بني الدال هل جتد صعوبة يف التمييز بني استعمال الدال مع
والدواد؟

3

الصواب

وصف اخلطأ

احلاء واهلاء؟

هل جتد صعوبة يف التمييز بني السني هل جتد صعوبة يف التمييز بني
والسواد؟

السني والصاد؟

الواو بدل الظاء.
احلاء.
استعمال السني
مع الواو بدل
الصاد.

5ب هل جتد صعوبة يف التمييز بني الشني هل جتد صعوبة يف التمييز بني استعمال الشني
6
7
8

بدل السني.

والصاد؟

السني والصاد؟

هل جتد صعوبة يف التمييز بني التاء

هل جتد صعوبة يف التمييز بني استعمال التاء مع
الواو بدل الطاء.

والتواء؟

التاء والطاء؟

هل جتد صعوبة يف التمييز بني

هل جتد صعوبة يف التمييز بني استعمال الكاف

الكاف والكاف؟

الكاف والقاف؟

هل تعاين من نطق الصوتني ( الاء

هل تعاين من نطق الصوتني ( استعمال ج

واجلني )؟

الاء والغني )؟
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بدل القاف.
القاهرة أو احلرف

السؤال

اخلطأ

رقم

الصواب

وصف اخلطأ
الالتيين Gبدل
الغني(.)1

9
10

هل جتد صعوبة يف نطق الصوتني (

هل جتد صعوبة يف نطق

استعمال اهلمزة

اآلء واألمزة)؟

الصوتني ( اهلاء واهلمزة)؟

بدل اهلاء.

هل تعاين من نطك األصوات وكد

هل تعاين من نطق األصوات استعمال الكاف

وردت يف كلمات؟

وقد وردت يف كلمات؟

بدل القاف.

على ضوء ما سبق ميكن القول أبن البحث حاول معاجلة املرحلتني من ثالث مراحل يف منهج
()2
التعرف على الطأ ،وذلك بتحديد األصوات اليت جيد الطالب الغاين
مرحلة
أوالمها
:
حتليل األخطاء
ّ
صعوبة يف نطقها .واثنيهما مرحلة وصف الطأ ببيان أوجه احنراف الطالب الغاين عن النطق الصحيح
لألصوات املختارة.
سمى مرحلة
وخيتم البحث هذا الفصل ابملرحلة الثالثة واألخرية يف حتليل األخطاء ،واليت ت ّ
التفسري( ،)3ويقصد ابلتفسري هنا بيان العوامل اليت أدت إىل وقوع الطأ ،واملصادر اليت يعزى إليها،
ومن مث تصحيح الطأ وذكر الصواب .وجتدر اإلشارة يف هذا الصدد أن تصحيح الطأ وذكر الصواب
قد مت معاجلتهما يف اجلدول السابق ضمن مرحلة وصف األخطاء .وعليه فإن البحث ركز على بيان
أسباب وقوع األخطاء على الرتتيب اآليت-:
1أ -استعمال اهلمزة بدل العني :وهذا الطأ من التداخل اللغوي
( ، )InterlingualInterferenceأو نقل الربة ( )Transfer of Experienceبسبب العادات النطقية للغة
( )1غالدنثي ،حركة اللغة العربية وآداهبا يف نيجرياي من سنة  1804إىل 1966م ،ط ،2ص  .194وانظر أيضا :مرتضى،
اللسانيات التطبيقية وتعليم وتعلم العربية جبمهورية غاان ،رسالة املاجستري ،ص.44

( )2انظر:الرجحي ،علم اللغة وتعليم العربية ،ط ،1ص.51
( )3انظر:الرجحي ،علم اللغة وتعليم العربية ،ط ،1ص.53
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األم؛ ألنه ال يوجد يف اللغات الغانية صوت العني بينما يوجد فيها صوت اهلمزة ،فنقل الطالب العادة
تعود عليها عند النطق بصوت اهلمزة.
النطقية اليت ّ
1ب -استعمال احلاء بدل اخلاء:وسببه املبالغة يف التصويب ( ،)Hypercorrectionواحلرص

على أال يقع يف الطأ فوقع فيه؛ ألن الصوتني غري موجودين يف اللغات الغانية.

 -2استعمال الدال مع الواو بدل الضاد :جيتمع سببان هلذا الطأ ،ومها التداخل اللغوي
واملبالغة يف التصويب؛ والبيان هو أن صوت الضاد غري موجود يف لغة الطالب خبالف صوت الدال،
فالعادات النطقية للغة األم للطالب دفعته إىل أن ينطق الضاد داال ،لكنه حلرصه الشديد على أال يقع
يف الطأ زاد واوا على الدال فأصبح خطأه أكرب.
 -3استعمال الذال مع الواو بدل الظاء :الصواتن غري موجودين يف لغة الطالب الغاين،
لكنه استطاع ابملمارسة أن يتغلب على الصعوبة يف نطق صوت الذال ،وهذا التغلب دفعه إىل احلرص
على أال يقع يف الطأ عند نطقه بصوت الظاء فنطقه ذاال مع الواو ،فسبب الطأ هنا هو املبالغة يف
التصويب (.)Hypercorrection
 -4استعمال اهلاء بدل احلاء :ال يوجد يف اللغات الغانية صوت احلاء بينما يوجد فيها صوت
تعود عليها عند النطق بصوت اهلاء .فسبب الطأ هنا هو
اهلاء ،وقد نقل الطالب العادة النطقية اليت ّ
نقل الربة ( )Transfer of Experienceبسبب العادات النطقية للغة األم.
5أ -استعمال السني مع الواو بدل الصاد :سبب الطأ هو اجلمع بني نقل الربة
 )of Experienceواملبالغة يف التصويب ()Hypercorrection؛ حيث إنه حاول أن يتجنب الطأ يف نطق
تعوده به ،وألن الصاد غري موجود يف لغته ،لكنه حلرصه الشديد على
صوت الصاد فنطقه سينا بسبب ّ
( Transfer

أال خيطئ وقع يف خطأ آخر وهو زايدته صوت الواو على السني.

5ب -استعمال الشني بدل السني :أراد الطالب أن يتجنب جعل الصاد سينا فجعل السني
شينا ،ألن البند هو( :هل جتد صعوبة يف التمييز بني السني والصاد؟) ،فقد ابلغ يف تصويب الصوت
التايل فأخطأ يف الصوت الذي قبله .فريجع سبب الطأ يف هذه احلالة إىل املبالغة يف التصويب
( .)Hypercorrectionعلما أبن صوت الشني يشرتك مع أخويه السني والصاد يف صفة الصفري؛ فالسني
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والصاد من األصوات الصفريية اهلسيسية ،يف حني ينتمي صوت الشني إىل األصوات الصفريية
اهلشيشية( .)1فليس غريبا أن يوجد وقوع األخطاء التبادلية فيها.
 -6استعمال التاء مع الواو بدل الطاء :اجتمع يف هذا الطأ نقل الربة
 )Experienceواملبالغة يف التصويب ( .)Hypercorrectionفالعادات النطقية للغته األم دفعته إىل جعل
( Transferof

الطاء اتء ،فحاول أن يتجنب هذا الطأ فوقع يف خطأ اثن ،وهو زايدة الواو على التاء.
وكما سبق أن غالدنثي جعل بعض األصوات ضمن األصوات املوجودة يف لغة (اهلوسا) لكنها
تنطق بطريقة خمالفة عن األصل العريب ،وهي (ط ،غ ،ف ،ق) .يرى البحث أن هذا االستدراك أخرج
هذه األصوات (غري الفاء) من جمموعة األصوات املوجودة يف لغة (اهلوسا) ،وابلتايل فهي ملحقة
ابألصوات اليت ال توجد يف هذه اللغة ،وخاصة (اهلوسا) املستعملة يف غاان ،ألهنا ختتلف نسبيا عن
اهلوسا يف نيجرياي والنيجر وكامريون ،لتأثرها ابللغات احمللية(.)2
 -7استعمال الكاف بدل القاف :سبب الطأ هو نقل الربة ()Transfer of Experience؛
فصوت القاف غري موجود يف لغة الطالب فنقل العادة النطقية لصوت الكاف من لغته األم ،فجعل
منطبق على البند رقم ( )10الذي لن يكرره البحث.
القاف كافا .وهذا السبب
ٌ
 -8استعمال احلرف الالتيين  Gبدل الغني( :)3ال يوجد صوت الغني يف لغة الطالب بينما
صوت لـ (احلرف الالتيين  ، )4( )Gأو ما اصطلح عليه بـ (جيم القاهرة) ،5وميكن إرجاع سبب
يوجد ٌ
الطأ إىل نقل الربة ( )Transfer of Experienceمن اللغة األم إىل اللغة األجنبية.
 -9استعمال اهلمزة بدل اهلاء :وكما سبق آنفا أن الصوتني (اهلمزة واهلاء) موجودان يف لغة

عودت متعلم اللغة العربية على االهتمام ابلتمييز بني
الطالب ،لكن اسرتاتيجية التعليم القدمية يف غاان ّ
األصوات احللقية وخاصة صوت اهلاء ،فأعطته اسم (اهلاء الكبري) ،متييزا عن اهلمزة واحلاء والاء .لذلك
( )1الويل ،معجم علم األصوات ،ط ،1ص.87

( )2انظر :غالدنثي ،حركة اللغة العربية وآداهبا يف نيجرياي من سنة  1804إىل 1966م ،ط ،2ص.190
( )3انظر :مرتضى اللسانيات التطبيقية وتعليم وتعلم العربية جبمهورية غاان ،ص.44

( )4انظر :غالدنثي ،حركة اللغة العربية وآداهبا يف نيجرياي من سنة  1804إىل 1966م ،ط ،2ص.194
( )5انظر أيضا :أنيس ،األصوات اللغوية ،د.ط ،ص.70
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جند أن الطالب حيرص على أال يقع يف الطأ عند النطق به فيقع يف خطأ آخر ،وهو أن جيعل اهلاء
مهزة ،وهذا يرجع إىل املبالغة يف التصويب (.)Hypercorrection
واملالحظ فيما سبق من تفسري أخطاء الطالب يف املستوى الصويت أن األسباب اليت أدت إىل
حدوثها كانت من احملورين:
-1

التداخل اللغوي أو (نقل الربة من اللغة األم إىل اللغة العربية) (.)1

ويؤكد الدكتور إبراهيم أنيس هذا الكالم وهو يتحدث عن مظهر العادات اللغوية الاص
ابملستوى الصويت" :وهذا املظهر يكاد يكون أوضح مظهر للعادات اللغوية ،وأكثرها رسوخا عند األفراد،
()2
فهو أول ما يسرتعى أمساعنا حني نريد تعلم لغة من اللغات ،وهو آخر ما نستطيع تقليده"
 -2تداخل اللغة نفسها ( ،)Intralingualفالنقل من اللغة األم ليس السبب الرئيس الرتكاب
األخطاء ،فهناك أخطاء ترتكب بعد أن اكتسب املتعلم جزء من النظام اللغوي يف اللغة األجنبية ،فمثال
هناك أصوات خاصة ابلعربية نفسها ليست يف لغة الطالب الغاين ،مثل صوت الضاد ،فيحاول الطالب
أال يقع يف الطأ عند نطقه هبذا الصوت ،وحلرصه الشديد وقع يف الطأ بزايدة صوت الواو على صوت
الدال فنطق الضاد هكذا (دواد) ،كما سبق يف التحليل .وهذه الظاهرة تعرف بظاهرة املبالغة يف التصويب
(.)Hypercorrection
واملالحظ أيضا أن نسبة األخطاء العامة يف املستوى الصويت قليلة ،إذا قورنت بنسبة الطالب
الذين ال جيدون صعوبة يف نطق األصوات والتمييز بينها .ويرى البحث أن السبب الرئيس الرتفاع
مستوى األداء يف املستوى الصويت لدى الطالب الغاين يف املرحلة الثانوية هو انتشار احللقات القرآنية
يف الدولة ،مما ساعد على حتسني نطق األصوات العربية لدى املتعلمني .وقد دلت بياانت أفراد عينة
البحث أن جلهم إما أهنم حفظة لكامل القرآن الكرمي وإما أهنم حفظوا جزء منه ،وبعضهم بعد احلفظ
تقدموا وأصبحوا مدرسني يف احللقات القرآنية.

( )1زهران ،علم اللغة التطبيقي يف اجملال التقابلي (حتليل األخطاء) ،ط ،1ص.47

( )2أنيس ،األصوات اللغوية ،د.ط ،ص.184
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وقد أيّد بعض الباحثني ما ذهب إليه البحث من دور قراءة القرآن الكرمي وجتويده يف حتسني
نطق األصوات العربية :يرى الدكتور أمحد مطلوب أن من خصائص أصوات احلروف العربية ثباهتا" ،
ألن جوهر الصوت العريب بقي واضحا ،وهو يتمثل يف قراءة القرآن الكرمي وإخراج احلروف الصامتة
إخراجا يكاد يكون واحدا"(.)1
وأكد الدكتور الصغري هذا الكالم حيث رجع به إىل القرن األول( ،)2يقول" :ولعل أقدم إشارة
تدعو إىل التأمل يف أصول األداء القرآين ،ما روي عن اإلمام علي (رضي هللا عنه) يف قوله تعاىل:ﭽ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭼ (سورة املزمل ،اآلية ،)4:أنه قال رضي هللا عنه (:الرتتيل جتويد احلروف ،ومعرفة
الوقوف"(.)3
إن أسلوب القرآن الكرمي يف توجهه الصويت يساعد على الدربة الدقيقة على التلفظ ابألصوات
العربية .وقد الحظ الدكتور الصغري هذه الظاهرة أبهنا من عجائب القرآن األدائية ،حيث يضع صوتني
يف سياق واحد ،وبعرض خمتلف ،يف مواضع عديدة من القرآن الكرمي ،وضرب مثاال للصوتني الضاد
والظاء بتفخيم األول وترقيق الثاين ،يف قوله تعاىل :ﭽ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ
ﮤﮥ ﮦﮧ ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ ﮱﯓ
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﭼ(سورة فصلت ،اآلية)51-50:
فالظاء يف (غليظ) والضاد يف (أعرض) ويف (عريض) (.)4

( )1مطلوب ،حبوث لغوية ،ط ،1ص.27

( )2الصغري ،الصوت اللغوي يف القرآن الكرمي ،ط ،1ص.105
( )3السيوطي ،اإلتقان يف علوم القرآن ،د.ط،ج ،1ص .282

( )4الصغري ،الصوت اللغوي يف القرآن الكرمي ،ط ،1ص.78 -74
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وجيدر الذكر أن علماء اإلعجاز القرآين اهتموا ابلتصنيف الصويت للحروف املقطعة يف فواتح
السور ببيان أسرارها الرتكيبية ،ودالئلها الصوتية ،وكان يف طليعة هؤالء األعالم(:)1
 الباقالين( )2يف (إعجاز القرآن)، والزخمشري( )3يف (الكشاف)، والزركشي( )4يف (الربهان يف علوم القرآن).وخيلص الدكتور الصغري حديثه عن الدور الفعال للقرآن الكرمي يف حتسني نطق األصوات العربية،
للعرب وغريهم ،فقال " :هلذا نرى أن القرآن الكرمي هو القاعدة الصلبة للنطق العريب الصحيح جلملة
أصوات اللغة ،وال سيما الضاد والظاء أو احلاء واهلاء ،يف التمرس عليهما والتفريق بينهما" (.)5
يقول الشيخ سليمان حممد ابمبا أثناء املقابلة معه ،وهو جييب عن سؤال الباحث:
(ما دور حلقات القرآن الكرمي يف حتسني نطق األصوات العربية لدى دارسي اللغة العربية يف غاان؟)
فأجاب الشيخ قائال" :قبل انتشار احللقات القرآنية كان علماؤان يدربوننا على التلفظ ابألصوات
العربية لنتمكن من قراءة القرآن قراءة صحيحة ،ومن الطرق اليت كانوا مييزون هبا احلروف إعطاء أوصافا
( )1انظر :الصغري ،الصوت اللغوي يف القرآن الكرمي ،ط ،1ص.86 -85
(  )2هو حممد بن الطيب بن حممد بن جعفر بن القاسم ،املعروف ابلباقالين،أبو بكر ،متكلم على مذهب االشعري= .
ورد على املعتزلة والشيعة والوارج واجلهمية وغريهم ،وتويف ببغداد
= ولد ابلبصرة سنة 338ه ،وسكن بغداد ،مسع هبا احلديثّ ،
عام  403هـ .ومن تصانيفه :إعجاز القرآن ،متهيد االوائل وتلخيص الدالئل ،أسرار الباطنية ،وهداية املسرتشدين يف الكالم.
انظر :رضا كحالة ،معجم املؤلفني ،د.ط ،ج ،10ص.110-109
الزخمشري ،جار هللا ،أبو القاسم ،من أئمة العلم .ولد يف زخمشر سنة 467ه،
( )3هو حممود بن عمر بن حممد بن أمحد الوارزمي
ّ
وسافر إىل مكة فجاور هبا زمنا فلقب جبار هللا .وتنقل يف البلدان ،وتويف عام  538هـ .من أشهر كتبه الكشاف ،وأساس
البالغة ،واملفصل .انظر :الزركلي ،األعالم ،ط ،15ج ،7ص.178
اَّللِ بْن هبادر الزركشي ،أحد العلماء األثبات مبصر يف القرن الثامن ،وعلم من أعالم الفقه
( )4هو ب ْدر ال ِّدي ِن حم َّمد بْن عْب ِد َّ
واحلديث والتفسري وأصول الدين .ولد ابلقاهرة سنة 745ه ،ومن العلماء الذين أخذ عنهم الشيخ مجال الدين اإلسنوي،
ومن تصانيفه :إعالم الساجد أبحكام املساجد ،والبحر احمليط يف أصول الفقه ،والربهان يف علوم القرآن ،وختريج أحاديث
الشرح الكبري للرافعي ،وغريها .انظر :مقدمة حمقق الكتاب :الزركشي ،برهان يف علوم القرآن ،ط ،1ج ،1ص.6-3

( )5انظر:

الصغري ،الصوت اللغوي يف القرآن الكرمي ،ط ،1ص.75-74
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للحروف املتشاهبة بلغة (هوسا) ،على سبيل املثال( :ها بـبَّا  -اهلاء الكبري) و(ها كرِمي  -اهلاء الصغري)؛
فاألول صوت اهلاء ،والثاين صوت احلاء .هذا متييز يف الصورة وعند اإلمالء فقط ،ألن الناس كانوا
خيطئون عند النطق فينطقون احلاء هاء (اهلمد) بدل (احلمد) ،و(أمهد) بدل (أمحد) .أما يف اآلونة
األخرية فإن احللقات ساعدت كثريا يف النطق الصحيح للحروف العربية لدى املتعلمني ،وهلل احلمد
واملنة" (.)1
ويستنتج مما سبق أن ترتيل آايت القرآن الكرمي والتمرس على قراءته أداةٌ مهمة إلزالة الصعوابت
يف نطق األصوات العربية لدى املتعلم الناطق بلغة غري العربية .ومما يؤيد هذا االستنتاج اهتمام القدامى
أبصول األداء القرآين والتوجه الصويت للقرآن الكرمي .أما يف حالة تعذر استعمال القرآن الكرمي وسيلة
لتحسني نطق األصوات العربية  -مثل احلاالت يف املعاهد اللغوية احلكومية وأقسام اللغة العربية يف
اجلامعات الوطنية – فإنه يعتمد على جهود املعلمني مع االستعانة ابملختربات اللغوية احلديثة.

( )1مقابلة مع الشيخ سليمان حممد ابمبا ،إمام ومدير جامع املدرسة الصمدانية حبيسابون زونغو يف مدينة كوماسي  -مجهورية
غاان 10،أبريل2017 ،م.
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 :2.2الفصل الثاين( :حتليل األخطاء يف املستوى الصريف)
متهيد:
عرضا لنتائج املستوى الصريف ،وحتليالً لألخطاء اليت وقع
تناول الفصل الثاين من الباب الثاين ً
فيها الطالب يف كتاابهتم أثناء االختبارات التقوميية .ويضم الفصل مبحثني :تناول املبحث األول عرض
النتائج وحتليل األخطاء يف تصريف األفعال ،وتناول املبحث الثاين عرضا وحتليال لنتائج االختبار يف
املفرد واملثىن واجلمع.
والطأ الصريف كما ذكره زايد هو":عدم معرفة التلميذ ابلتغريات اليت قد تقع يف الكلمة بناء
()1
على موقعها يف اجلملة ،أو التغيري يف بنية الكلمة األصلية لعلة من العلل الصرفية املعروفة".
وال شك يف أن الطأ يف املستوى الصريف ليس كغريه من األخطاء؛ إذ يرتتب عليه أخطاء
متعددة يف املستوايت اللغوية األخرى ،لذا وصفه ابن عصفور ابلشرف والغموض يف آن واحد إذ يقول
أبن علم الصرف " أشرف شطري العربية وأغمضها؛ فالذي يبني شرفه احتياج مجيع املشتغلني ابللغة
العربية من حنوي ولغوي إليه أميا حاجة؛ ألنه ميزان العربية .أال ترى أنه قد يؤخذ جزء كبري من اللغة
ابلقياس ،وال يتوصل إىل ذلك إال من طريق التصريف"

()2

ولتحليل أخطاء الطالب يف املستوى الصريف يف املوضوعات املختارة مت إجراء االختبار التقوميي،
واألسئلة على النحو اآليت:
امتحان تقومي مستوى طالب املرحلة الثانوية يف قضااي صرفية
 -1ضع خطا واحدا حتت األفعال التامة التصريف ،وخطني حتت الناقصة التصريف:
كتب –أوشك – فهم – استخرج – مابرح– احرجنم – اخلولق.
لكل.
 -2للفعل الثالثي من حيث بنائه للماضي ثالثة أوزان ،اذكرها مع مثال واحد ّ
...................................................................................
..........................................................................................
( )1زايد ،األخطاء الشائعة النحوية والصرفية واإلمالئية،د.ط ،ص.71
( )2ابن عصفور ،املمتع الكبري يف التصريف ،ط ،1ص.31
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..........................................................................................
.......................................................................................
 -3ينقسم الفعل من حيث التجريد والزايدة إىل قسمني ،اذكر القمسني مع مثالني لكل قسم.
...................................................................................
..........................................................................................
 -4ضع خطا واحدا حتت الفعل السامل  ،وخطني حتت املهموز  ،وثالثة خطوط حتت املضعف:

علم – علَّم – أخذ – دحرج – زلزل – أكرم – فتح – أمر – قرأ – حرجم – عسعس –
سأل – ولـج.
 -6ينقسم الفعل املعتل إىل أربعة أقسام :مثال  ،وانقص  ،وأجوف  ،واللفيف املقرون،
واللفيف املفروق.
هات مثالني لكل قسم:
أ -الفعل املثايل :
...............................................................................
ب -الفعل الناقص :
............................................................................
ج -الفعل األجوف :
..............................................................................
د -اللفيف املقرون :
.............................................................................
ه – اللفيف املفروق :
............................................................................
 -7اخرت اإلجابة الصحيحة ،مث مثل هلا خبمس كلمات:
[يثين االسم الصحيح بزايدة ألف واتء يف آخره]
[ يثين االسم الصحيح بزايدة ألف ونون فقط يف آخره]
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[يثين االسم الصحيح بزايدة ألف ونون أو ايء ونون يف آخره]
...................................................................................
...................................................................................
 -8ضع الكلمات اآلتية يف خانتها املناسبة:
مسراء  -شيماء  -بيضاء  -صفراء  -محراء

 -رجل  -كتاب  -زيد

القاضي  -احملامي  -املتعايل  -املستعلي  -اهلدى  -املصطفى  -اهلوى  -الفىت
الصحيح

املقصور

املنقوص

املمدود

ِّ -9
ثن األمساء اآلتية (اجعل كل واحد منها مثىن):
عائشة – رجل – مسراء – املصطفى – ِ
القاضي ،
الفىت....................................................................................
 -10ما هي عالمة مجع االسم الصحيح املذكر؟
.......................................................
 -11ما هي عالمة اجلمع املؤنث السامل؟
..............................................................
 -12ثن وامجع األمساء اآلتية[ :قاضية  ،حمامية  ،مسلمة  ،قاض  ،مصطفى  ،مرتقي].
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...................................................................................
..........................................................................................
......................................................................................
 -13هات مجع املذكر السامل من اآلتية:
[ املسلم – العامل – املؤمن – القانت – حممد – زيد]:
...................................................................................
..........................................................................................
......................................................................................
خمطط التصحيح لورقة املستوى الصويت

Mark Scheme for Morphology

ملحوظة :لكل سؤال درجة
ملحوظات عامة:
 -1ال يُشترط مطابقة أمثلة الطالب لفظ ما ورد في المخطط (في حالة طلب التمثيل)؛ يعطى له الدرجة إذا كانت
الشروط متوفرة في أمثلته

أوال :تصريف األفعال ( 5درجات)

كتب  -أوشك – فهم  -استخرج  -مابرح  -احرجنم  -اخلولق
فـعل (ذهب)  -فعل ( فهم)  -فـعل ( حسن)
(ب) رابعي جمرد (زلزل)  -رابعي مزيد (تزلزل)
(أ) ثالثي جمرد (كرم)  -ثالثي مزيد (أكرم)
علم–علَّم–أخذ–دحرج–زلزل –أكرم–فتح–أمر–قرأ–حرجم–عسعس–سأل– ولـج.

.1
.2
.3
.4
.5
الناقص:دعا  -رمى.
 .6املثال :وصل -وجد.
اللفيف املقرون :عوى  -شوى

األجوف :قال  -صام.

ثانيا :المفرد والمثنى والجمع ( 7درجات)
[ .7يثين االسم الصحيح بزايدة ألف ونون أو ايء ونون يف آخره]
األمثلة :ولدان  -ولدين  -تفاحتان  -تفاحتني  -بنتان
 .8الكلمات يف خانتها املناسبة
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اللفيف املفروق :وقى  -وعى

الصحيح
رجل  -كتاب  -زيد

املنقوص

.13

املقصور

القاضي  -احملامي  -املتعايل اهلدى  -املصطفى  -اهلوى  -مسراء  -شيماء  -بيضاء  -صفراء
 -املستعلي

.9
.10
.11
.12

املمدود

الفىت

 -محراء -

عائشتان  -رجلني  -مسراءان  -املصطفان  -القاضيان  -الفتااين
هي :الواو والنون ،أو ايي والنون
هي :األلف والتاء
قاضيتان ،قاضيات  -حماميتان ،حماميات  -مسلمتان ،مسلمات  -قاضيان ،قضاة  -مصتفان ،مصطفون  -مرتقان،
مرتقون.
املسلمون  -العاملون  -املؤمنون  -القانتون  -حممدون  -زيدون

 :1.2.2املبحث األول :عرض النتائج وحتليل األخطاء يف تصريف األفعال
اعتمد البحث على جدول بياين على غرار اجلدول املستعمل يف الفصل السابق .وبنود اجلدول
على النحو اآليت-:
أ -رقم السؤال كما ورد يف أواراق االختبارات التقوميية.
ب  -النسبة املئوية لألخطاء املرتكبة يف االختبارات.
ج -نص الطأ املرتكب.
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د -تصحيح الطأ.
ه -وصف الطأ حسب ما تقتضيه قواعد النحو يف اللغة العربية.
()1
التعرف على الطأ،
عمال أبدبيات منهج حتليل األخطاء  ،فإن اجلدول اآليت قد عاجل مرحلة ّ
وذلك بتحديد أخطاء الطالب يف إجاابهتم ،وذك ِر نسبة الطأ من جمموع أفراد العينة الذين بلغ عددهم
 150مائة ومخسني طالبا .وعاجل اجلدول كذلك مرحلة ِ
وصف الطأ ،وذلك ببيان أوجه احنراف الطالب
أثناء استعماهلم لتصاريف األفعال .كما عاجل اجلدول جزء من املرحلة الثالثة لطوات حتليل األخطاء،

وهو (تصحيح الطأ وذكر الصواب) .مث أييت بعد اجلدول بيا ٌن ألسباب وقوع الطالب يف األخطاء
املسجلة.

جدول رقم ( )9يوضح نتائج الطالب يف حتليل األخطاء تصريف األفعال
رقم السؤال

نسبة اخلطأ

1

 %53اللط بني األفعال اآلتية - :أفعال اتمة التصرف :اللط يف التمييز بني

الصواب

اخلطأ

وصف اخلطأ

كتب  -أوشك  -فهم ( -كتب ،فهم ،استخرج ،األفعال املتصرفة؛ (اتمة
استخرج  -ما برح  -احرجنم).
احرجنم  -اخلولق.

التصرف)

 أفعال انقصة التصرف :التصرف).(أوشك ،ما برح ،اخلولق)

( )1انظر:الراجحي ،علم اللغة وتعليم العربية،ط ،1ص.51
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و(انقصة

رقم السؤال

نسبة اخلطأ

2

 %67فعل (مسع،أفعل= أعطى ،فعل (كتب)

الطأ يف اإلتيان أبوزان

أحسن)
فعِل (ضرب،فاعل=قاتل ،فعِل ( علِم )
فعل (فعِل= ض ِرب ،فعل ( كرم )

الفعل الثالثي اجملرد من

3

اخلطأ

وصف اخلطأ

الصواب

حيث بنائه املاضي
واألمثلة هلا.

ل=فرج،
ش ِرب ،كعِبَّ ،
فع ّ
 %65املزيد :تسليم ،وتسهيل اجملرد الثالثي :كرم

الطأ

مبين للمجهول ،حنو :فتح املزيد الثالثي :أكرم
مبين للمعلوم ،حنو :فـتح
4

%63

يف

اإلتيان

بقسمي الفعل من

اجملرد الرابعي :دحرج،

حيث التجريد والزايدة.

املزيد الرابعي :تد ْحرج

-1السامل :علم ،علّم ،اللط يف التمييز بني
دحرج ،فتح ،حرجم ،وجل ،جمموعات
الفعل السامل،

أكرم.

 -2املهموز:أخذ ،أمر ،والفعل

والفعل املضعف.

قرأ ،سأل.
-3

املضعف:

عسعس.
5
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املهموز،

زلزل،

رقم السؤال

نسبة اخلطأ

6

%53

الصواب

اخلطأ

وصف اخلطأ

 -1املثال :وعد  -وهب الطأ يف استعمال
 -2الناقص:رمى  -قضى أنواع الفعل املعتل.
-3األجوف:قال  -سار
 -4اللفيف املقرون :طوى
 عوى -5اللفيف املقرون :وعى
 -وىف

يبني اجلدول أن النسب املئوية لألخطاء يف تصريف األفعال ترتاوح بني ثالثة ومخسني ابملائة
وسبعة وستني ابملائة ( %53و  ،)%67ال شك أن هذه النسب تشري إىل شيوع الطأ يف هذه الظاهرة
تفاصيل ألسباب تلك األخطاء.
لدى الطالب الغانيني يف املرحلة الثانوية .وما يلي
ٌ
السؤال رقم ( :)1اهلدف اخلاص :أن مييّز الطالب األفعال املتصرفة اتمة التصرف وانقصة
التصرف .وقد وصلت النسبة العامة لألخطاء يف السؤال ثالثةً ومخسية ابملائة  .%53أما نسبة الطأ
يف كل كلمة من الكلمات الواردة فهي مبيّنة يف الشكل اآليت-:
شكل رقم ( )16يوضح نسبة األخطاء يف األفعال اتمة التصرف وانقصة التصرف
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يالحظ أن نسب األخطاء يف الكلمات متفاوتة؛ فالكلمتني (كتب و فهم) جاء الطأ يف كل
منهما بنسبة اثنني يف املائة  %2فقط ،لكثرة استعمال الطالب هلما يف حياهتم اليومية ،ومها مبنيتان
على ثالثة أحرف ،يف حني ارفتعت النسب يف بقية الكلمات إىل :ثالثة عشر يف املائة  ،%13وسبعة
عشر يف املائة  ،%17وتسعة عشر يف املائة  ،%19وثالثة وعشرين  %23وأربعة وعشرين يف املائة
 ،%24وذلك لقلة استعمال الطالب هلا ما عدا (استخرج).
اجع إىل املبالغة يف
وميكن أن يـفسر سبب الطأ يف الكلمات (كتب  -فهم  -استخرج) أبنه ر ٌ
التصويب  ،Hypercorrectionفالطالب ابلغ يف احلرص على أال يقع يف الطأ يف متييزها فدفعه هذا
احلرص فأخطأ ووضعها يف قائمة األفعال املتصرفة انقصة التصرف ،ابلرغم من أهنا كلمات مشهورة
ومتداولة يف االستعمال اليومي(.)1
وأما سبب الطأ يف الكلمات (أوشك  -ما برح  -احرجنم  -اخلولق) فريجع إىل تفاعل
العاملني معا ،مها )1 :تداخل اللغة العربية نفسها  ،Intralingualو  )2نقل الربة من اللغة األم
Transfer of Experienceإىل اللغة العربية؛فالطالب الغاين جيد صعوبة يف التفريق بني نوعي األفعال
املتصرفة (اتمة التصرف وانقصة التصرف) بسبب أن الكلمات الواردة غري شائعة يف االستعمال اليومي
لدى الدارس الذي تكونت لديه خربة لغوية ال تعرف هذه التقسيمات املوجودة يف اللغة العربية.
اجملرد من حيث بنائه للماضي
السؤال رقم ( :)2اهلدف اخلاص :أن يذكر الطالب أوزان الفعل الثالثي ّ

مع مثال واحد لكل وزن.

ويتبني يف اجلدول أن النسبة العامة لألخطاء يف السؤال رقم ( )2بلغ سبعة وستني يف املائة
 ،%67غري أن نسب األخطاء يف األوزان الثالثة متقاربة ،فنسبة الطأ يف (فعل) كانت اثنني وثالثني
يف املائة  ،%32ويف (فعِل) وصلت نسبة الطأ إىل تسعة وعشرين يف املائة  ،%29بينما ارتفعت
النسبة يف (فـعل) إىل تسعة وثالثني يف املائة ،وهي موضحة يف الشكل اآليت:
شكل رقم ( )17يوضح نسبة األخطاء يف أوزان فعل الثالثي اجملرد

( )1انظر:بوبتسني ،األفعال الشائعة يف العربية املعاصرة ،د.ط ،ص  17و ص .43
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واألخطاء الواردة يف هذا الوزن (فـعل) ورود وزن (أفعل) بدل (فـعل) ،ويف األمثلة ( أعطى،
وأحسن ،ومسع) ،وأما الطأ يف وزن ِ
فعل فهي ورود وزن (فاعل) يف بعض أوراق االختيارات ومثلوه ب ـ

(قاتل) ،ومن األمثلة الاطئة كلمة (ضرب .)...وأما الطأ يف وزن (فعُل) فورود وزنني (فعِل ،و فعَّل)،
ومن األمثلة الاطئة كلمات( :ض ِرب ،وش ِرب ،و كعِبّ ،فرج).

وسبب وقوع الطالب يف هذه األخطاء هو تفاعل عدة عوامل:
العامل األول( :التطبيق الناقص للقواعد  ،)incomplete application of rulesوذلك عندما
اجملرد ،وعن ذلك يقول إبراهيم الشمسان" :
جاءوا أبوزان الفعل الثالثي املزيد يف مكان الفعل الثالثي ّ
ومن نتائج ضعف ما يقع من أخطاء احلركات جهال أو تومها أو إمهاال ما ينقل الفعل من ابب إىل ابب
آخر أو من بناء إىل آخر  ...وقد يعد املزيد جمردا"(.)1
والعامل الثاين هو الطأ بسبب (املبالغة يف التعميم  )Overgenerizationمع (اجلهل بقيود
القاعدة  ،)Ignorance of rule restrictionحيث اعترب الطالب وزن املبين للمجهول من الفعل الثالثي
اجملرد صاحلا لإلجابة ،وهو خطأ ألن سياق السؤال ال يقتضي ذلك .ويدخل يف ذلك بقية األمثلة
الاطئة يف الباب؛ فهي مجيعها من أوزان الفعل الثالثي ،وقد جاء الطأ بسبب إيراده مبنيا للمجهول
وفرج).
مثل (ض ِرب وش ِرب) ،أو على وزن الفعل الثالثي املزيد مثل (قاتل ،وأحسنّ ،
والعامل الثالث هو تداخل اللغة العربية نفسها Intralingual؛فبعض األفعال ترد يف أكثر من
وزن ،فقد اضطر البحث أن يصحح لطالبني مثّل أحدمها بفعل (حكم) للوزن (فـعل) يف حني مثّل

( )1الشمسان ،أخطاء الطالب يف امليزان الصريف ،ط ،1ص .9-8
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اآلخر ابلفعل نفسه ولكن لوزن (فـعل) ،وهو صحيح أيضا ،جاء يف الصحاح للجوهري ما نصه ":وقد
حكم بضم الكاف ،أي صار حكيماً .قال الن ْمر بن تولب من (املتقارب):
ِ
ض بغيضك بـ ْغضاً رويداً  ...إذا أنت حاولت أن ْحتكما" (.)1
وأبْغ ْ

أما العامل الرابع فهو نقل الربة من اللغة األم  Transfer of Experienceإىل اللغة العربية ،فقد
تكونت لدى الطالب الغاين خربة لغوية من لغته األم ال تعرف هذه التقسيمات املوجودة يف اللغة العربية
من حيث األوزان لألفعال.
السؤال رقم ( :)3اهلدف اخلاص :أن يذكر الطالب قسمي الفعل من حيث التجريد والزايدة مع ذكر
مثالني لكل.
بلغ نسبة الطأ يف هذا السؤال مخسة وستني يف املائة  ،%65ويرجع سبب الطأ إىل التطبيق
الناقص للقاعدة أو اجلهل بقيود القاعدة .وبيان ذلك هو أن بعض الطالب جاء بكلمات مثل (تسليم
وتسهيل وفتح وفتح) أمثلة للثالثي املزيد! وبعضهم مل يقدر على اإلتيان ابلقسمني وإمنا ركز على أحدمها؛
إما أنه كتب يف الثالثي بقسميه اجملرد واملزيد وإما أنه كتب يف الرابعي بقسميه ،وإما أنه كتب يف اجملرد
الثالثي واجملرد الرابعي دون أن يتطرق إىل املزيد أو العكس ،مما يدل على جهله ابلقاعدة أو قيودها،
األمر الذي دفعه إىل التطبيق الناقص للقاعدة نتيجة اجلهل حبدود الكلمة الصرفية وتوهم األصالة والزايدة
يف الكلمات(.)2
السؤال رقم ( :)4اهلدف اخلاص :أن مييز الطالب بني أنواع الفعل الصحيح ابختيار كلمات كل نوع
من الكلمات املعطاة ،وذلك بوضع خطوط مناسبة.
وقد بلغ نسبة الطأ حتت هذا السؤال أو املعيار ثالثةً وستني يف املائة  .%63أما نسبة الطأ
الاصة ابلفعل السامل فهي إحدى وعشرون يف املائة  %21فقط ،يف حني ارتفع نسب الطأ يف املهموز
واملضعف إىل ثالثة وثالثني يف املائة  %33و ستة وأربعني يف املائة  %46على التوايل:
( )1اجلوهري ،الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية ،ط ،4ج ،5ص ،1901ابب امليم فصل احلاء.
( )2انظر:الشمسان ،أخطاء الطالب يف امليزان الصريف ،ط ،1ص.105
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شكل رقم ( )18يوضح نسبة األخطاء يف أنواع الفعل الصحيح

كان من املتوقع أن يقل الطأ يف الفعل الصحيح السامل لوضوحه وسهولة وزنه ألن امليزان الصريف
يف العربية هو الفعل السامل (فـعل  :يـ ْفعل)( .)1وسبب وقوع الطالب يف هذا الطأ هو اجلهل بقيود
القاعدة ،أو الطأ يف حتديد ابب الفعل الذي ينتمي إليه الفعل املقصود.
وقد يعود سبب الطأ إىل تداخل اللغة العربية نفسها  Intralingualيف هذا الباب؛ فهناك تشابه
بني الثالثي املزيد ابهلمزة (أكرم) وبني بعض األفعال املهموزة مثل ( أكل) ،وكذا وجود تشابه بني الفعل
الصحيح املبدوء ابلواو (وجل ) وبني الفعل املعتل املبدوء ابلواو (وعد) ،وكذلك عدم التشابه بني نوعي
(ضر وش ّد) وبني
ضر) والرابعي (زلزل) ،كما وجد خل ٌ
الفعل ّ
ط بني املضعف ابلشدة ّ
املضعف الثالثي ( ّ
وجل الطالب الذين وقعوا يف األخطاء عدوا الكلمة األخرية من نوع
األفعال الثالثية املزيدة مثل (علّم)ّ ،
الفعل املضعف.
السؤال رقم ( :)6اهلدف اخلاص :أن أييت الطالب أبمثلة ألنواع الفعل املعتل.
بلغ نسبة األخطاء يف هذا السؤال ثالثةً ومخسني ابملائة  ،%53ومت توزيع النسبة العامة على
بنود السؤال على املائة ،فجاءت النتيجة على النحو اآليت :ففي (املثال) وصلت النسبة إىل مخسة
وعشرين يف املائة  ،%25وبلغت يف (الناقص) عشرين يف املائة  ،%20وهي يف (األجوف) مثانية يف
( )1انظر :الشمسان ،أخطاء الطالب يف امليزان الصريف ،ط ،1ص.7
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املائة  %8فقط ،وبلغت نسبة الطأ يف (اللفيف املقرون) تسعة عشر يف املائة  ،%19يف حني بلغت
النسبة املئوية(يف اللفيف املفروق) مثانية وعشرين يف املائة  ،%28وكل ذلك موضح يف الشكل أدانه-:
شكل رقم ( )19يوضح نسبة األخطاء يف أنواع األفعال املعتلة

يرجع سبب الطأ إىل تداخل اللغة العربية نفسها  ،Intralingualوذلك النفرادها هبذا النوع من
التقسيمات للفعل املعتل وحده ،انهيك عن التقسيمات األخرى للفعل عامة .لذا جيد الطالب الغاين
صعوبة يف اإلتيان ابألمثلة ألنواع الفعل املعتل.

 :2.2.2املبحث الثاين :عرض النتائج وحتليل األخطاء يف املفرد واملثىن واجلمع
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عرضا وحتليال لنتائج املستوى الصريف ،وابلتحديد نتائج االختبار يف املفرد واملثىن
يتناول املبحث ً
واجلمع من األمساء املعربة ،ألن جمال علم الصرف هو األمساء املعربة واألفعال املتصرفة(.)1
وقد استعان البحث جبدول بياين على غرار اجلدول املستعمل يف املباحث السابقة .ويشمل
بنوده :رقم السؤال ،ونسبة الطأ ،ونص الطأ ،وتصحيح الطأ ،ووصف الطأ حسب ما تقتضيه
قواعد النحو يف اللغة العربية.
جدول رقم ( )10يوضح نتائج الطالب يف حتليل األخطاء يف املفرد واملثىن واجلمع
رقم السؤال

نسبة اخلطأ

7

%70

8

 -2 %56املنقوص:

الصواب

اخلطأ

وصف اخلطأ
 -الطأ يف

 يثىن االسم الصحيح بزايدةألف ونون فقط يف آخره.
 قرأ املسلمني. -رأيت املسلمان.

 -يثىن االسم الصحيح

القاعدة املتعلقة

بزايدة ألف ونون أو ايء

ابملثىن

ونون يف آخره.

 -نصب املثى

 -قرأ املسلمان.

حني يقتضي

 -رأيت املسلمني.

السياق رفعه،
والعكس.

-1الصحيح:املتعايل ،اهلدى

اهلدى ،الفىت ،املصطفى.

-1الصحيح :كتاب ،زيد ،اللط يف التمييز
رجل.

بني أنواع االسم:

-2املنقوص:

الصحيح،

القاضي،احملامي

واملنقوص،

( )1انظر :األ ْمشوين ،شرح األمشوين على ألفية ابن مالك ،ط،1ج ،4/ص .40وانظر أيضا :ابن عصفور ،املمتع الكبري يف
التصريف ،ط ،1ص.35
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رقم السؤال

نسبة اخلطأ

9

%83

اخلطأ
 -3املقصور:

الصواب
احملامي ،املتعايل ،املستعلي.

املستعلي.

 -3املقصور :اهلدى،

 -4املمدود :اهلوى،

املصطفى ،اهلوى ،الفىت.

املصطفى ،الفىت.

 -4املمدود :مسراء،

وصف اخلطأ
واملقصور،
واملمدود.

شيماء ،بيضاء ،صفراء،
محراء.
 -1عائشني.

 -1عائشتني أو عائشتان.

 -2مسران ،مسراتن ،مسراءان،

 -2مسراوان أو مسراوين.

مسرائني ،مسرءان.
 -3املصطفان ،املصطفني.

 -3املصطفيان أو

 -4الفتاانن ،الفتايني.

املصطفيني

املصطف ـ ــن ،القاضني

 -4الفتيان أو الفتيني.
 -الواو والنون يف حالة

%25 10

زايدة الواو والنون.

الرفع.

زايدة واو اجلمع.

 الياء والنون يف حالةالنصب واجلر.

%10 11

 ألف واتء وايء -الياء

الطأ يف صياغة
املثىن من األمساء
املعطاة (الصحيح،
واملمدود واملنقوص
واملقصور.
الطأ يف صياغة
القاعدة جلمع
املذكر السامل.
الطأ يف صياغة

األلف والتاء

القاعدة جلمع
مؤنث السامل.
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رقم السؤال

نسبة اخلطأ

اخلطأ
 -1قاضيون ،قاضيان،
 -2حماميان ،حماميون،

-3 %72 12قاضيون،قضات،
قاضيات.
 -4مصطفون ،مصطفان،
مصطفيون،
 -5مرتقيون،

13

%0

الصواب

وصف اخلطأ

 -1قاضيتان/قاضيتني -
قاضيات.
 -2حماميتان/حماميتني -
حماميات.
 -3قاضيان/قاضيني -

الطأ يف صياغة

قضاة ( -قاضون/قاضني) املثىن واجلمع
 -4مصطفيان/مصطفيني
 مصطفون. -5مرتقيان/مرتقيني -
مرتقون

 -1املسلمون/املسلمني.

 -1املسلمون/املسلمني.

 -2العاملون /العاملني.

 -2العاملون /العاملني.

 -3املؤمنون /املؤمنني.

 -3املؤمنون /املؤمنني.

 -4القانتون /القانتني.

 -4القانتون /القانتني.

 -5حممدون/حممدين

 -5حممدون/حممدين

 -6زيدون/زيدين

 -6زيدون/زيدين

السؤال رقم ( :)7اهلدف اخلاص :أن حيدد الطالب القاعدة ملثىن االسم الصحيح مع أمثلة.
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وصل نسبة األخطاء يف هذا السؤال إىل سبعني ابملائة  ،%70وقد يرجع سبب ارتفاع النسبة
إىل عدم وجود ظاهرة التثنية يف لغات الطالب ،ألهنا "خاصة ابللغة العربية فالطأ فيها متوقع"(.)1
يتبني للبحث أن سبب الطأ يف هذه الظاهرة يعود إىل تداخل اللغة العربية نفسها ،Intralingual
ألن قواعدها تبدو صعبة على الطالب الغانيني فتحدث زالهتم نتيجة التشابه يف بعض تلك القواعد؛
فالطالب الذي أييت هبذا املثال (رأيت املسلمان) هو الذي خيتار اجلواب الاطئ الذي كان نصه (يثىن
االسم الصحيح بزايدة األلف والنون فقط يف آخره).
ورمبا اختلط عليه قاعدة األمساء الستة يف حالة النصب اليت تنص على أنه تنصب ابأللف نيابة
عن الفتحة ،يقول ابن عقيل شارحا ألفية ابن مالك:
وارفع بِواو وانْص َّ ِ
ف
اجرْر بِياء ما ِمن ْ
األمسا أ ِص ْ
ّب ِابْألل ْ
ف  ...و ْ
ْْ
"األمساء الستة  ...فهذه ترفع ابلواو حنو جاء أبو زيد وتنصب ابأللف حنو رأيت أابه وجتر ابلياء
حنو مررت أببيه ،واملشهور أهنا معربة ابحلروف فالواو انئبة عن الضمة واأللف انئبة عن الفتحة والياء
انئبة عن الكسرة"(.)2
فالطالب الذي مل يستوعب هذه القاعدة استيعااب جيدا سيقع يف الطأ حني جيد نفسه مضطراب
بني نصب اسم من األمساء الستة ونصب املثىن.
وميكن إرجاع سبب الطأ أيضا إىل املبالغة يف التصويب ،حيث وقع الطالب يف الطأ الذي
حذروه ألهنم مل يقدروا على حتديد عناصر القواعد يف ظاهرة التثنية ،ومن املبالغة يف التصويب ورود هذا
املثال من بعضهم( :قرأ املسمني).
سبب
وإضافة إىل ما سبق فإن التأثر ابللغة األم (التداخل اللغوي ٌ )Linguistic Interference
لوقوع الطالب يف مثل هذا الطأ؛ ألنه ترسخ لدى الطالب العادات اللغوية يف العدد ،تلك العادات
اللغوية الغانية اليت ال تعرف التثنية ،والذي تعرفه هو اإلفراد واجلمع ال غري.
( )1زهران ،علم اللغة التطبيقي يف اجملال التقابلي (حتليل األخطاء) ،ط ،1ص.62
( )2ابن عقيل ،شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ،ط ،10ج ،1ص .44-43
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السؤال رقم ( :)8اهلدف اخلاص :أن مييز الطالب بني أنواع االسم (الصحيح واملنقوص واملقصور
واملمدود) بوضع عدد الط املناسب لكل نوع.
بلغ نسبة األخطاء يف هذا السؤال ستة ومخسني يف املائة  .%56ويالحظ أن األخطاء قلت
يف االسم الصحيح الذي ليس منقوصا وال مقصورا وال ممدودا( ،)1ألن الطالب جيدون السهولة يف متييزه
عن غريه ،فكانت نسبة الطأ فيه اثين عشر يف املائة  %12فقط ،يف حني ارتفعت نسب األخطاء يف
األمساء األخرى (املنقوص واملقصور واملمدود) لصعوبة التمييز فيها .وكانت نسبة الطأ يف االسم
املنقوص مخسة وثالثني يف املائة  ،%35والنسبة يف املقصور كانت ثالثة وثالثني يف املائة  ،%33وجاء
االسم املمدود أبقل نسبة الطأ بعد االسم الصحيح ،وكانت نسبته عشرون يف املائة فقط .ويوضح
الشكل اآليت نسب األخطاء يف أنواع االسم األربعة-:
شكل رقم ( )20يوضح نسبة األخطاء يف أنواع األمساء

ويرجع سبب الطأ يف هذا السؤال إىل عاملني-:
 تداخل اللغة اهلدف نفسها (اللغة العربية)  ،Intralingualفهذا التقسيم خاص ابللغة العربية،فالطالب جيدون الصعوبة يف التمييز بني أنواع االسم من صحيحه ومنقوصه ومقصوره وممدوده ،ويقعون
يف األخطاء نتيجة ذلك.
 التداخل اللغوي  Linguistic Interferenceأو (نقل الربة  )Transfer of Experienceمن اللغةاألم إىل اللغة العربية ،فهناك عادات لغوية راسخة عند الطالب خبصوص استعمال األمساء يف لغتهم
اليت ال تعرف هذا التقسيم ،فيؤدي ذلك إىل وقوعهم يف األخطاء بسبب أتثري لغتهم األم يف اللغة
العربية.
( )1الراجحي ،التطبيق الصريف ،ط ،1ص.101
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السؤال رقم ( :)9اهلدف اخلاص :أن حيول الطالب األمساء إىل صيغ املثى الصحيحة.
بلغ نسبة األخطاء يف هذا السؤال ثالثة ومثانني يف املائة  ،%83وقد يرجع سبب ارتفاع نسبة
الطأ يف هذا السؤال إىل اجتماع نوعني من أنواع االسم (املقصور واملمدود) وظاهرة التثنية حتت سؤال
واحد ،وقد اتضحت الصعوابت يف الظاهرتني عند تناول كل واحد منهما على حدة يف السؤالني
السابقني.
وليس الغريب أن جند أسباب األخطاء يف هذا السؤال هي نفس األسباب يف السؤالني السابقني،
وهي:
 تداخل اللغة العربية نفسها ،النفرادها بظواهر لغوية يف قواعدها املتعلقة ابألمساء املقصورةواملنقوصة واملمدودة ،وكذلك يف القواعد املتعلقة ابلتثنية ،واليت تبدو صعبة على الطالب الغانيني النعدام
تلك الظواهر يف لغتهم.
 التداخل اللغوي املتمثل يف نقل الربة والعادات اللغوية من اللغة األم إىل اللغة العربية ،بسببانعدام الظواهر اللغوية املذكورة يف لغات الطالب.
 املبالغة يف التصويب اليت دفعت الطالب إىل الوقوع يف الطأ الذي حرصوا على أال يقعوافيه ،حنو (عائشني) مثىن ل (عائشة) ،وهذا خطأ .والصواب كما تبني يف اجلدول( :عائشتان) يف حالة
الرفع و( عائشتني) يف حالة النصب واجلر .فلفظة (عائشة) اسم صحيح يدل شكل النسب على قلة
الطأ فيه ،غري أن الطالب ابلغوا يف احلرص عليه فوقعوا مما حذروا منه.
وأما األسباب اإلضافية على املتكررة يف حتليل السؤالني السابقني والسؤال احلايل ،فهي:
 املبالغة يف التعميم  ،Overgenerizationوذلك بتعميم زايدة ألف أو ايء على املفرد تليها نونمكسورة( ،)1أي تعميم ذلك على مجيع أنواع االسم مبا يف ذلك املنقوص واملقصور واملمدود .ولذا وقعوا
يف األخطاء أثناء تثنية هذه األمساء فكتبوا (مسران ،مسراتن ،مسراءان ،مسرائني ،مسرءان ،املصطفان،

()1الراجحي ،التطبيق الصريف ،ط ،1ص.104
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املصطفني ،الفتاانن ،الفتايني ،القاضني )...وغريها كثري ،دون مراعاة القواعد الاصة هبذه األمساء أثناء
عملية التثنية .وقد قام البحث بتصحيح األخطاء يف اجلدول.
 اجلهل بقيود القاعدة .Ignorance of Rule Restrictions التطبيق الناقص للقواعد .Incomplete Application of Rulesولعل هذين األمرين كاان سببني للمبالغة يف التعميم .وقد بني البحث طريقة تثنية االسم املقصور
واملنقوص واملمدود عند عرض الدراسة النظرية لإلفراد والتثنية واجلمع.
السؤال ( :)10اهلدف اخلاص:أن يذكر الطالب عالمات مجع املذكر السامل لالسم الصحيح.
بلغ نسبة األخطاء يف هذا السؤال مخسةً وعشرين ابملائة  ،%25ويرجع سبب الطأ إىل التطبيق
الناقص للقواعد نتيجة (نقل الربة  )Transfer of Experienceمن اللغة األم واللغة اإلجنليزية إىل اللغة
العربية؛ ألنه ال يوجد فيهما أكثر من عالمة للجمع يف الكلمة الواحدة ،كما هو احلال يف مجع املذكر
السامل يف اللغة العربية يف احلاالت اإلعرابية (الرفع والنصب واجلر)( ،)1انهيك عن الشروط اليت ينبغي
أن تتوفر يف هذا النوع من اجلمع( .)2ففي لغة (هوسا) مثال ،يقال:
(مس ْلم ْي سْنزو = .جاء مسلمون( ).انغ مس ْلم ْي = .رأيت مسلمني( .انغم د مس ْلم ْي= .
مررت ابملسلمني).
فالطالب الذي تكونت لديه العادة اللغوية مثل هذه يصعب عليه تطبيق القاعدة يف مجع املذكر
السامل وغريه إال بعد ممارسة مستمرة.
السؤال رقم (:)11
اهلدف اخلاص من السؤال :أن يذكر الطالب عالمات مجع املؤنث السامل لالسم الصحيح.

( )1انظر:السيوطي ،مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع ،د.ط ،ج ،1ص.166
( )2انظر :الراجحي ،التطبيق النحوي ،ط ،1ص.24
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بلغ نسبة األخطاء يف هذا السؤال عشرة ابملائة  ،%10ويرجع سبب تدين نسبة الطأ إىل
كون عالمة مجع املؤنث السامل نوعا واحدا خبالف مجع املذكر السامل.
أما سبب وقوع الطالب يف هذا الطأ فريجع إىل (املبالغة يف التصويب ،)Hypercorrection
فالطالب حرصوا على أال يقعوا يف الطأ يف هذا النوع من اجلمع الذي يبدو سهال لديهم ،فوقعوا يف
خطأ بسبب احلرص الشديد ،وذلك بزايدة ايء على العالمة املعروفة جلمع املذكر السامل مرة( ،)1وبزايدة
ايء فقط على االسم املفرد يف مرات أخرى.
السؤال رقم ( :)12اهلدف اخلاص :أن حيول الطالب كل اسم من األمساء املعطاة إىل صيغتيه املثىن
واجلمع.
وصل نسبة األخطاء يف هذا السؤال إىل اثنني وسبعني ابملائة  ،%72وقد بلغ نسبة هذا الطأ
حد الشيوع بني الطالب ،ولعل السبب يرجع إىل اجلمع بني (املقصور واملنقوص) وبني ظاهرة التثنية
واجلمع يف سؤال واحد.
ويرجع السبب لوقوع الطالب يف هذا الطأ إىل األمور اآلتية-:
-

-

تداخل اللغة العربية نفسها  ،Intralingualالنفرادها بظواهر لغوية يف قواعدها املتعلقة
ابألمساء املقصورة واملنقوصة ،ويف القواعد املتعلقة ابلتثنية واجلمع الاصة هبذين النوعني من
االسم ،واليت تبدو صعبة على الطالب الغانيني النعدام تلك الظواهر يف لغتهم.
التداخل اللغوي املتمثل يف نقل الربة والعادات اللغوية من اللغة األم إىل اللغة العربية،
بسبب انعدام الظواهر اللغوية املذكورة يف لغات الطالب.

املبالغة يف التعميم ،Overgenerizationوذلك بتعميم قواعد تثنية االسم الصحيح ومجعه على
االمسني املنقوص واملقصور مع عدم مراعاة حالة التأنيث يف ما يقتضي ذلك من األمثلة .ولذا وقعوا يف
األخطاء فكتبوا:
❖ (قاضيان ،قاضيون) للتأنيث ،والصحيح (قاضيتان وقاضيات).
( )1الراجحي ،التطبيق النحوي ،ط ،1ص.22
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❖ (حماميان ،حماميون) للتأنيث ،وهو خطأ ،والصحيح (حماميتان ،حماميات).
❖ (مصطفان ،مصطفون ،مصطفيون) وهو خطأ ،والصحيح (مصطفيان ،مصطفون).
وغريها كثري ،وذلك بدون مراعاة القواعد الاصة هبذه األمساء أثناء عملية التثنية واجلمع ،وكذا يف
التأنيث .وميكن القول أبن هناك أسبااب أخرى هي املسببة ملبالغة الطالب يف التعميم ،منها :اجلهل
بقيود القاعدة  ،Ignorance of Rule Restrictionsوالتطبيق الناقص للقواعد Incomplete Application
 ،of Rulesألن الذي جيهل قيود اسم املنقوص واملقصور يف التثنية واجلمع يلجأ إىل التعميم معتمدا على
قواعد التثنية واجلمع لالسم الصحيح اليت تبدو سهال ،وابلتايل يكون تطبيقه للقاعدة انقصة.
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 :3.2الفصل الثالث( :حتليل األخطاء يف املستوى النحوي)
متهيد:
عرضا لنتائج املستوى النحوي ،مع حتليل األخطاء اليت وقع فيها الطالب
يتناول هذا الفصل ً
ويضم مبحثني ،تناول املبحث األول عرض النتائج وحتليل األخطاء
يف كتاابهتم أثناء االختبارات التقومييةّ ،
يف النعت ،وتناول املبحث الثاين عرض النتائج وحتليل األخطاء يف كل من اإلضافة واجلار واجملرور.
عرف الدكتور زايد الطأ النحوي أبنه":قصور يف ضبط الكلمات وكتابتها ضمن قواعد
وقد ّ
النحو املعروفة ،واالهتمام بنوع الكلمة دون إعراهبا يف مجلة"( ،)1فخصائص أي لغة تظهر يف تراكيبها
ونظامها الصويت لتتميز عن غريها من اللغات( .)2فاللغة العربية تتكون من تراكيب وقوالب خاصة هبا،
فيجب على املتعلم األجنيب إتقاهنا ليتمكن من استعمال اللغة الثانية اليت يتعلمها استعماال صحيحا(.)3
وقد وضع البحث األدوات أدانه لقياس األخطاء النحوية لدى طالب املرحلة الثانوية يف غاان:
امتحان تقومي مستوى طالب املرحلة الثانوية يف قضااي حنوية
أجب عن اآلسئلة اآلتية بوضع هذه اإلشارة (√)يف املربع املناسب،
()1يكون احلرف سببا للجر

( )2أييت اإلتباع سببا للجر

( )3تكون اإلضافة سببا للجر

صح [ ]

صح [ ]

صح [ ]

خطأ [ ]

خطأ [ ]

خطأ [ ]

()4يكون الفعل سببا للجر

( )5حروف اجلر تدخل على ( )6حروف اجلر تدخل على األمساء

صح [ ]

األمساء فقط.

معا.
واألفعال ً

خطأ [ ]

صح [ ]

صح [ ]

خطأ [ ]

خطأ [ ]

( )1زايد ،األخطاء الشائعة النحوية والصرفية واإلمالئية،د.ط ،ص71
( )2انظر :املرجع نفسه ،ص.11

( )3انظر:زهران ،علم اللغة التطبيقي يف اجملال التقابلي (حتليل األخطاء) ،ط ،1ص .85
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شكل ما أييت
( )7مررت مبحمد الطويل.

( )8قمت أان يف اجلماعة.

ب رجل طويل حضر.
( )9ر َّ

( )10حممد يف الغرفة على السرير.

شكل وأعرب ما حتته خط:
([ )11حممد يف الغرفة]
.....................................................................................
...................................................................................
([ )12على الكرسي حممد]
....................................................................................
...................................................................................
([ )13مررت ابلرجل]
.....................................................................................
.................................................................................
ضع عالمة صح ( √ ) أو خطأ (  ) xأمام العبارات اآلتية:
(  )14املضاف إليه جمرور دائما [ ]

( )15املضاف منصوب دائما [ ]

( )16املضاف إليه ال يكون إال امسا [ ]

( )17املضاف ال يكون إال فعال [ ]

شكل اجلمل اآلتية:
( [ )18هذا رجل طويل ]

( [ )19هذه امرأة مجيلة ]
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( [ )20رأيت الرجل األسود ]

( [ )21مررت ابلرجل األسود ].

هات نعتا مناسبا للكلمة اليت حتتها خط مع التشكيل:
( [ )22جاء الطالب].............

( [ )23رأيت الطالبات].............

( [ )24هذه فتاة ]........

( [ )25هؤاالء أوالد].........

ضع عالمة صح ( √ ) أو خطأ (  ) xأمام العبارات اآلتية:
مجيل] [.
( )26هذا ٌ
قلم أمحر )27( ] [ .البيت جدي ٌد )28( ] [.هذه البنت ٌ
( )29احلفرة عميقة خميفةٌ )30( ] [.رأيت بنتاً مجيلةٌ )31( ] [.زرت دولةً كرميةً] [.
اخرت نعتا مناسبا ملا حتته خط مع التشكيل يف اآليت ( :أزرق ،حكيم ،أمني ،جمتهد)
( )33مررت برجل ..............
( )32إن يل أابً ...............
( )35عندي قل ٌم .............
الطالبة ...............
طالب ].............
هؤالء
ٌ

()34
()36

مثل لآليت مع وضعه يف اجلملة:
( )37النعت املفرد املذكر .................................... ...................:
( )38النعت اجلمع املذكر ................................... ...................:
( )39النعت املفرد املؤنث .................................... ..................:
( )40النعت املثىن املذكر ........................................................:
مخطط التصحيح لورقة النحو
MARK SCHEMES FOR SYNTAX PAPER

ملحوظة :لكل سؤال درجة
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ملحوظات عامة:
 -1األسئلة ( :)21-20-19-18-10-9-8-7تُعطى الدرجة إذا شكل الطالب جميع الحروف في الجملة ،بشرط أن
يكون تشكيل أواخر الكلمات صحيحة.
 -2األسئلة :)13-12-11(:تُعطى الدرجة في حالة إعراب كامل الجملة بشرط صحة إعراب الجار والمجرور ،ولو
أخطأ الطالب في غيرهما.
 -3األسئلة :)36-35-34-33-32-25-24-23-22(:تُعطى الدرجة إذا قدم الطالب أي نعت (صفة) بشرط صحة
اإلعراب ومطابقته الموصوف من حيث التعريف والتنكير والتذكير والتأنيث.
 -4األسئلة :)36-35-34-33-32(:تُعطى الدرجة إذا قدم الطالب نعتا (صفة) من الكلمات المذكورة بين القوسين،
بشرط صحة اإلعراب ومطابقته الموصوف من حيث التعريف والتنكير والتذكير والتأنيث.

أوال :الجار والمجرور ( 13درجة)

 .1صح
 .2صح
 .3صح
 .4خطأ
 .5صح
 .6خطأ
َ .7م َر ْرتُ ِب ُم َح َّم ٍد َّ
الط ِوي ِل.
 .8قمتُ أنا ِفي ال َجماع ِة.
حضر.
ُ .9ربَّ رج ٍل طوي ٍل
َ
السرير.
 .10محمد في الغرف ِة على
ِ
 .11في :حرف جر .الغرفة :مجرور ب(في) ،وعالمة جره الكسرة الظاهرة في آخره.
 .12على :حرف جر .الكرسي :مجرور ب (على) ،وعالمة جره الكسرة الظاهرة في آخره.
 .13الباء :حرف جر .الرجل :مجرور ب (الباء) ،وعالمة جره الكسرة الظاهرة في آخره.
ثانيا :اإلضافة ( 4درجات)
] √ [ .14
] × [ .15
]√ [ .16
] × [ .17
ثالثا :النعت ( 23درجة)
 [ .18هذا رجل طويل ]
 [ .19هذه امرأة جميلة ]
 [ .20رأيت الرج َل األسودَ ]
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 [ .21مررت بالرج ِل األسو ِد ].
 [ .22جاء الطالب].............
 [ .23رأيت الطالبات].............
 [ .24هذه فتاة ]........
 [ .25هؤاالء أوالد].........
أحمر]× [ .
 .26هذا قلم
ٍ
 .27البيتُ الجديدُ] √ [.
 .28هذه البنتُ جميل]×[.
 .29الحفرة ُ عميقةُ مخيفة]×[.
 .30رأيت بنتا ً جميلة]×[.
 .31زرت دولةً كريمةً]√ [.
 .32إن لي أبا ً ...............
 .33مررت برج ٍل ..............
 .34الطالبةُ ...............
 .35عندي قلم .............
 .36هؤالء طالب ].............
 .37النعت المفرد المذكر ......................................................................... :
 .38النعت الجمع المذكر .......................................................................... :
 .39النعت المفرد المؤنث ........................................................................ :
 .40النعت المثنى المذكر ........................................................................ :
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 :1.3.2املبحث األول :عرض النتائج وحتليل األخطاء يف النعت
()1
التعرف على الطأ،
وعمال أبدبيات منهج حتليل األخطاء فإن اجلدول اآليت قد عاجل مرحلة ّ
وذلك بتحديد الرتاكيب اليت تشتمل على النعت ،واليت أخطأ فيها الطالب ،مع ذكر نسبة الطأ من
جمموع أفراد العينة الذين بلغ عددهم  150مائة ومخسني طالبا .كما أن اجلدول عاجل مرحلة وصف
الطأ ،وذلك ببيان أوجه احنراف الطالب أثناء استعماهلم لظاهرة النعت .وقد تناول اجلدول كذلك
جزء من املرحلة الثالثة لطوات حتليل األخطاء ،وهو تصحيح الطأ وذكر الصواب .وجيدر الذكر أن
رقم السؤال يف اجلدول ابق على حاله كما كان يف ورقة األسئلة لالختبارات التقوميية اليت أجريت.
َّب ابلرتتيب اآليت :رقم تسلسلي -رقم السؤال كما ورد يف أواراق االختبارات
واجلدول مرت ٌ
التقوميية  -النسبة املئوية لألخطاء املرتكبة يف االختبارات  -نص الطأ املرتكب  -تصحيح الطأ-
وصف الطأ حسب ما تقتضيه قواعد النحو يف اللغة العربية.
جدول رقم ( )11يوضح نتائج حتليل األخطاء يف النعت
رقم تسلسلي

رقم السؤال

نسبة اخلطأ

1

2
0

 %60رأيت الرجل األسود
ِ
األسود
رأيت الرجل

رأيت الرجل األسود.

الصواب

اخلطأ

وصف اخلطأ
 -1رفع الصفة مع
املوصوف املنصوب.
 -2جر الصفة مع
املوصوف املنصوب.

2

2
1

ِ
األسود
ابلرجل
 %40مررت
ٌ

ِ
ِ
األسود
ابلرجل
مررت

رفع الصفة
املوصوف اجملرور

مع

3

2
2

 %53جاء الطالب جمتهدون

جاء الطالب اجملتهدون

تنكري الصفة
املوصوف املعرف

مع

( )1انظر:الراجحي ،علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية ،ط ،1ص.51
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رقم تسلسلي

رقم السؤال

نسبة اخلطأ

4

2
3

الصواب

اخلطأ

وصف اخلطأ

جاء الطالب الذكي

جاء الطالب األذكياء

إفراد الصفة مع
املوصوف اجملموع

جاء الطالب كثريون

جاء الطالب الكثريون

تنكري الصفة مع
املوصوف املعرف

جاء الطالب اجملتهدون اإلتيان ابلتوكيد بدل
جاء الطالب كلهم
الصفة
كلهم
ِ
اجملتهدات  -1تنكري الصفة مع
جمتهدات رأيت الطالبات
 %67رأيت الطالبات
ٌ
املوصوف املعرف
 -2رفع الصفة مع
املوصوف املنصوب
تذكري الصفة مع
املوصوف املؤنث

5

2
4

أمني
 %47هذه فتاة ٌ
طويل
هذه فتاة ٌ

هذه فتاة أمينةٌ
هذه فتاة طويلة

6

2
5

 %60هؤالء أوالد الصاحلون
هؤالء أوالد صاحلني

 -1تعريف الصفة مع
هؤالء أوالد صاحلون
هؤالء أوالد صاحلون كلهم تنكري املوصوف.
 -2نصب الصفة مع
املوصوف املرفوع.

7

2
6

قلم أمحر
 %47هذا ٌ

قلم أمحر
هذا ٌ

جر الصفة مع
ّ
املوصوف املرفوع

9

2
8

 %53البنت اجلميل

البنت اجلميلة

تذكري الصفة مع
املوصوف املؤنث

1
0

2
9

 %80احلفرة عميقة خميفةٌ

احلفرة العميقة خميفةٌ

تنكري الصفة مع
املعرف
املوصوف ّ
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رقم تسلسلي

رقم السؤال

نسبة اخلطأ

1
1

3
0

 %40رأيت بنتا مجيلةٌ

رأيت بنتا مجيلةً

رفع الصفة مع
املوصوف املنصوب

1
3

3
2

حكيم
 %53إن يل أاب ٌ
أمني
إن يل أاب ٌ

إن يل أاب حكي ًما

إن يل أاب أمينًا

رفع الصفة مع
املوصوف املنصوب

1
4

3
3

أمني
 %40مررت برجل ٌ

مررت برجل أمني

رفع الصفة مع
املوصوف اجملرور

1
5

3
4

 %47الطالبة جمتهدة حضرت

الطالبة اجملتهدة حضرت

تنكري الصفة مع
املوصوف املعرف

الصواب

اخلطأ

الطالبة حكيمة حضرت الطالبة احلكيمة حضرت

وصف اخلطأ

1
7

3
6

 %60هؤالء الطالب جمتهد

هؤالء طالب جمتهدون

إفراد الصفة مع
املوصوف اجملموع

1
8

3
7

طويل
 %40جاء إبراهيم ٌ

جاء إبراهيم الطويل

تنكري الصفة مع
املوصوف املعرف

1
9

3
8

 %53رأيت الرجال فرحني

رأيت الرجال الفرحني

تنكري الصفة مع
املوصوف املعرف

2
0

3
9

 %47رأيت فاطمة جمتهدة

رأيت فاطمة اجملتهدة

تنكري الصفة مع
املوصوف املعرف.

2
1

4
0

 %53رأيت الرجلني كرميني

رأيت الرجلني الكرميني

تنكري الصفة مع
املوصوف املعرف

يشري اجلدول أن النسب املئوية لألخطاء يف النعت ترتاوح بني أربعني و مثانني يف املائة (%40
و  ،) %80مما يشري إىل شيوع الطأ يف هذه الظاهرة لدى الطالب الغانيني يف املرحلة الثانوية ،ومل

228

يسجل البحث خطأ يف األسئلة 27 ( :و 31و ،) 35وهي من األسئلة السهلة اليت يتوقع حدوث
ذلك فيها.
والنعت من التوابع اليت ال ميسها اإلعراب إال على سبيل التبع لغريها ،أي متبوعها( ،)1فهو إذن
ال يبحث إال يف (جانب املطابقة يف اجلملة)( ،)2ألن النعت واملنعوت يف املعىن واح ٌد( .)3ولذا جاءت
أخطاء الطالب يف اجلوانب اآلتية :التعريف والتنكري -التذكري والتأنيث -العدد (اإلفراد واجلمع) -
عالمات اإلعراب  -اإلتيان ابلتوكيد بدل النعت  -استعمال صيغة مجع غري صحيحة .والتفسري العلمي
لوقوع هذه األخطاء  -حسب مالحظات البحث  -ينحصر يف اآليت:
أوال :التداخل اللغوي ونقل الربة من اللغة األم إىل اللغة العربية .وقد اكتسب الطالب عادات
لغوية يف استعماله للغته األصلية ،األمر الذي جعله يتأثر بقواعدها وهو يستعمل ظاهرة النعت يف اللغة
العربية فيقع يف األخطاء.
وقد أرجع الدكتور غالدنثي سبب األخطاء يف النعت إىل هذا اجملال فقط ال غري ،حيث أطلق
عليه (أتثري قواعد اللغات احمللية على متعلم اللغة العربية) ،وذكر أن الصفة يف (اهلوسا) قد أتيت قبل
املوصوف إذا كانت كلمة مفردة ،وأتيت بعد املوصوف إذا كانت مركبة ،ومثل هباتني العبارتني:
ّب مت ْم = رجل عظيم = (صفة جامدة جاءت قبل املوصوف)
 -ب َّ ْ

 مت ْم م ْي ِغ ْرما = رجل عظيم [أي :رجل صاحب عظمة] = (صفة مركبة جاءت بعداملوصوف)(.)4
اثنيا :جمال التطور اللغوي  Developmentalأو أخطاء داخل اللغة Intralingual؛ وهي األخطاء

اليت يقع فيها الطالب يف حماولته بناء افرتاضات حول (اللغة العربية) من جتربته احملدودة هبا ،وأتيت هذه

( )1انظر :األ ْمشوين ،شرح األمشوين على ألفية ابن مالك ،ط ،1ج ،2/ص315 :

( )2انظر :زهران ،علم اللغة التطبيقي يف اجملال التقابلي (حتليل األخطاء) ،ط ،1ص .52
( )3انظر :السيوطي ،مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع ،د.ط ،ج ،3/ص .145

( )4انظر :غالدنثي ،حركة اللغة العربية وآداهبا يف نيجرياي من سنة  1804إىل  ،1966ط ،2ص .196-195
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االفرتاضات حتت العناوين اآلتية :املبالغة يف التعميم ،واجلهل بقيود القاعدة  -والتطبيق الناقص للقواعد
 واالفرتاضات الاطئة(.)1 ويدخل يف ذلك ما اصطلح عليه ب (املبالغة يف التصويب .)Hypercorrection -وليتضح األمر قام البحث بشرح أسباب األخطاء الواردة يف الدراسة امليدانية على ضوء ما ورد
يف اجلدول أعاله على النحو اآليت-:
السؤال رقم ( ،)20وقد كان نسبة الطأ فيه ستني ابملئة  ،%60وكان نص السؤال شكل اجلمل
اآلتية [ )20( :رأيت الرجل األسود ]
الرجل األسود) ،وسبب هذا الطأ هو
 رفع الصفة مع املوصوف املنصوب يف مثل (رأيت َّنقل الربة من اللغة األم ،وذلك أن قواعد اللغات احمللية عودت الطالب على استعمال اجلمل االمسية،
فنقل هذه العادة اللغوية إىل اللغة العربية ،حيث غفل عن الفعل دون أن يشعر فرفع الكلمة األخرية
وكأهنا خربٌ للمبتدأ.

ِ
اجع
 جر الصفة مع املوصوف املنصوب يف مثل (رأيت َّالرجل األسود) ،وسبب هذا الطأ ر ٌ
إىل املبالغة يف التصويب .Hypercorrection
السؤال رقم ( ،)21وقد كان نسبة الطأ فيه أربعني ابملئة  ،%40وكان نص السؤال شكل اجلمل
اآلتية [ )20( :مررت ابلرجل األسود ]
ِ
ابلرجل األسود) ،وسبب هذا الطأ هو
 -رفع الصفة مع املوصوف اجملرور يف مثل (مررت

نقل الربة من اللغة األم ،وذلك أن قواعد اللغات احمللية رسخت يف الطالب العادة اللغوية الستعمال
اجلملة االمسية ،فرفع الكلمة األخرية وكأهنا خربٌ للمبتدأ.
السؤال رقم ( ،)22وقد كان نسبة الطأ فيه ثالث ومخسني ابملئة  ،%53وكان نص السؤال هكذا:
هات نعتا مناسبا للكلمة اليت حتتها خط مع التشكيل:
( )1انظر :زهران ،علم اللغة التطبيقي يف اجملال التقابلي (حتليل األخطاء) ،ط ،1ص.158
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[ جاء الطالب].............
وكما هو مبني يف اجلدول فإن األخطاء حتت هذا السؤال قد تنوعت إىل:
أ -تنكري الصفة مع املوصوف املعرف يف مثل (جاء الطالب جمتهدون) و(جاء الطالب
عرف الصفة
كثريون) ،فسبب هذا الطأ يرجع إىل نقل الربة من اللغة األم إىل اللغة العربية ،ألنه ال ي ّ
عرف املوصوف فقط .ولنأخذ مثال الدكتور غالدنثي السابق
يف لغة الطالب( ،هوسا) مثال ،وإمنا ي ّ
ّب مت ْم = رجل عظيم)،
لتوضيح هذا الطأ ،حيث أورد مثاال للصفة واملوصوف يف حالة التنكري ( -ب َّ ْ
ولنقرأ نفس املثال يف حالة التعريف ( -ب َّ ْ ِ
َّن = الرجل العظيم)؛ فلم تتغري ينية الكلمة األوىل اليت
ّب متمن ْ
سبب يف نقلها إىل
هي الصفة ،مما يدل على ما ذكران آنفا .فرسوخ هذه العادة اللغوية لدى الطالب ٌ
اللغة اجلديدة اليت يتعلمها.
هناك سبب آخر ملحوظ يف هذا الطأ ،وهو (املبالغة يف التعميم  ،) overgeneralizatin -حيث
عمم الطالب قاعدة (املبتدأ والرب ،أو اجلملة اإلمسية) ،فغفل عن الفعلفي بداية اجلملة وعامل الصفة
واملوصوف معاملة املبتدأ والرب ،كأن اجلملة يف أصلها :الطالب جمتهدون.
انبع من السبب السابق (نقل الربة) .فقاعدة تركيب اجلملة يف لغة
غري أن هذا السبب األخري ٌ
(اهلوسا) تكررت أنه "جيب أن يسبق الفاعل الفعل ،مث أييت املفعول بعدمها ،...وهذه القاعدة جعلت
كثريا ممن يكتب ابلعربية يستعمل اجلمل االمسية أكثر من الفعلية ،ألن األوىل أقرب إىل لغته"(.)1
ب -إفراد الصفة مع املوصوف اجملموع يف مثل (جاء الطالب الذكي) ،وسبب هذا الطأ
هو نقل الربة من اللغة اإلجنليزية (حبكم أهنا تكتسب كلغة أجنبية قبل اللغة العربية يف غاان) ،ففيها ال
جيمع الصفة مع املوصوف اجملموع ،فالصفة يف اللغة اإلجنليزية تبقى على صيغة واحدة سواء كان
املوصوف مفردا أو مجعا ،مذكرا أو مؤنثا ،مثل:
 =The intelligent studentالطالب الذكي.
 =The intelligent studentsالطالب األذكياء.
( )1غالدنثي ،حركة اللغة العربية وآداهبا يف نيجرياي من سنة  1804إىل  ،1966ط ،2ص.195
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ومن الطالب من وقع يف هذا الطأ ال بسبب النقل من اإلجنليزية ،لكن بسبب النقل من لغته
األم ،فأهل (أكان) ،خاصة يف هلجة أسانيت يف غاان ال يستعملون صيغة اجلمع للصفة ولو كان املوصوف
مجعا ،فيقولون يف اإلفراد
(  =Akwadaa paولد مهذب)( ،)1كما يقولون يف اجلمع = Nkwadaa pa( :أوالد مهذبون)،
فلم تتغري الصفة يف احلالتني.
ج -اإلتيان ابلتوكيد بدل الصفة يف مثل (جاء الطالب كلهم) ،ورغم أن الرتكيب صحيح
إال أنه يعترب غري صحيح إذا جاء جوااب للسؤال املطروح .وميكن إرجاع سبب هذا الطأ إىل االفرتاضات
الاطئة(False concepts of hypothesized)2عند استعمال القواعد .وأيضا ميكن أن يكون السبب هو
املبالغة يف التصويب  ،)Hypercorrection -فالطالب يف حرصه الشديد أال يقع يف الطأ عندما طلب
منه اإلتيان بصفة ملوصوف يف صيغة اجلمع ،جاء بلفظة (كلهم) ظنا منه أهنا تصف الطالب ألهنا
تشتمل على ضمري اجلمع ،فوقع يف الطأ هلذا السبب.
السؤال رقم ( ،)23و كان نسبة الطأ فيه سبعة وستني ابملئة  ،%67وكان نص السؤال هكذا :هات
نعتا مناسبا للكلمة اليت حتتها خط مع التشكيل [ :رأيت الطالبات]..........
مت حصر نوعني من الطأ يف هذا السؤال على النحو اآليت-:
جمتهدات) ،ويرجع سبب
أ -تنكري الصفة مع املوصوف املعرف يف مثل( :رأيت الطالبات
ٌ
تعرف املوصوف وال تعرف
الطأ إىل نقل الربة من اللغة األم إىل اللغة العربية ،ألن اللغات احمللية ّ
الصفة.
جمتهدات)،
ب -رفع الصفة مع املوصوف املنصوب يف املثال السابق( :رأيت الطالبات
ٌ

وسبب هذا الطأ يرجع إىل أمرين اثنني:

( )1انظر  ،http://www.theakan.com/Adapa__Tak-Adama.htmlاستعرض بتاريخ2017 /4 /30 :م.
( )2انظرKhansir, Ali Akbar, Error Analysis and Secon Language Acquistion, Theory and Practice in Second :
Language Studies V. 2, No 5 , pp. 1029, May 2012.
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 نقل الربة من اللغة األم ،وذلك أن قواعد اللغات احمللية عودت الطالب على استعمالاجلمل االمسية ،كما أسلفنا قبل قليل ،فنقل هذه العادة اللغوية إىل اللغة العربية ،حيث غفل عن الفعل
دون أن يشعر فرفع الكلمة األخرية وكأهنا خربٌ للمبتدأ.
 االفرتاضات الاطئة False concepts hypothesizedاليت تكونت من البيئة التعليمية ،فكثرياجمتهدات).
ما ميثل املدرسون للمبتدأ والرب ابجلملة مثل (الطالبات
ٌ
السؤال رقم ( ،)24و كان نسبة الطأ فيه سبعة وأربعني ابملئة  ،%47وكان نص السؤال هكذا:
هات نعتا مناسبا للكلمة اليت حتتها خط مع التشكيل [ :هذه فتاة]..........

 -تذكري الصفة

مع املوصوف املؤنث يف مثل( :هذه فتاة أمني) و(هذه فتاة طويل) ،ويرجع سبب الطأ إىل نقل الربة
من اللغة األم للطالب إىل اللغة العربية ،فجل اللغات احمللية ال تفرق بني املذكر واملؤنث يف الوصف.
وأيضا يرجع السبب إىل أتثر بعض الطالب ابللغة اإلجنليزية من حيث أن الصفة ال تتبع املوصوف أبدا،
أي تبقى الصفة على حالة واحدة.
ويرى الباحثون أن عنصر التذكري والتأنيث ظاهرة ملفتة للنظر لشيوعه بني الناطقني بغري اللغة
العربية ،وهي أيضا ظاهرة قدمية( ،)1وقد أورد اجلاحظ مناذج من اللط بني التذكري والتأنيث يف كتابه
البيان والتبيني ،منها قول بعض الشعراء يف أم ولد له ،يذكر لكنتها:
أول ما أمسع منها يف السحر  .....تذكريها األنثى وأتنيث الذكر

()2

السؤال رقم ( ،)25و نسبة الطأ فيه وصلت ستني ابملئة .%60
ونص السؤال هو:

هات نعتا مناسبا للكلمة اليت حتتها خط مع التشكيل [ :هؤالء

أوالد.].............

( )1انظر :زهران ،علم اللغة التطبيقي يف اجملال التقابلي (حتليل األخطاء) ،ط ،1ص.52
( )2اجلاحظ ،البيان والتبيني ،د.ط،ج ،1ص.80
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أ -تعريف الصفة مع تنكري املوصوف ،مثل( :هؤالء أوالد الصاحلون) ،وسبب الطأ هو
تعرف الصفة ،فحرص الطالب
املبالغة يف التصحيح  ،hypercorrectionوذلك أن جل اللغات احمللية ال ّ
فعرف الصفة.
الشديد يف مراعاة اسم اإلشارة كأحد املعرفات ،وقع يف خطأ آخر ّ
ب -نصب الصفة مع املوصوف املرفوع ،مثل( :هؤالء أوالد صاحلني) ،ويرجع سبب الطأ
هنا إىل التطبيق الناقص للقاعدة ،Incomplete Application of Rulesألن الطالب استعمل الكلمة
املناسبة من حيث تنكري الصفة ومجعها ،لكنه أخطأ فاستعمل الياء بدل الواء جلمع املذكر السامل يف
حالة الرفع.
السؤال رقم ( ،)26و نسبة الطأ فيه سبعة وأربعون ابملئة  ،%47ونص السؤال هو:
قلم أمحر[ .
ضع عالمة صح ( √ ) أو خطأ (  ) xأمام العبارات اآلتية :هذا ٌ

]

قلم أمحر) ،واملالحظ أن سبب وقوع الطالب يف هذا الطأ
 جر الصفة مع املوصوف املرفوع( ،هذا ٌيرجع إىل عدة أمور:

مستقيم لو حذفت عالمات
 املبالغة يف التعميم ،overgeneralizationحيث إن الرتكيبٌ
اإلعراب ،فالطالب ابلغ يف تعميم فهمه للجملة ومل يراع هذه العالمات.
 نقل الربة من اللغة األم للطالب ،فليس يف اللغات احمللية اإلعراب ،فالعادات اللغوية يفعدم استعمال اإلعراب يف حتديد املعاين يف اجلمل راسخةٌ عند الطالب ،فهذا عامل من العوامل اليت
تدفعه إىل عدم مراعاة عالمات اإلعراب ،ألنه ال حيتاجها يف لغته ليصل إىل معان يف الرتاكيب.
 اجلهل بقيود القاعدة  ،)1(Ignorance of Rules Restrictionsوعلى الرغم من معرفة الطالبللقواعد املتعلقة بصيغ املمنوع من الصرف إال أنه اعترب اجلملة صحيحة جلهله أبن هذه الصيغ ال ت ّنون.
يقول ابن مالك يف ألفيته أبن الصرف هو التنوين:
الصرف تـْن ِوين أتى مبـيِنًا  ...معىن بِِه يكون ِ
اال ْسم أ ْمكنا
ّ
ٌ
َّ ْ
ًْ
( )1انظرKhansir, Ali Akbar, Error Analysis and Secon Language Acquistion, :

Theory and Practice in Second Language Studies V. 2, No 5 , pp. 1029, May 2012.
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وعن وزن (أمحر) يقول الناظم:
()1

ووصف أصلي ووزن أفعال  ...ممنوع أتنيث بتا كأشهال

السؤال رقم ( ،)28و نسبة الطأ فيه ثالثة ومخسون ابملئة  ،%53ونص السؤال هو:
ضع عالمة صح ( √ ) أو خطأ (  ) xأمام العبارات اآلتية :البنت اجلميل [ √ ]
 -تذكري الصفة مع املوصوف املؤنث يف (البنت اجلميل) ،وسبب الطأ يرجع إىل نقل الربة من اللغة

األم ،كما يرجع أيضا إىل أتثّر بعض الطالب ابللغة اإلجنليزية من حيث أن الصفة فيها ال تتبع املوصوف
يف التذكري.
السؤال رقم ( ،)29و نسبة الطأ فيه مثانون ابملئة  ،%80ونص السؤال هو:

ضع عالمة صح ( √ ) أو خطأ (  ) xأمام العبارات اآلتية :احلفرة عميقة خميفةٌ [ √ ]

-

تنكري الصفة مع املوصوف املعرف ،وسبب الطأ هو نقل الربة من اللغة األم إىل اللغة العربية ،ألن

تعرف املوصوف وال تعرف الصفة.
اللغات احمللية ّ
السؤال رقم ( ،)30و نسبة الطأ فيه أربعون ابملئة  ،%40ونص السؤال هو:
ضع عالمة صح ( √ ) أو خطأ (  ) xأمام العبارات اآلتية :رأيت بنتاً مجيلةٌ [ √ ]  -رفع
الصفة مع املوصوف املنصوب ،وسبب الطأ هو األمران كما أسلفنا يف اجلملة الشبيهة:

 نقل الربة من اللغة األم ،حيث نقل الطالب العادة اللغوية يف استعمال اجلملة االمسية إىلفعرف الكلمة األخرية وكأهنا خربٌ للمبتدأ.
اللغة العربية ،حيث غفل عن الفعل دون أن يشعر ّ
 االفرتاضات الاطئة  False concepts hypothesizedاليت تكونت من البيئة التعليمية ،فكثريابنت مجيلةٌ).
ما ميثل املدرسون للمبتدأ والرب ابجلملة مثل ( هذه ٌ

( )1األمشوين ،شرح األمشوين على ألفية بن مالك ،ط ،1ج ،3ص  133و .138
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السؤال رقم ( ،)32و نسبة الطأ فيه ثالثة ومخسون ابملئة  ،%53ونص السؤال هو :اخرت نعتا
مناسبا ملا حتته خط مع التشكيل يف اآليت ( :أزرق ،حكيم ،أمني ،جمتهد) ،
( إن يل أابً ) ..........

أمني) ،وسبب الطأ
حكيم) و(إن يل أاب ٌ
 رفع الصفة مع املوصوف املنصوب يف مثل (إن يل أاب ٌاجع إىل اجلهل بقيود القاعدة  ،Ignorance of Rules Restrictionsظنا من الطالب أن (حكيم و
ر ٌ
سمى خربها ،فهو جيهل قيود
سمى امسها وترفع الرب وي ّ
أمني) خربان لـ (إن) اليت تنصب املبتدأ وي ّ

قاعدة اإلخبار بظرف أو حرف جر ،كما ّبني ابن مالك بقوله:

وأخربوا بظرف أو حبرف جر  ...انوين معىن "كائن" أو "استقر"(.)1
وجيهل كذلك القيود املتعلقة ابلفصل بني اسم َّ
"إن" وخربها ،وعن ذلك يقول األستاذ النجار(:)2
جمرورا؛ حنو قوله تعاىل:
"وال يتوسط إال إذا كان احلرف غري "عسى" ،و"ال" ،والرب ظرفًا ،أو ً

ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﭼ(سورة املزمل ،اآلية.)12:

السؤال رقم ( ،)33و نسبة الطأ فيه أربعون ابملئة  ،%40ونص السؤال هو:

اخرت نعتا مناسبا ملا حتته خط مع التشكيل يف اآليت ( :أزرق ،حكيم ،أمني ،جمتهد( ) ،مررت
برجل ) ..............
أمني) .ويكمن سبب هذا الطأ يف نقل
 رفع الصفة مع املوصوف اجملرور يف مثل (مررت برجل ٌعرف الكلمة األخرية وكأهنا خربٌ للمبتدأ ،وذلك لتعوده على العادة
الربة من اللغة األم ،حيث ّ
اللغوية يف استعمال اجلملة االمسية يف لغته.
السؤال رقم ( ،)34و نسبة الطأ فيه سبعة وأربعون ابملئة  ،%47ونص السؤال هو :اخرت نعتا مناسبا
ملا حتته خط مع التشكيل يف اآليت ( :أزرق ،حكيم ،أمني ،جمتهد( ) ،الطالبة ............حضرت)
 تنكري الصفة مع املوصوف املعرف يف مثل (الطالبة جمتهدة حضرت) ،وكما سبق أن مثل هذا الطأ( )1األمشوين ،شرح األمشوين على ألفية بن مالك ،ط ،1ج ،1ص.189
( )2النجار ،ضياء السالك إىل أوضح املسالك ،ط ،1ج ،1ص.300
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تعرف املوصوف وال تعرف
يرجع سببه إىل نقل الربة من اللغة األم إىل اللغة العربية؛ ألن اللغات احمللية ّ
الصفة.
السؤال رقم ( ،)36و نسبة الطأ فيه ستون ابملئة  ،%60ونص السؤال هو:
طالب
اخرت نعتا مناسبا ملا حتته خط مع التشكيل يف اآليت ( :أزرق ،حكيم ،أمني ،جمتهد( ) ،هؤالء
ٌ
) .............
طالب جمته ٌد) ،ويرجع سبب الطأ إىل نقل الربة
إفراد الصفة مع املوصوف اجملموع يف مثل (هؤالء
ٌ

من اللغة األم للطالب ،مثل لغة (أكان) ،أو نقل الربة من لغة اثنية اكتسبها الطالب قبل اللغة العربية،
مثل اللغة اإلجنليزية ،ففيها تبقى الصفة على صيغة املفرد ولو كان املوصوف مجعا.
 السؤال رقم ( ،)37و نسبة الطأ فيه أربعون ابملئة  ،%40ونص السؤال هو:مثل لآليت مع وضعه يف اجلملة )37( :النعت املفرد املذكر  -................... :تنكري الصفة
طويل) ،وسبب هذا الطأ يرجع إىل نقل الربة من اللغة
مع املوصوف املعرف يف مثل (جاء إبراهيم ٌ
تعرف املوصوف.
األم إىل اللغة العربية ،ألن اللغات احمللية ال ّ

السؤال رقم ( ،)38و نسبة الطأ فيه ثالثة ومخسون ابملئة  ،%53ونص السؤال هو:

مثل

لآليت مع وضعه يف اجلملة )38( :النعت اجلمع املذكر................... :
 تنكري الصفة مع املوصوف املعرف يف مثل( :جاء الرجال فرحني) ،وسبب هذا الطأ هوسبب آخر جبانب املذكور،
مثل سابقه ،أي نقل الربة من اللغة األم إىل اللغة العربية ،غري أنه لوحظ ٌ
وهو اجلهل بقيود القاعدة ،فاجلملة صحيحة لو طلب من الطالب أن أييت مبثال فيه (حال للمذكر
اجملموع).
السؤال رقم ( ،)39و نسبة الطأ فيه سبعة وأربعون ابملئة  ،%47ونص السؤال هو:
لآليت مع وضعه يف اجلملة )39( :النعت املفرد املؤنث ................... :

مثل
 -تنكري

الصفة مع املوصوف املعرف يف مثل (رأيت فاطمة جمتهد ًة) ،وسبب الطأ هو نقل الربة من اللغة

األم إىل اللغة العربية ،لعدم تعريف الصفة يف جل اللغات احمللية يف غاان
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السؤال رقم ( ،)40و نسبة الطأ فيه ثالثة ومخسون ابملئة  .%53ونص السؤال هو:

مثل

لآليت مع وضعه يف اجلملة:النعت املثىن املذكر ................... :
 تنكري الصفة مع املوصوف املعرف يف مثل (رأيت الرجلني الكرميني) ،ويرجع السبب إىلنقل الربة من اللغة األم ،كسابقه.
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 :2.3.2املبحث الثاين :عرض النتائج وحتليل األخطاء يف اإلضافة واجلار واجملرور
يتناول هذا املبحث حتليل األخطاء يف ظاهريت (اإلضافة واجلار واجملرور) .وأصبح من الضرورة
اجلر يف جانب ،ولقلة ورود األخطاء يف اإلضافة
اجلمع بني الظاهرتني يف مبحث واحد الجتماعهما يف ّ
يف جانب آخر.
وقد اعتمد البحث على جدول توضيحي حيتوي على البنود اآلتية :رقم تسلسلي  -رقم السؤال
كما ورد يف أواراق االختبارات التقوميية -النسبة املئوية لألخطاء املرتكبة يف االختبارات -نص الطأ
املرتكب -تصحيح الطأ -وصف الطأ حسب ما تقتضيه قواعد النحو يف اللغة العربية.
التعرف
وعمال أبدبيات حتليل األخطاء فإن البحث تطرق من خالل اجلدول إىل مرحلة ّ
على الطأ ،ووصف الطأ ،وتصحيح الطأ( ،)1مث أكمل الدراسة يف املبحث مبرحلة التفسري
وشرح األسباب لألخطاء ،وذلك يف خارج اجلدول.
جدول رقم ( )12يوضح نتائج حتليل األخطاء يف حروف اجلر
رقم تسلسلي

رقم السؤال

نسبة اخلطأ

1

1

 %27ال يكون احلرف سببا للجر يكون احلرف سببا للجر

املخالفة يف القاعدة

2

2

 %27ال أييت اإلتباع سببا للجر

أييت اإلتباع سببا للجر

املخالفة يف القاعدة

3

3

 %33ال أييت اإلضافة سببا للجر أييت اإلضافة سببا للجر

املخالفة يف القاعدة

4

4

 %47يكون الفعل سببا للجر

5

5

 %33حروف اجلر ال تدخل عل حروف

اخلطأ

األمساء فقط

وصف اخلطأ

الصواب

ال يكون الفعل سببا للجر املخالفة يف القاعدة
اجلر

علىاألمساء فقط

( )1انظر:الراجحي ،علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية،ط ،1ص.51
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تدخل املخالفة يف القاعدة

 %33حروف اجلر تدخل عل حروف اجلر ال تدخل عل املخالفة يف القاعدة

6

6

7

7

 %53مررت مبحمد الطويل

8

8

%0

9

9

طويل حضر
 %67رب رج ٌل ٌ

رب رجل طويل حضر

1

1

5

5

منصوب دائما
 %27املضاف
ٌ

ليس املضاف منصواب املخالفة يف القاعدة

األمساء واألفعال

األفعال
ِ
الطويل
مررت مبحمد

رفع الصفة مع املوصوف
اجملرور
رفع الكلمة واتبعها بعد
ب"
"ر َّ

دائما

وصل عدد األسئلة يف االختبارات التقوميية لإلضافة واستعمال حرف اجلر إىل سبعة عشر17
سؤاال ،واملالحظ أنه مل خيطئ أي طالب يف مثانية أسئلة من جمموعها ،وعليه سيتطرق البحث إىل
األسباب اليت ساعدت على عدم وقوع الطالب يف هذه األخطاء جبانب تطرقه إىل األسباب اليت أدت
إىل وقوعهم يف األخطاء األخرى:
أوال :يالحظ يف األسئلة رقم ( )1إىل ( )6يف استعمال حروف اجلر ،وسؤال رقم ( )15يف
اإلضافة ،أهنا تتعلق ابلقواعد ،وكانت نسبة األخطاء فيها ترتاوح بني  %47و  ،%27مبعدل 32.5
لكل خطأ.
اثنيا :أن األخطاء يف اجلانب التطبيقي كانت يف السؤالني رقم ( )7و ( )9وبنسبة مئوية %53
و  %67على التوايل ،مبعدل  60لكل خطأ.
والشكل اآليت يبني التفاوت بني أسئلة يف القواعد وأسئلة يف التطبيق:
شكل رقم ( )21يوضح نسبة األخطاء يف القواعد والتطبيق
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التفاوت بين أسئلة القواعد وأسئلة
التطبيق
أسئلةفيالتطبيق
أسئلةفيالقواعد

%35
%65

اثلثا :توجد سبعة ( )7أسئلة متعلقة ابجلانب التطبيقي حلروف اجلر ،لكن األخطاء سجلت
يف سؤالني فقط ،برقم ( )7و( .)9وبيان ذلك هو أن يف لغة الطالب حروف اجلر املستعملة يف تلك
األسئلة ،وهي متداولة بكثرة يف االستعمال اليومي ،وهي (يف  -على  -الباء) .وجيدر إعادة ذكر
األسئلة للتوضيح :شكل ما أييت )8( :قمت أان يف اجلماعة )10( .حممد يف الغرفة على السرير.
شكل وأعرب ما حتته خط:
([ )11حممد يف الغرفة] ([ )12على الكرسي حممد] ([ )13مررت ابلرجل]
رابعا :تفسري األخطاء الواردة يف هذا املبحث على النحو اآليت-:
أ -مبعث األخطاء يف األسئلة ( )6-1يف استعمال حروف اجلر ،والسؤال رقم ( )15يف
اإلضافة ،هو التطبيق الناقص للقاعدة .Incomplete Application of Rules
ب -سبب الطأ يف السؤال رقم ( )7هو نقل الربة من اللغة األم إىل اللغة العربية ،أو ما
يصطلح عليه بـ (ظاهرة التداخل اللغوي  .)Linguistic Interferenceوذلك أنه ال توجد ظاهرة اإلعراب
يف لغة الطالب ،كما أنه ال توجد ظاهرة اإلتباع يف اجلر ،وال ما اصطلح عليه الليل بـ (الفض
()1
عرف الكلمة األخرية "الطويل" وكأهنا خربٌ للمبتدأ ،وذلك
ابجلوار)  .وفضال عن ذلك فإن الطالب ّ
لتعوده على العادة اللغوية يف استعمال اجلملة االمسية يف لغته.
ج -ويرجع سبب الطأ يف السؤال رقم ( )9إىل عدة أمور:

( )1الليل ،اجلمل يف النحو ،ط ،5ص.194
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 طبيعة اللغة العربية نفسها يف استعمال حروف اجلر ( ،)Prepositionألن الدراسة أثبتت أنحروف اجلر من األدوات اليت متثل مشكلة ابلنسبة ملستعمل اللغة العربية من الناطقني هبا والناطقني
بغريها .وتظهر أبعاد هذه املشكلة يف عدة جوانب ،كما بينها الدكتور زهران( :)1كثرة عدد احلروف -
معاين احلروف -كيفية استعمال احلروف  -وظائف احلروف.
ب) ،من قبل ،وكما ذكر األمشوين هي اليت
 لعل الطالب مل يسبق له استعمال حرف اجلر (ر ّ"وأتيت "رب" للتكثري كثريا ،وللتقليل قليال( ،)2وأما الذي تعود الطالب على استعماله فهو لفظة "رمبا"
بـ(ما) الزائدة ،وجيهل قيود القاعدة املتعلقة بعمل (رب) وإلغائها( ،)3وإمنا يستعملها فقط وهي مكفوفة
عن العمل .وعليه يكون سبب الطأ هنا (اجلهل بقيود القاعدة .)Ignorance of Rule restrictions
 والسبب اآلخر لوقوع الطالب يف هذا الطأ هو نقل الربة من اللغة األم؛ ألن الطالبترسخت لديه العادة اللغوية يف استعمال اجلملة االمسية ،فنقل هذه العادة أو الربة إىل اللغة العربية،
فعرف الصفة واملوصوف بدل جرمها بـ (رب).
ّ

( )1انظر :زهران ،علم اللغة التطبيقي يف اجملال التقابلي (حتليل األخطاء) ،ط ،1ص.76
( )2انظر :األمشوين ،شرح األمشوين على ألفية بن مالك ،ط ،1ج ،2ص.104
( )3انظر :األمشوين ،شرح األمشوين على ألفية بن مالك ،ط ،1ج ،2ص.106
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 :4.2الفصل الرابع( :حتليل األخطاء يف قواعد اإلمالء والرتقيم)
متهيد:
ضا لنتائج املستوى اإلمالئي وقواعد الرتقيم ،مع حتليل
تناول الفصل الرابع من الباب الثاين عر ً
لألخطاء اليت وقع فيها الطالب يف كتاابهتم أثناء االختبارات التقوميية .ويستهل الفصل ابملبحث األول
الذي يتناول األخطاء يف كتابة اهلمزة.
ويعرف زايد الطأ اإلمالئي أبنه":يعين قصور التلميذ عن املطابقة الكلية أو اجلزئية بني الصور
ّ
الصوتية أو الذهنية للحروف والكلمات ،مدار الكتابة اإلمالئية مع الصور الطية هلا ،وفق قواعد الكتابة
اإلمالئية احملددة أو املتعارف عليها"(.)1
وجيدر الذكر أن الكتابة جاءت متأخرة عن اللغة ،ألهنا (الكتابة أو اإلمالء) حماولة التعبري عن
الرموز الصوتية اليت كان اإلنسان يتعامل معها منذ قدمي الزمان ،لذلك أخرج اللغويون الكتابة من تعريف
علم اللغة ،رغم بقائها جزء ال يتجزأ من الدروس اللغوية(.)2
ومن الصعوابت املتعلقة ابلكتابة العربية (وهي موجودة أيضا يف كتابة مجيع لغات العامل) اختالف
بني الرسم الكتايب عن الواقع املنطوق أحياان ،مثل كلمة (ابن) ،فإن مهزة الوصل تكتب وال تنطق إذا سبقها
صوت ما .ومثله أيضا إحلاق ألف زائدة الفعل املاضي (كتبوا) ،...وغري ذلك من األمور اليت تشري إىل
ٌ
االختالف الكتايب والصويت ،وللرسم القرآين دور يف وجود هذه الظاهرة (.)3
وعند وضع أدوات حتليل األخطاء يف هذا الفصل حاول الباحث أن يبتعد عن العوامل العضوية
والرتبوية يف الطأ اإلمالئي ،اليت من شأهنا أن تزيد من فرص وقوع الطالب يف أخطاء ميكن تفاديها.
وللتوضيح فإن العوامل العضوية كما شرحها (زايد) هي :ضعف قدرة بعض الطالب على
مشوها ،وذلك يف حالة
اإلبصار ،حبيث يؤدي هذا الضعف إىل التقاطهم لصورة الكلمة التقاطا ّ

( )1زايد ،األخطاء الشائعة النحوية والصرفية واإلمالئية ،د.ط ،ص.71
( )2املرجع نفسه ،ص.201
( )3انظر :املرجع نفسه ،ص.202
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استخدام السبورة وسيلة لتنفيذ االختبارات .ومن هذه العوامل أيضا ضعف بعضهم يف السمع الذي قد
مشوهة لو استخدمت مهارة االستماع يف االختبار.
يؤدي إىل مساع الكلمة بصورة ّ
وأما العوامل الرتبوية فهي تنحصر يف قراءة املعلم وسيلةً لالختبار ،كأن يكون املعلم سريع النطق
أو خافت الصوت ،أو أن يكون يف نطقه عدم االهتمام بتوضيح احلروف املتقاربة يف أصواهتا وخمارجها،
وغري ذلك من األمور اليت جيب على املعلم مراعاهتا يف قراءته أثناء االختبار االمالئي(.)1
وما يلي أدوات األسئلة املعدَّة لتحليل األخطاء يف هذا الفصل-:
امتحان تقومي مستوى طالب املرحلة الثانوية يف قضااي إمالئية وترقيمية
 -1آت بفعل األمر من األفعال اآلتية مع التشكيل:
( ذهب ،كتب ،ش ِرب ،ف ِهم ،دان ،رمى ،دعا ):
............................................................................
 -2ضع عالمة ( √ ) أمام الكلمات الصحيحة مما أييت ،مث علل الختيارك:
انْـتصر[ ]

إنْـتصر[ ]

إنْتِصار[ ] انْـت ِ
ص ْر[ ]
ٌ

انْتِصار[ ] إنْـت ِ
ص ْر[ ]
ٌ

...................................................................................
ال[ ]
إستِ ْقب ٌ
ْ

إستـ ْقبل[ ]
ْ

ال[ ]
استِ ْقب ٌ
استـ ْقبِ ْل [ ] ْ
ْ

استـ ْقبل[ ]
ْ

إستـ ْقبِ ْل[ ]
ْ

...................................................................................
أ ْكرم [ ]

إ ْكر ٌام [ ]

ا ْك ِرْم [ ]

ا ْكرم [ ]

أ ْك ِرْم [ ] اِ ْكر ٌام [ ]

.................................................................................
 -3اخرت الكلمة الصحيحة من كل جمموعة بوضع عالمة ( √ ) مما أييت،مث علل الختيارك.
( )1انظر :زايد ،األخطاء الشائعة النحوية والصرفية واإلمالئية ،د.ط ،ص.76-75
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ن ْشأة[ ]  /ن ْشئة[ ]
...................................................................................

اتتون[ ]  /أتْتون[ ]
...................................................................................

م ْسئولِيَّةٌ[ ]  /م ْسؤوليّةٌ[ ]
.....................................................................................

التـَّفاءل[ ]  /التـَّفاؤل[ ]
......................................................................................

يطْمئِ ُّن [ ]  /يطْم ُّ
إن[ ]
......................................................................................

خ ِطْيـئةٌ[ ]  /خ ِطْيأةٌ[ ]
......................................................................................
(ضع عالمة ( √ ) أمام اجلمل الصحيحة مما أييت:
أحب أال تفارقين [ ]

أشرت إليه أن ال يفعل [ ]
رأيتك وأنت حينئذ تقود السيارة [ ]

كنت يف الفصل حني إ ْذ نزل املطر [ ]

إن ما توعدون لصادق ( مبعىن القصر) [ ]

إمنا توعدون لصادق (مبعىن التوكيد [ ]
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ضععالمة الرتقيم املناسبة يف املكان املناسب مما أييت:
[[ ]،[ ].؛] [[ ]) ( [ ])) (([ ]- - [ ]-[ ]...[ ]:؟ ] [ !] [ ؟!]
* اقرأ الدرس جيدا مث أجب عن األسئلة
* من كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فليقل خريا أو ليصمت

اخل

معتدل
اجلو ٌ
* إن وأخواهتا تنصب االسم وترفع الرب مثل إن َّ
* اللغة العربية لغة كل مسلم وهلذا يدرسها أبناؤان
* قال املدرس أنصحكم أن جتتهدوا يف قراءة دروسكم
ِ
درسة من يستطيع أن يقرأ سورة النبإ كاملة
* قالت الـم ّ
* ذهب حمم ٌد إىل املدرسة
* حممد جمتهد وهو مستحق أن يكون رئيسا للطالب
جديدا فقال له إبراهيم ما أمجل هذا الثوب مث دعا له
ثواب ً
البسا ً
* قابل إبراهيم صديقه ً
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 :1.4.2املبحث األول :عرض النتائج وحتليل األخطاء يف كتابة اهلمزة
استعان البحث جبدول بياين على غرار اجلدول املستعمل يف الفصول السابقة .وبنود اجلدول
على الرتتيب اآليت :رقم السؤال أو رقم افرتاضي للتسهيل  -النسبة املئوية لألخطاء  -نص الطأ
املرتكب  -تصحيح الطأ  -وصف الطأ حسب ما تقتضيه قواعد اإلمالء يف اللغة العربية.
التعرف على الطأ ،وذك ِر نسبة الطأ من
حاول البحث  -من خالل اجلدول  -معاجلة مرحلة ّ
جمموع أفراد العينة الذين بلغ عددهم  150مائة ومخسني طالبا .وعاجل كذلك مرحلة ِ
وصف الطأ ،كما
عاجل جزء من املرحلة الثالثة لطوات حتليل األخطاء( ،)1وهو (تصحيح الطأ وذكر الصواب) .مث أييت
بعد اجلدول بيا ٌن ألسباب وقوع الطالب يف األخطاء املسجلة.
جدول رقم ( )13يوضح نتائج حتليل األخطاء يف كتابة اهلمزة
رقم السؤال

نسبة اخلطأ

1

 64%إذهب،

اذهب،

كتابة مهزة قطع حني يقتضي السياق مهزة

أكتب،

اكتب،

وصل.

إشرب،

اشرب،

أدن ،أدنو،

ادن،
ِ
ارم،

أدع ،أدعو

ادع

اخلطأ

إرم ،أرمي،
2

وصف اخلطأ

الصواب

 57%إنتصر ،إنتصار ،انتصر ،انتصار ،كتابة مهزة قطع حني يقتضي السياق مهزة
إنتصر

وصل.

انتصر

( )1انظر:الراجحي ،علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية،ط ،1ص.51
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رقم السؤال

نسبة اخلطأ

3

 61%نشئة

نشأة

كتابة اهلمزة على النربة حني يقتضي

اتتون

أتتون

السياق كتابتها على األلف.

مسئولية

مسؤولية

كتابة اهلمزة على النربة حني يقتضي

التفاءل

التفاؤل

يطمإن

يطمئن

كتابة اهلمزة على األلف حني يقتضي

خطيأة

خطيئة

السياق كتابتها على النربة.

اخلطأ

الصواب

إستقبل،

استقبل ،استقبال،

إستقبال،

استقبل

إستقبل
اكرم،

وصف اخلطأ

اِكرام ،أكرم ،إكرام ،أكرم كتابة مهزة وصل حني يقتضي السياق
مهزة قطع.

اكرم

السياق كتابتها على الواو.
كتابة اهلمزة على السطر حني يقتضي
السياق كتابتها على الواو.

السؤال رقم ( :)1اهلدف اخلاص :أن أييت الطالب بصيغة فعل األمر لكل فعل من األفعال اآلتية،
مع التشكيل( :ذهب ،كتب ،ش ِرب ،ف ِهم ،دان ،رمى ،دعا).
وصلت النسبة العامة لألخطاء يف السؤال إىل أربعة وستني ابملائة  ،%64مما يدل على شيوع
هذا الطأ بني طالب املرحلة الثانوية العربية يف غاان ،يف تعاملهم مع اهلمزة بنوعيها الوصلي والقطعي.
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ويرجع سبب الطأ إىل أمور:
 تداخل اللغة العربية نفسها يف قواعد اإلمالء وخاصة فيما يتعلق هبمزيت الوصل والقطع ،واليتتبدو صعبة للطالب.
 اجلهل بقيود القاعدة املتعلقة بصياغة فعل األمر من األفعال الثالثية ،واليت تشري إىل أن فاءالكلمة يصبح مسكوان فجيء هبمزة وصل ليتوصل هبا عند النطق حبرف ساكن ،ألن العرب
ال تبدأ بساكن وال تقف على متحرك يف كالمها(.)1
 االفرتاضات الاطئة :يالحظ أن الصعوبة تكمن يف تسمية (مهزة وصل) ،فهي ليست مهزةوإمنا هي األلف بال مهزة .وقد يؤدي هذا اللط يف التسمية إىل وقوع الطالب يف مثل هذا
الطأ ،فتنشأ لديهم افرتاضات خاطئة فيكتبوا اهلمزة على األلف معتمدين على االسم.
السؤال رقم ( :)2اهلدف اخلاص( :أن خيتار الطالب الكلمات الصحيحة من حيث استعمال اهلمزة،
وأن يعللوا الختيارهم).وصلت النسبة العامة لألخطاء يف السؤال إىل سبعة ومخسني ابملائة  ،%57يف
حني تتجلى الطأ لكل جمموعة يف الشكل اآليت:
شكل رقم ( )22يوضح نسبة نتائج حتليل األخطاء يف مهزيت وصل وقطع

وسبب الطأ يف جمموعة (أكرم) هو املبالغة يف التصويب  ،Hypercorrectionحيث وقع الطالب
يف الطأ بسبب حرصهم على أال يقعوا فيه ظنا منهم أن الكلمة تكتب هبمزة وصل( .)2ولعل هذا هو
( )1انظر:الرماين ،رسالة منازل احلروف ،د.ط ،ص.23

ب ،حتليل األخطاء الكتابية على مستوى اإلمالء لدى متعلمي اللغة العربية الناطقني بغريها ،جملة دراسات العلوم
( )2أبو ُّ
الر ّ
اإلنسانية واالجتماعية ،م ،34ع  ،2ص.5
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سبب ارتفاع نسبة الطأ يف هذه الكلمة إىل  .%48وهناك سبب عام يشمل الكلمات الثالث ،وهو
اجلهل بقيود القاعدة املؤدي إىل التطبيق الناقص للقاعدة؛ فكثري من الطالب مل يتمكنوا من ذكر سبب
اختيارهم إلجاابت معينة ،حىت يف حاالت االختيار لإلجاابت الصحيحة.
السؤال رقم ( :)3اهلدف اخلاص من السؤال( :أن خيتار الطالب الكلمات الصحيحة من حيث
استعمال اهلمزة ،وأن يعللوا الختيارهم).وصلت النسبة العامة لألخطاء يف السؤال إىل واحد وستني
ابملائة  ،%61ويوضح الشكل اآليت نسبة الطأ يف كل كلمة:
شكل رقم ( )23يوضح نسبة نتائج حتليل األخطاء يف كتابة اهلمزة

يالحظ يف الشكل أن نسبة الطأ نزلت يف الكلمات (أتتون  -يطمئن  -خطيئة) إىل ،%6
يف حني ارتفعت يف الكلمات (التفاؤل  -نشأة  -مسؤولية) بنسب  %19و %25و %38على
التوايل .وميكن تفسري هذا األمر أبن الكلمات اليت قلت فيها األخطاء بنسة  %6قد وردت يف القرآن
الكرمي ابلرسم الذي يوافق الرسم احلديث ،مما سهل للطالب رمسها بدون خطأ يذكر.
وأما كلمة (التفاؤل) اليت مل ترد يف القرآن الكرمي ،وكلمة (نشأة) اليت وردت فيه ،فإن سبب
الطأ فيهما يعزي إىل املبالغة يف التصويب ،فرمسوا (التفاؤل) هكذا (التفاءل) ،ورمسوا (النشأة) هكذا
(النشئة).
وأوضح مثال لظاهرة اختالف الرسم القرآين االصطالحي( )1عن الرسم احلديث كان يف كلمة
(مسؤولية) ،حيث ارتفعت نسبة األخطاء فيها إىل  .%38لقد وردت يف القرآن الكرمي هكذا (مسئول)

( )1انظر :زايد ،األخطاء الشائعة النحوية والصرفية واإلمالئية ،د.ط ،ص .202
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كما يف قوله تعايل :ﭽ ﰆﰇ ﰈ ﰉﭼ (سورة الصفات ،اآلية )24:وسبب الطأ هنا يعود
إىل املبالغة يف التصويب يف حرص الطالب على أال يقعوا يف الطأ لو خالفوا الرسم القرآين الذي تعودوا
على التعامل معه.
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 :2.4.2املبحث الثاين :عرض النتائج وحتليل األخطاء يف (ما يوصل وما ال يوصل)
عرضا لنتائج االختبارات التقوميية يف (الوصل والفصل) ،مع حتليل األخطاء اليت
تناول املبحث ً
وقع الطالب فيها أثناء تعاملهم هبما ،مع الوضع يف االعتبار أن الوصل هو اجلمع بني كلمتني أو أكثر
يف كلمة واحدة يصح وصلهما دون اعرتاض ،والفصل خالف ذلك(.)1
وقد استعان البحث ابجلدول اآليت مبيناً فيه :رقم السؤال احلقيقي أو االفرتاضي ،ونسبة الطأ،
وذكر نص الطأ ،وذكر الصواب ،ووصف الطأ حسب مقتضيات قواعد اإلمالء يف اللغة العربية .مث
أييت بعد اجلدول تفسريٌ لألخطاء املسجلة بذكر األسباب اليت ترجع إليها.
جدول رقم ( )14يوضح نتائج حتليل األخطاء يف الفصل والوصل
رقم السؤال

نسبة اخلطأ

4

اخلطأ

 %66أشرت إليه أال يفعل.

وصف اخلطأ

الصواب
أشرت إليه أن ال

وصل "أن" املفسرية اليت مبعىن

يفعل.

"أي" مع "ال" النافية ،مع أن
السياق يقتضي الفصل.

أحب أن ال تفارقين.

أحب أال تفارقين .فصل "أن" الناصبة عن "ال"
النافية ،مع أن السياق يقتضي
الوصل.

رأيتك وأنت حني إذ

رأيتك وأنت

فصل "حني" الظرفية عن "إذ"

تقود السيارة.

حينئذ تقود

املنونة ،مع أن السياق يقتضي

السيارة.

الوصل.

( )1انظر :معال ،مرشد الطالب إىل قواعد اإلمالء ،ص.80
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رقم السؤال

نسبة اخلطأ

اخلطأ

الصواب

كنت يف الفصل حينئ ْذ كنت يف الفصل
نزل املطر.

وصف اخلطأ
وصل "حني" الظرفية مع "إذ" غري

حني إ ْذ نزل

املنونة ،مع أن السياق يقتضي

املطر.

الفصل.

إن ما توعدون لصادق

إمنا توعدون

فصل "إن" عن "ما" اليت ليست

(مبعىن القصر)

لصادق (مبعىن موصولة مبعىن "الذي" ،مع أن
القصر)

السياق يقتضي الوصل.

إمنا توعدون لصادق

إن ما توعدون

وصل "إن" مع "ما" املوصولة مبعىن

(مبعىن التوكيد فقط)

لصادق (مبعىن "الذي" ،مع أن السياق يقتضي
التوكيد فقط)

الفصل.

السؤال رقم ( :)4اهلدف اخلاص:
أن خيتار الطالب الكلمات الصحيحة من حيث الوصل والفصل (ما يوصل وما ال يوصل).
وصلت النسبة العامة لألخطاء يف السؤال إىل ستة وستني ابملائة  ،%66ويوضح الشكل اآليت
نسبة الطأ يف كل مجلة:
شكل رقم ( )23يوضح نسبة نتائج حتليل األخطاء يف الفصل والوصل
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تبني يف الشكل أن الكلمة اليت قلت نسبة الطأ فيها هي الكلمة املركبة "حني" مع "إذ" املنونة،
ّ
ولعل السبب يعود إىل كثرة استعماهلا لدى الطالب مع ورودها يف القرآن الكرمي ،مثل قوله
تعاىل:ﭽﭲ ﭳ ﭴ ﭼ(سورة الواقعة ،اآلية ،)84:خبالف ما ركب مع "إذ" غري املنونة ،فإنه
مل يرد يف القرآن الكرمي ويقل استعماله لدى الطالب وغريهم ممن يستعمل اللغة العربية عامة ،أو ينعدم
استعماله ،ولذا جاءت نسبة الطأ فيه مرتفعة إىل .%24
والسبب العام لوقوع الطالب يف الطأ أثناء استعماهلم هلذه الظاهرة ،جبانب ما ذكر ،هو اجلهل
صح االبتداء
بقيود القاعدة يف الفصل والوصل بني أجزاء الكلمات املركبة ،ويفهم من هذه القيود أن ما ّ
به والوقف عليه فصل ،وما ال فال( .)1وقد دفع هذا اجلهل الطالب إىل حماولة جتنب الوقوع يف الطأ
فبالغوا يف التصويب فوقعوا يف األخطاء ،حيث فصلوا ما اقتضى السياق وصله والعكس ،كما هو مبني
يف اجلدول.

()1النماس ،قواعد اإلمالء ،د.ط ،ص.54
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 :4.2.املبحث الثالث :عرض النتائج وحتليل األخطاء يف عالمات الرتقيم
تناول املبحث األخري من الباب الثاين عرضا وحتليال لنتائج الطالب يف عالمات الرتقيم عالمات
الرتقيم ،اليت هي جمموعة رموز توضع بني اجلمل ،أو الفقرات ،أو املعاين؛ اليت تساعد القارئ على فهم
ما يقرأ ابلدقة(.)1
ولتحقيق ذلك استعان البحث جبدول حيتوي على :رقم السؤال احلقيقي أو االفرتاضي ،ونسبة
الطأ ،وذكر نص الطأ ،وذكر الصواب ،ووصف الطأ حسب مقتضيات قواعد عالمات الرتقيم
االصطالحية يف اللغة العربية .مث أييت بعد اجلدول تفسريٌ لألخطاء املسجلة بذكر األسباب اليت ترجع
إليها.
جدول رقم ( )15يوضح نتائج حتليل األخطاء يف عالمات الرتقيم
رقم السؤال

نسبة اخلطأ

5

اخلطأ

 %69اقرأ الدرس جيدا ،مث

الصواب

وصف اخلطأ

اقرأ الدرس جيدا ،مث

ترك النقطة يف هناية اجلملة

أجب عن األسئلة

أجب عن األسئلة.

اتمة املعىن.

حممد جمتهد وهو

حممد جمتهد ،وهو

ترك الفاصلة مع أن السياق

يستحق أن يكون رئيسا يستحق أن يكون رئيسا يقتضي ذلك.
للطالب.

للطالب.

اللغة العربية لغة كل

اللغة العربية لغة كل

استعمال الفاصلة مع أن

مسلم ،وهلذا يدرسها

مسلم؛ وهلذا يدرسها

السياق يقتضي استعمال

أبناؤان.

أبناؤان.

الفاصلة املنقوطة.

()1انظر :النماس ،قواعد اإلمالء ،د.ط ،ص.11
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رقم السؤال

نسبة اخلطأ

الصواب

اخلطأ
إن وأخواهتا تنصب

إن وأخواهتا تنصب

وصف اخلطأ
استعمال الفاصلة بدل

املبتدأ وترفع الرب ،مثل ،املبتدأ وترفع الرب ،مثل :النقطتني القائمتني.
معتدل.
إن اجلو ٌ

معتدل.
إن اجلو ٌ

من كان يؤمن ابهلل

من كان يؤمن ابهلل

ترك عالمة احلذف فيما

واليوم اآلخر فليقل خريا واليوم اآلخر فليقل خريا يقتضي السياق استعماله.
أو ليصمت (

) إخل .أو ليصمت  ...إخل.
ترك عالمة االقتباس

قال املدرس :أنصحكم

قال املدرس:

أن جتتهدوا يف قراءة

((أنصحكم أن جتتهدوا أوالتنصيص مع أن السياق

دروسكم.

يف قراءة دروسكم)).

يقتضي ذلك.

من يستطيع أن يقرأ

من يستطيع أن يقرأ

استعمال النقطة بدل عالمة

سورة النبإ كاملة.

سورة النبإ كاملة؟

االستفهام.

ما أمجل هذا الثوب؟

ما أمجل هذا الثوب!

استعمال عالمة االستفهام
يف مكان عالمة التعجب أو
(التأثر أو االنفعال)

السؤال رقم (:)5
اهلدف اخلاص من السؤال :أن يضع الطالب عالمات ترقيم مناسبة يف أماكن مناسبة.
وصلت النسبة العامة لألخطاء يف السؤال إىل تسعة وستني ابملائة  ،%69ويوضح الشكل اآليت
نسبة الطأ يف استعمال كل عالمة على حدة:
شكل رقم ( )23يوضح نسبة نتائج حتليل األخطاء يف عالمات الرتقيم
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يوضح الشكل نسب األخطاء خبصوص كل عالمة من عالمات الرتقيم اليت وردت يف السؤال.
ضعيف للغاية ،وليس األمر يف
يالحظ أن االهتمام بتدريس القواعد املتعلقة بعالمات الرتقيم
ٌ
جانب الطالب فحسب ،بل إن كثريا من املعلمني ال يراعون عالمات الرتقيم يف كتاابهتم أثناء التدريس
ويف خارج الفصل .وسبب وقوع الطالب يف األخطاء املتعلقة ابلظاهرة يرجع إىل عدد من األسباب:
التطبيق الناقص للقاعدة  ،Incomplete Application of Rulesفعلى سبيل املثال كتب
•
بعضهم ( :اقرأ الدرس جيدا ،مث أجب عن األسئلة) دون وضع النقطة يف هناية اجلملة اتمة املعىن .ميكن
القول أبن الطالب الذين وقعوا يف هذا الطأ كانوا على علم بقاعدة خاصة ابلنقطة غري أهنم مل يطبقوها
يف هذا السياق الذي يقتضيها ،أو أهنم كانوا مرتددين بني أن يستعملوا عالمة معينة أو تركها ،وبني
استعمال غريها بدال منها( ،)1مثل( :حممد جمتهد وهو يستحق أن يكون رئيسا للطالب ،).دون أن
يضع الفاصلة يف هناية اجلملة األوىل القصرية ،واليت تدل على استمرار الكالم بعد وقفة قصرية.

ويدخل النماذج اآلتية يف (التطبيق الناقص للقاعدة) أيضا( :اللغة العربية لغة كل مسلم ،وهلذا
يدرسها أبناؤان ،).حيث استعمل الطالب الفاصلة بدل الفاصلة املنقوطة ( -إن وأخواهتا تنصب املبتدأ
معتدل ،).استعملوا الفاصلة بدل النقطتني القائمتني ،و(من كان يؤمن ابهلل
وترفع الرب ،مثل ،إن اجلو ٌ
واليوم اآلخر فليقل خريا أو ليصمت ( ) إخل :).استعملوا القوسني بدل عالمة احلذف ( -قال
املدرس :أنصحكم أن جتتهدوا يف قراءة دروسكم ،).حيث تركوا عالمة التنصيص ( -من يستطيع أن

(Carson, J. (2001). Second language writing and second language acquisition. In Mungungu, Saara Sirkka )1
(2010), Error analysis : Investigating the writing of ESL Namibia learners, Master Degree Thesis
unpublished University of Sauth Africa. pp. 62
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يقرأ سورة النبإ كاملة ،).استعملوا النقطة بدل عالمة استفهام ( -ما أمجل هذا الثوب؟) ،استعملوا
عالمة استفهام بدل عالمة تعجب.
املبالغة يف التعميم  :Overgenerizationوذلك يف استعمال الفاصلة يف كل مكان يصلح
•
فيه وقفة قصرية من خالل اجلملة.
املبالغة يف التصويب  :Hypercorrectionكان هذا جليا يف النموذج الذي استعمل
•
الطالب عالمة استفهام يف مكان عالمة تعجب ،حيث حاولوا جتنب الطأ ابستعمال هذه العالمة
فوقعوا يف خطأ آخر؛ ألن السياق كان إلبداء اإلعجاب ابلثوب ويقتضي استعمال عالمة تعجب،
وليست اجلملة استفهامية.
•

تداخل اللغة العربية نفسها  :Intralingualويتمثل ذلك يف كثرة املواضع الستعمال

عالمة معينة ،ويبدو هذا صعبا على املتعلم ،مثل الفاصلة اليت تستخدم يف اثين عشر موضعا(.)1

( )1ينظر:النماس ،قواعد اإلمالء ،د.ط ،ص.11
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اخلامتة
أوال :النتائج:
يف ضوء ما سبق تكشف الدراسة عن نتائج أسئلة البحث ،فنتائج السؤال األول كانت يف
حتليل احملتوى ملقررات اللغة العربية يف املرحلة الثانوية ،حيث توصل البحث إىل أن  %45.3من أفراد
العينة (املعلمني) ال يوافقون على صالحية حمتوى املقررات الصرفية والنحوية واإلمالئية للطالب الغاين،
وأن  %42.6منهم يوافقون على صالحيتها موافقة عادية ،وأن  %14فقط يوافقون على صالحيتها
موافقة قوية .وتوصل البحث كذلك إىل أن الطالب الغاين يعاين من مشكلة التداخالت
اللغوية ،Linguistic Interferenceبسبب تعدد لغته األم ،فهو منذ الطفولة متعلم ثالثي اللغة ،Trinligual
وأحياان رابعي اللغة  Quadrilingualأو أكثر .وتعترب هذه التداخالت مصدرا أساسيا من مصادر
الصعوبة يف تعلم اللغة األجنبية.
أما نتائج السؤالني الثاين والثالث فهي تتلخص يف حتليل أخطاء الطالب ،ولقد توصل البحث
إىل أن نسبة  %28فقط من أفراد العينة جيدون الصعوبة يف نطق األصوات احللقية واملطبقة واألسنانية،
ويف املقابل فإن نسبة  %72ال جيدون الصعوبة يف نطقها ،وكان سبب تدين نسبة األخطاء يف هذا
املستوى هو دور قراءة القرآن املتمثلة يف احللقات القرآنية املنتشرة يف الدولة.
وأن  %51.4من العينة وقعوا يف األخطاء يف املستوى الصريف ،وذلك يف التمييز بني األفعال
املتصرفة؛ (اتمة التصرف) و(انقصة التصرف) ،واإلتيان أبوزان الفعل الثالثي اجملرد من حيث بنائه
للماضي ،والتمييز بني جمموعات الفعل السامل واملهموز واملضعف ،ويف استعمال أنواع الفعل املعتل،
ويف صياغة املثىن واجلمع من األمساء الصحيحة واملنقوصة واملقصورة واملمدودة.
ويف املستوى النحوي وصل نسبة الطأ يف استعمال النعت إىل  ،%49.4وذلك يف عدم
التطابق بني النعت واملنعوت يف التعريف والتنكري ،والتذكري والتأنيث ،واإلفراد واملثىن واجلمع ،ويف
احلاالت اإلعرابية .وأن نسبة الطأ يف اإلضافة واجلار واجملرور بلغت  ،%38.5ويالحظ أن النسبة
اخنفضت يف الظاهرة األخرية ،والسبب هو أن جل األسئلة تتعلق ابلقواعد.
أما املستوى اإلمالئي املتمثل يف كتابة اهلمزة وكتابة الكلمات املركبة عند وصلها وفصلها
واستعمال عالمات الرتقيم ،فقد وصل نسبة الطأ يف هذه الظواهر إىل  ،%62وذلك يف عدم التمييز
بني مهزة القطع ومهزة الوصل ،واللط يف كتابة اهلمزة يف أول الكلمة ووسطها وآخرها ،وفصل الكلمات
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أو احلروف املركبة اليت جيب وصلها ،ووصلها حني يقتضي السياق فصلها ،واالستعمال غري الصحيح
لعالمات الرتقيم.
وعلى ضوء ما سبق يكشف البحث األسباب والعوامل اليت أدت إىل وقوع الطالب يف
األخطاء اللغوية املذكورة ،واليت تتمثل يف السببني الرئيسيني ،أوهلما :النقل السليب للخربة Negative
Transfer of Experienceمن اللغة األم ،فقد تكونت لدى الدارسني عادات لغوية راسخة يلجئون
إليها يف استعماهلم لظاهرة ما يف اللغة العربية وليس هلا نظري يف لغتهم األم .واثنيهما هو التداخل
داخل اللغة العربية نفسها ،Intralingualلصعوبة بعض جوانب قواعدها ،وتعدد االستعماالت لظاهرة
معينة كما هو احلال يف تثنية ومجع األمساء املنقوصة واملقصورة واملمدودة ،وكتابة اهلمزة ،وربط قواعد
اإلمالء والرتقيم ابلنحو والصرف ،...مما جيعل استعمال اللغة العربية يبدو صعبا على هؤالء الدارسني.
معا.
وتوصل البحث كذلك إىل أن بقية األسباب املذكورة يف الدراسة اتبعة ألحد السببني أو هلما ً
ويكشف البحث كذلك أن العوامل املؤدية إىل ارتكاب األخطاء مرتابطة؛ ألن بعضها يؤدي
ب)
إىل بعض ،فعلى سبيل املثال ال احلصر :الدارس الذي جيهل قيود القاعدة املتعلقة بعمل (ر ّ
وإلغائها ،قد يبالغ يف التعميم أو يبالغ يف التصويب ،فيستعملها غري جارة لشبهها بـلفظ " رمبا " ،اليت
دخلت عليها "ما" املهيّئة ،فيخطأ يف اإلمالء بسبب خطأ حنوي أو صريف أو غريمها.

اثنيا :التوصيات:
على ضوء ما سبق يقرتح البحث التوصيات اآلتية ،وهي حماولة لإلجابة عن السؤال الرابع هلذه
الدراسة" :كيف ميكن جعل العربية املستعملة يف غاان أقرب ما ميكن من االستعمال الصحيح؟"
 )1ضرورة بناء منهج موحد ومناسب لتدريس اللغة العربية يف غاان ،مع الوضع يف االعتبار
ضرورة إجياد املقررات اليت حتقق األهداف املرسومة يف املنهج.
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)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8
)9
)10

)11
)12

االهتمام ابحمليط اللغوي للطالب الغاين عند بناء املنهج ،وذلك لتفادي وقوعه يف األخطاء
اليت ترجع أسباهبا إىل النقلي السليب من اللغة األم.
عمل تدريبات وأنشطة هتتم أبمناط التنغيم والنرب ،مما حيقق خصائص األصوات ،وذلك من
خالل االستعانة ابألجهزة اللغوية احلديثة.
فعال يف حتسني األداء الصويت لدى الدارسني.
االهتمام حبلقات القرآن الكرمي ملا هلا من دور ّ
تقدمي موضوعات مواد اللغة العربية وظيفيا ،وفقا ألساليب تربوية حديثة ،حىت يتمكن
الدارسون من استيعاب الظواهر اللغوية من خالل السياق.
تشجيع املتعلمني على كثرة االستماع إىل الربامج املفيدة يف اإلذاعات املرئية والسمعية.
تشجيع املتعلمني على كثرة اإلطالع والقراءة اهلادفة.
االستفادة من أساليب تدريس اللغات للناطقني بغريها إىل أقصى احلد.
إقامة دورات تدريبية للمعلمني لتطوير أدائهم يف تدريس اللغة العربية ،ويتم فيها مناقشة
نتائج الدراسات املتعلقة بتحليل األخطاء.
تكوين جلنة من ذوي االختصاص لدراسة نتائج الدراسات اليت تتعلق بتحليل األخطاء،
مع وضعها موضع التنفيذ .ومن هنا ميكن االستفادة ابألساتذة الفضالء من أقسام اللغة
العربية يف جامعة ليغون أبكرا العاصمة ،وفرع جامعة وينيبا للرتبية مبدينة كوماسي ،وكلية
الفاروق للرتبية مبدينة ونشي ،ومعهد اللغات  -غاان بفروعها يف أكرا ،وكوماسي ،ومتايل.
االستفادة من وسائل التواصل االجتماعي والتقنية احلديثة يف مناقشة األخطاء اللغوية،
وميكن إشراك الطالب يف اجملموعات املكونة هلذا الغرض.
إجراء مزيد من الدراسات حول أخطاء متعلمي اللغة العربية من الناطقني بغريها ،لتذليل
الصعوابت اليت تواجههم.
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أهم املصادر واملراجع
-1

أ  -املراجع العربية:
القرآن الكرمي.

-2

إبراهيم ،عبد العليم ،اإلمالء والرتقيم يف الكتابة العربية ،د.ط( ،مصر :مكتبة غريب ،د.ت).

-3

إبراهيم ،عبد العليم ،املوجه الفين ملدرسي اللغة العربية ،ط(،14القاهرة :دار املعارف ،القاهرة،
د.ت).
ابن أيب شبة ،أبو بكر بن أيب شيبة ،عبد هللا بن حممد بن إبراهيم بن عثمان بن خواسيت العبسي،

-4

الكتاب املصنف يف األحاديث واآلاثر ،حتقيق :كمال يوسف احلوت ،ط( ،1الرايض :مكتبة
الرشد1409 ،ه).
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-5

ابن األثري ،أبو احلسن علي بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد الكرمي بن عبد الواحد الشيباين

-6

اجلزري ،عز الدين ،أسد الغابة ،د.ط( ،بريوت :دار الفكر1409 ،ه 1989 -م).
ابن األثري ،أبو احلسن علي بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد الكرمي بن عبد الواحد
الشيبانياجلزري ،عز الدين ،منال الطالب يف شرح طوال الغرائب ،حتقيق :د .حممود حممد
التناحي ،د.ط( ،القاهرة :مكتبة الاجني ،د.ت).

-7

أمحد ،أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين ،مسند اإلمام أمحد بن
حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -عادل مرشد ،وآخرون ،ط( ،1بريوت :مؤسسة الرسالة،
 1421هـ  2001 -م).

-8

األزهري ،حممد بن أمحد اهلروي أبو منصور ،هتذيب اللغة ،حتقيق :حممد عوض مرعب ،ط،1
(بريوت :دار إحياء الرتاث العريب2001 ،م).

الشافعي ،أبو حممد ،مجال الدين ،الكوكب الدري
 -9اإلسنوي ،عبد الرحيم بن احلسن بن علي
ّ
فيما يتخرج على األصول النحوية من الفروع الفقهية ،د .حممد حسن عواد ،ط( ،1عمان
 -األردن :دار عمار1405 ،ه).

 -10األ ْمشوين ،علي بن حممد بن عيسى ،شرح األمشوين على ألفية ابن مالك ،ط( ،1بريوت:
الكتب العلمية1998 ،مـ).
 -11األصفهاين ،أبو علي أمحد بن حممد بن احلسن املرزوقي ،شرح ديوان احلماسة ،حتقيق :غريد
الشيخ ،ط( ،1بريوت :دار الكتب العلمية 1424 ،هـ  2003 -م).
 -12األعرايب ،أبو سعيد بن األعرايب أمحد بن حممد بن زايد بن بشر بن درهم البصري الصويف،
معجم ابن األعرايب ،حتقيق :عبد احملسن بن إبراهيم بن أمحد احلسيين ،ط( ،1اململكة العربية
السعودية :دار ابن اجلوزي 1418 ،هـ  1997 -م).

 -13امرؤ القيس ،القْيس بن حجر بن احلارث الكندي ،من بين آكل املرار ،ديوان ام ِرئ القيس،
اعتىن به :عبد الرمحن املصطاوي ،ط( ،2بريوت :دار املعرفة 1425 ،هـ2004 -م).
 -14أنيس ،إبراهيم ،األصوات اللغوية ،د.ط( ،مصر :مطبعة هنضة  ،د.ت).
 -15ابه ،حممد سعيد ،أتصيل الفكر اإلسالمي خارج البيئة العربية ،مفاهيم وآليات ،جملة
الوعي اإلسالمي،العدد  ،532يناير 2010م ،الكويت.
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 -16ابي ،ماريو ،أسس علم اللغة ،ترمجة وتعليق :أمحد خمتار عمر ،ط( ،8د.م،عامل الكتب،
 1998م.
 -17البخاري ،حممد بن إمساعيل أبو عبدهللا اجلعفي ،اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأايمه = صحيح البخاري ،حتقيق :حممد زهري بن
انصر الناصر ،ط( ،1د.م ،دار طوق النجاة1422 ،ه ـ).
 -18براون ،ه دوغالس ،أسس تعلم اللغة وتعليمها ،ترمجة :عبده الراجحي وعلي أمحد شعبان،
د.ع( ،د.م ،دار النهضة العربية1994 ،م).

 -19بشر ،كمال ،دراسات يف علم اللغة ،د.ط( ،القاهرة :دار غريب للطباعة1998 ،م).
 -20البطليوسي ،عبد هللا بن حممد بن السيد ،االقتضاب يف شرح أدب الكتاب ،حتقيق :مصطفى
السقا ،ود .حامد عبد اجمليد ،د.ط( ،القاهرة :دار الكتب املصرية1996 ،م).
 -21البغدادي ،عبد القادر بن عمر البغدادي ،خزانة األدب ولب لباب لسان العرب ،حتقيق:
عبد السالم حممد هارون ،ط( ،4القاهرة :مكتبة الاجني ،الرابعة 1418 ،هـ  1997 -م).
 -22أبو القاء احلنفي ،أيوب بن موسى احلسيين القرميي الكفوي ،الكليات معجم يف املصطلحات
والفروق اللغوية ،حتقيق :عدانن درويش و حممد املصري ،د.ط( ،بريوت :مؤسسة الرسالة،
د.ت).
 -23أبو البقاء العكربي ،أبو البقاء عبد هللا بن احلسني بن عبد هللا البغدادي حمب الدين ،إعراب
المية الشنفري ،حتقيق :حممد أديب عبد الواحد مجران ،ط( ،1بريوت :املكتب اإلسالمي،
1404ه 1984 -م).
 -24أبو البقاء العكربي ،عبد هللا بن احلسني بن عبد هللا البغدادي حمب الدين ،شرح ديوان
املتنيب ،حتقيق :مصطفى السقا ،وإبراهيم األبياري ،وعبد احلفيظ شليب ،د.ط( ،بريوت :دار
املعرفة ،د.ت).
 -25البكري ،أبو عبيد عبد هللا بن عبد العزيز بن حممد األندلسي ،املسالك واملمالك ،د.ع،
(د .م ،دار الغرب اإلسالمي1992 ،م).
 -26البكري ،أبو عبيد عبد هللا بن عبد العزيز بن حممد األندلسي ،املغرب يف ذكر بالد أفريقية
واملغرب ،د.ط( ،بغداد :مكتبة املثىن ،د.ت).
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 -27بوبتسني ،د .هارمتوت  ،H. Bubzinاألفعال الشائعة يف العربية املعاصرة ،ترمجة :د.
إمساعيل أمحد عمايرة (املعهد العايل للدعوة اإلسالمية  -قسم االستشراق) ،د.ط( ،د.م،
د.ن ،د.ت).
 -28البيهقي ،أمحد بن احلسني بن علي بن موسى ال ْسرْوِجردي الراساين ،أبو بكر ،السنن الكربى،
حتقيق :حممد عبد القادر عطا ،ط( ،3بريوت  -لبنان ،دار الكتب العلمية1424 ،هـ -
2003م).
 -29التربيزي ،حيىي بن علي بن حممد الشيباينّ التربيزي ،أبو زكراي ،شرح ديوان احلماسة ،د.ط،
(بريوت :دار القلم ،د.ت).

 -30الرتميذي ،حممد بن عيسى بن س ْورة بن موسى بن الضحاك ،أبو عيسى ،اجلامع الكبري -
سنن الرتمذي ،حتقيق :بشار عواد معروف ،د.ط( ،بريوت :دار الغرب اإلسالمي1998 ،م).
 -31التنوخي املعري ،أبو احملاسن املفضل بن حممد بن مسعر ،اتريخ العلماء النحويني من
البصريني والكوفيني وغريهم ،حتقيق :عبد الفتاح حممد احللو ،ط( ،2القاهرة :هجر
للطباعة1992 ،م).
 -32توين ،يوسف ،معجم املصطلحات اجلغرافية ،د.ط( ،القاهرة :دار الفكر العريب،
1397ه 1977 -م).
 -33اثين ،عبد الرحيم شيت ،دراسات يف الفونولوجيا ،ط( ،1كانو :دار األمة2009 ،م).
 -34الثعاليب ،أبو منصور عبد امللك بن حممد بن إمساعيل النيسابوري ،التمثيل واحملاضرة ،حتقيق:
عبد الفتاح حممد احللو ،ط( ،3د.م :الدار العربية للكتاب 1401 ،هـ 1981 -م).
 -35الثعاليب ،أبو منصور عبد امللك بن حممد بن إمساعيل النيسابوري ،لباب اآلداب ،حتقيق:
أمحد حسن لبج ،ط( ،1بريوت :دار الكتب العلمية 1417 ،هـ  1997 -م).

 -36اجلاحظ ،عمرو بن حبر ،البيان والتبيني،د.ط( ،د.م ،دار مكتبة اهلالل1423 ،هـ).
 -37جاسم ،علي جاسم ،اجلاحظ عامل اللغة التطبيقي ،جملة اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة،
العدد ،165:د.ت.اجلديد2007 ،م).
 -38اجلرجاين ،عبد القاهر ،املقتصد يف شرح اإليضاح ،حتقيق :كاظم حبر املرجان ،د.ط،
(بغداد :دار الرشيد1982 ،م).
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 -39ابن اجلزري ،حممد بن حممد بن يوسف مشس الدين أبو الري ،منظومة املقدمة فيما جيب على
القارئ أن يعلمه (اجلزرية) ،ط( ،1د.م :دار املغين2001 ،م).
 -40ابن جين ،أبو الفتح عثمان املوصلي ،املنصف البن جين ،شرح كتاب التصريف أليب عثمان
املازين ،ط( ،1د.م :دار إحياء الرتاث القدمي1945 ،م).

 -41ابن جين ،أبو الفتح عثمان املوصلي ،سر صناعة اإلعراب ،ط( ،1بريوت :دار الكتب العلمية،
2000م).
 -42ابن جين ،أبو الفتح عثمان املوصلي ،عقود اهلمز ،مازن املبارك ،ط( ،1دمشق :دار الفكر،
 1409هـ 1988م).
 -43ابن جين ،عثمان أبو الفتح املوصلي ،اخلصائص ،ط( ،4د.م ،اهليئة املصرية العامة للكتاب،
د.ت).

 -44اجلوهري ،إمساعيل بن محاد الفارايب أبو نصر ،الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية ،حتقيق:
أمحد عبد الغفور عطار ،ط( ،4بريوت :دار العلم للماليني1987 ،م).
 -45ابن حاجب ،عثمان بن عمر بن أيب بكر املصري اإلسنوي املالكي ،الشافية يف علمي الصرف
واخلط ،حتقيق :صاَل عبد العظيم الشاعر ،ط( ،1القاهرة :مكتبة اآلداب2010،م).
 -46ابن حاجب ،عثمان بن عمر بن أيب بكر املصري اإلسنوي املالكي ،الكافية يف علم النحو،
حتقيق :صاَل عبد العظيم الشاعر،ط( ،1القاهرة :مكتبة اآلداب2010،م).
 -47احلازمي ،أمحد بن عمر بن مساعد ،فتح رب الربية يف شرح نظم اآلجرومية ،ط( ،1مكة
املكرمة :مكتبة األسدي1431 ،ه 2010 -م).
 -48احلاكم ،أبو عبد هللا ،حممد بن عبد هللا بن حممد بن محدويه بن نعيم بن احلكم الضيب الطهماين
النيسابوري املعروف اببن البيع،املستدرك على الصحيحني ،حتقيق :مصطفى عبد القادر عطا،
ط( ،1بريوت :دار الكتب العلمية1411 ،ه 1990 -م).
 -49ابن حجر العسقالين ،أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد ،اإلصابة يف متييز الصحابة،
حتقيق :عادل أمحد عبد املوجود وعلى حممد معوض ،ط( ،1بريوت :دار الفكر العلمية،
1415ه).
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 -50ابن حجر العسقالين ،أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد ،إنباء الغمر أببناء العمر،
حتقيق :د .حسن حبشي ،د.ط( ،مصر :اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية  -جلنة إحياء الرتاث
اإلسالمي1389 ،هـ1969 ،م).
 -51ابن حجر العسقالين ،أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد ،فتح الباري شرح صحيح
البخاري ،رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه :حممد فؤاد عبد الباقي ،قام إبخراجه وصححه وأشرف
على طبعه :حمب الدين الطيب ،د.ط( ،بريوت :دار املعرفة1379 ،ه) .عليه تعليقات
العالمة :عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز،ط( ،1بريوت :دار الفكر العلمية1415 ،ه).
 -52احلدادي ،أبو النصر أمحد بن حممد بن أمحد السمرقندي ،املدخل لعلم تفسري كتاب هللا تعاىل،
حتقيق :صفوان عدانن داوودي ،ط( ،1دمشق :دار القلم ،بريوت :دار العلوم1408 ،ه -
1988م).
 -53حسان ،متام ،اللغة العربية معناها ومبناها ،ط( ،5د.م ،عامل الكتب2006 ،م).

 -54حسان ،متام ،مشكالت تعليم األصوات للناطقني بغريها ،جملة معهد اللغة العربية ،جامعة
أم القرى (وحدة البحوث واملناهج1984 ،م ،مكة املكرمة).
 -55حسن ،عباس،النحو الوايف ،ط( ،15د.م ،دار املعارف ،د.ت).

 -56احلصري ،إبراهيم بن علي بن متيم األنصاري ،أبو إسحاق القريواين ،زهر اآلداب ومثر األلباب،
د.ط( ،بريوت :دار اجليل ،د.ت).
 -57احلمالوي ،أمحد ،شذ العرف يف فن الصرف ،د.ط( ،القاهرة :دار الفضيلة للنشر والتوزيع،
2008م).
 -58احلموز ،عبد الفتاح ،التأويل النحوي يف القرآن الكرمي ،رسالة دكتوراه منشورة ،ط( ،1الرايض:
مكتبة الرشد1404 ،ه 1984 -م).

 -59احلموز ،عبد الفتاح ،فن الرتقيم يف اللغة العربية  -أصوله وعالماته ،ط( ،1عمان :دار عمار
لنشر1991 ،م).
 -60حوري ،عائشة ،حتليل حمتوى كتب القواعد النحوية يف املراحل الدراسية يف اجلمهورية
العربية السورية ،جملة جامعة دمشق ،اجمللد ( ،26ملحق)2010 ،م.
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 -61أبو حيان ،حممد بن يوسف الغرانطي األندلسي ،تذكرة النحاة ،حتقيق :د .عفيف عبد الرمحن،
ط( ،1بريوت :مؤسسة الرسالة1406 ،ه 1986 -م).
 -62الطيب البغدادي ،أبو بكر أمحد بن علي بن اثبت بن أمحد بن مهدي ،اتريخ بغداد ،حتقيق:
الدكتور بشار عواد معروف ،ط( ،1بريوت :دار الغرب اإلسالمي1422 ،هـ 2002 -م).
 -63الطيب القزويين ،حممد بن عبد الرمحن بن عمر ،أبو املعايل ،جالل الدين الشافعي ،املعروف
خبطيب دمشق ،اإليضاح يف علوم البالغة ،حتقيق :حممد عبد املنعم خفاجي ،ط( ،3بريوت،
دار اجليل ،د.ت).
 -64ابن خلكان الربمكي ،أبو العباس مشس الدين أمحد بن حممد بن إبراهيم بن أيب بكر اإلربلي،
وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،حتقيق :إحسان عباس ،ط( ،1بريوت :دار صادر،
1900م).
 -65الليل ،ابن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي البصري أبو عبد الرمحن ،اجلمل يف النحو،
حتقيق :د .فخر الدين قباوة ،ط ،5د.ط( ،د.م ،د.ن1995 ،م).
 -66الويل ،حممد علي ،معجم علم األصوات ،ط( ،1امللز :مطابع الفرزدق التجارية،
1982م).

 -67دوزي ،رينهارت بيرت آن ،تكملة املعاجم العربية ،نقله إىل العربية وعلق عليه :جـ :8 - 1
حممد سليم النعيمي ،وجـ  :10 ،9مجال الياط ،ط( ،1القاهرة :وزارة الثقافة واإلعالم،
َّ
اجلمهورية العراقية2000 ،م).
 -68الدويش ،حممد بن عبدهللا ،التعليم اإلسالمي العريب يف أفريقيا،جملة قراءات
العدد األول ،رمضان 1425هـ  -اكتوبر 2004م.

إفريقية،

 -69دي سوسري ،دروس يف األلسنية العامة ،ترمجة :صاَل القرمادي وآخرون ،د.ط( ،طرابلس،
ليبيا :د.ن،د.ت).
 -70الذهيب ،مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن ق ْامياز ،سري أعالم النبالء،
د.ط( ،القاهرة :دار احلديث1427 ،هـ2006-م).
 -71الراجحي ،عبده ،التطبيق الصريف ،ط( ،1الرايض :مكتبة املعارف1999 ،م).
 -72الراجحي ،عبده ،التطبيق النحوي ،ط( ،1الرايض :مكتبة املعارف1999 ،م).
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 -73الراجحي ،عبده ،النحو العريب احلديث ،ط( ،6بريوت :دار النهضة العربية1986 ،م).
 -74الراجحي ،عبده ،علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية ،ط ،1االسكندرية :دار املعرفة
اجلامعية1995 ،م).
 -75الراغب األصفهاىن ،احلسني بن حممد أبو القاسم املفردات يف غريب القرآن ،حتقيق:
صفوان عدانن الداودي ،ط( ،1بريوت:دار القلم1412 ،ه).
الرب ،حممد ،حتليل األخطاء الكتابية على مستوى اإلمالء لدى متعلمي اللغة العربية
 -76أبو ُّ

الناطقني بغريها ،جملة دراسات العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،جملد  ،34العدد  ،2العام
2007م.

 -77رضا ،أمحد ،معجم منت اللغة  -موسوعة لغوية حديثة( ،بريوت :دار مكتبة احلياة ،د.ت).
 -78رضا ،عمر بن حممد راغب بن عبد الغين كحالة الدمشقي ،معجم املؤلفني،د.ط( ،بريوت :دار
إحياء الرتاث العريب ،د.ت).
 -79رضوان ،أمحد شوقي ،الفريح ،عثمان صاَل ،التحرير العريب ،ط( ،1الرايض :عمادة شئون
املكتبات ،جامعة امللك سعود1404 ،هـ 1984 -م).
الرضي ،حممد بن احلسن اإلسرتاابذي ،جنم الدين ،شرح الشافية البن احلاجب ،حتقيق :حممد
-80
ّ
نور احلسن ،وحممد الزفزاف ،حممد حمىي الدين عبد احلميد ،د.ط( ،بريوت  -لبنان :دار الكتب
العلمية 1395 ،هـ  1975 -م).
 -81الرماين ،علي بن عيسى بن علي بن عبد هللا ،أبو احلسن املعتزيل ،رسالة منازل احلروف،
احملقق :إبراهيم السامرائي ،د.ط( ،عمان :دار الفكر ،د.ت).
 -82روبنز ،موجز اتريخ علم اللغة يف العرب ،د.ط ،عامل (د.م ،املعرفة1998 ،م).
 -83رومان ،جاكوبسن ،ست حماضرات يف الصوت واملعىن ،ط( ،4بريوت:املركز الثقايف
العريب1994 ،م).
 -84زاهر ،رايض ،اتريخ غاان احلديث ،د.ط( ،د.م ،دار املعرفة1961 ،م).
عمان :دار
 -85زايد ،فهد خليل ،األخطاء الشائعة النحوية والصرفية واإلمالئية ،د.طّ ( ،
اليازوري 2006م).
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الرزاق احلسيين ،أبو الفيض ،املل ّقب مبرتضى ،اتج العروس
َّ -86
حممد بن عبد ّ
حممد بن ّ
الزبيديّ ،

من جواهر القاموس ،حتقيق :جمموعة من احملققني ،د.ط( ،د.م ،دار اهلداية ،د.ت).
 -87الزجاجي ،عبد الرمحن بن إسحاق البغدادي النهاوندي ،أبو القاسم ،األمايل ،حتقيق :عبد
السالم هارون ،ط( ،2بريوت :دار اجليل1407 ،ه 1987 -م)
 -88الزركلي ،خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس الدمشقي ،األعالم ،ط( ،15د.م:
دار العلم للماليني2002 ،م).
 -89زكي ،أمحد ابشا ،الرتقيم وعالماته يف اللغة العربية ،د.ط( ،القاهرة :الكلمات للرتمجة،
2013م).
 -90زهران ،البدراوي ،علم اللغة التطبيقي يف اجملال التقابلي (حتليل األخطاء) ،ط،1
(القاهرة:دار اآلفاق العربية2008 ،م).
السامرائي ،حممد فاضل ،الصرف العريب أحكام ومعان ،ط( ،1د.م ،دار ابن كثري،
-91
ّ
1434هـ 2013 -م).
 -92السخاوي ،مشس الدين أبو الري حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن أيب بكر بن عثمان بن
حممد ،الضوء الالمع ألهل القرن التاسع ،ط( ،بريوت :منشورات دار مكتبة احلياة ،د.ت).
احلسن ،سفر السعادة
الصمد ا ِإلمام علم ال ّدين أبو ْ
لي بن حم َّمد بن عبد َّ
 -93السخاوي ،ع ّ
وسفري اإلفادة ،حتقيق :حممد أمحد الدايل ،ط( ،2بريوت :دار صادر ،د.ت).
 -94السراج ،حممد علي ،اللباب يف قواعد اللغة وآالت األدب ،مراجعة :خري الدين الشمسي
ابشا ،ط( ،1دمشق :دار الفكر1403 ،هـ 1983 -م).
 -95سليمان ،صادق ،السماع يف اللغة عن القدماء واحملدثني ،جملة جممع اللغة العربية،
القاهرة ،د.ع ،د.ت.

 -96سيبويه ،عمر بن عثمان ،الكتاب ،حتقيق :عبد السالم حممد هارون ،ط( ،3القاهرة :مكتبة
الاجني 1408،ه 1988 -م).
 -97السيوطي ،جالل الدين ،عبد الرمحن بن أيب بكر ،اإلتقان يف علوم القرآن ،حتقيق :حممد
أبو الفضل إبراهيم ،د.ط( ،د.م ،اهليئة املصرية العامة للكتاب1974 ،م).
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 -98السيوطي ،جالل الدين ،عبد الرمحن بن أيب بكر ،إمتام الدراية لقراء النقاية ،حتقيق :الشيخ
إبراهيم العجوز ،ط( ،1بريوت :دار الكتب العلمية1405 ،ه 1985 -م).
 -99السيوطي ،جالل الدين ،عبد الرمحن بن أيب بكر ،بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة،
حتقيق :حممد أبو الفضل إبراهيم ،د.ط( ،صيدا ،لبنان :املكتبة العصرية ،د.ت).
 -100السيوطي ،جالل الدين ،عبد الرمحن بن أيب بكر ،املزهر يف علوم اللغة وأنواعها ،حتقيق :فؤاد
علي منصور ،ط( ،1بريوت :دار الكتب العلمية1418 ،ه 1998 -م).
 -101السيوطي ،عبد الرمحن بن أيب بكر ،جالل الدين ،مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع ،حتقيق:
عبد احلميد هنداوي ،د.ط( ،مصر :املكتبة التوفيقية ،د.ت).
 -102ابن شاكر الكتيب ،حممد بن شاكر بن أمحد بن عبد الرمحن بن هارون بن شاكر ،فوات الوفيات،
حتقيق :إحسان عباس ،ط( ،1بريوت :دار صادر ،د.ت).
 -103شحاته ،حسن ،تعليم اإلمالء يف الوطن العريب  -أسسه وتقوميه وتطويره ،د.ط( ،د.م ،الدار
املصرية اللبنانية1417 ،ه 1996 -م).
 -104الشمسان ،إبراهيم أبو أوس ،أخطاء الطالب يف امليزان الصريف ،ط( ،1الرايض :مركز
البحوث  -كلية اآلداب ،جامعة امللك سعود1995 ،م).

 -105الشنطي ،حممد بن صاَل ،فن التحرير العريب ،ضوابطه وأمناطه ،ط( ،8حائل :دار األندلس،
1431هـ).
 -106الشيباين ،أبو عمرو (منسوب له) ،شرح املعلقات التسع ،حتقيق وشرح :عبد اجمليد مهو،ط،1
(بريوت :مؤسسة األعلمي للمطبوعات 1422 ،هـ  2001 -م).
 -107الصاعدي ،عبد الرزاق بن فراج ،موت األلفاظ يف العربية ،ط( ،29املدينة املنورة :اجلامعة
اإلسالمية ابملدينة املنورة1419 ،هـ).

 -108الصغري ،حممد حسني علي ،الصوت اللغوي يف القرآن الكرمي ،ط( ،1بريوت :دار املؤرخ
العريب2000 ،م).
 -109صالح ،شعبان ،تصريف األفعال يف اللغة العربية ،د.ط( ،القاهرة :كلية دار العلوم،
جامعة القاهرة1982 ،م).
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 -110صيين ،حممود إمساعيل ،واألمني ،إسحاق حممد ،التقابل اللغوي وحتليل األخطاء ،ط،1
(الرايض :جامعة امللك سعود ،عمادة شئون املكتبات1982 ،م).
 -111الطرباين ،سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي ،أبو القاسم ،املعجم األوسط،
طارق بن عوض هللا بن حممد  ،عبد احملسن بن إبراهيم احلسيين ،د.ط( ،القاهرة ،دار احلرمني،
د .ت).
 -112طريبه ،أدما ،معجم اهلمزة ،ط( ،1بريوت :مكتبة لبنان انشرون2000 ،م).
 -113طعيمة ،رشدي أمحد ،املهارات اللغوية :مستوايهتا ،تدريسها ،وصعوابهتا ،ط( ،1القاهرة:
دار الفكر العريب2004 ،م).
 -114الطيان ،حممد حسان  ،لُمع من علم الصوت والقراءات ،جملة الندوة العاملية لتاريخ العلوم
عند العرب ،كلية اآلداب ،د.ع2008 ،م ،جامعة دمشق.

 -115عبد الالق ،حممد ،املغين يف تصريف األفعال ،ط( ،3القاهرة ،دار احلديث1999 ،م).
 -116عبد ربه األندلسي،أبو عمر ،شهاب الدين أمحد بن حممد بن عبد ربه ابن حبيب ابن حدير
بن سامل ،العقد الفريد ،ط( ،1بريوت :دار الكتب العلمية1404 ،ه).
 -117عبد الغين ،أمين أمين ،الصرف الكايف ،د.ط( ،د.م ،دار التوفيقية للرتاث2010 ،م).
 -118عبد اللطيف ،الطيف ،أصول اإلمالء ،ط( ،3دمشق :دار سعد الدين1994 ،م).
سالم بن عبد هللا اهلروي البغدادي ،اخلطب واملواعظ ،حتقيق :د .رمضان
 -119أبو عبيد ،القاسم بن ّ
عبد التواب ،ط ( ،1د.م ،مكتبة الثقافة الدينية ،د.ت).
 -120العسقالين ،أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي ،فتح الباري شرح
صحيح البخاري ،رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه :حممد فؤاد عبد الباقي ،قام إبخراجه وصححه

وأشرف على طبعه :حمب الدين الطيب د.ط( ،بريوت :دار املعرفة1379 ،هـ).

 -121ابن عصفور ،علي بن مؤمن بن حممد ،املمتع الكبري يف التصريف ،ط( ،1بريوت :مكتبة
لبنان1996 ،م).
 -122ابن عقيل  ،عبد هللا بن عبد الرمحن العقيلي اهلمداين املصري ،شرح ابن عقيل على ألفية ابن
مالك ،حتقيق :حممد حميي الدين عبد احلميد ،ط( ،10القاهرة :دار الرتاث1980 ،م).
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 -123عكاشة ،حممود ،البناء الصريف يف اخلطاب املعاصر ،د.ط( ،القاهرة :األكادميية احلديثة
للكتاب اجلامعي2009 ،م).
 -124العلموي ،عبد الباسط بن موسى بن حممد بن إمساعيل الدمشقي الشافعي ،العقد التليد يف
اختصار الدر النضيد = املعيد يف أدب املفيد واملستفيد ،حتقيق :د .مروان العطية ،ط،1
(د.م ،مكتبة الثقافة الدينية1424 ،ه 2004 -م).
 -125علي ،أبوبكر عبد العليم ،املوسوعة النحوية والصرفية امليسرة ،د.ط( ،السعودية :مكتبة
الساعي للنشر والتوزيع2004 ،م).

 -126علي ،كمال ،فنون الكتابة ومهارات التحرير العريب ،ط( ،1الدمام :د.ن1432 ،هـ).
 -127عمارة ،السيد أمحد ،دراسة يف نصوص العصر اجلاهلي حتليل وتذوق ،د.ط( ،د.م ،مكتبة
املتنيب ،د.ت).

 -128عمر كحالة ،عمر بن رضا بن حممد راغب بن عبد الغين ،معجم املؤلفني ،د.ط( ،بريوت :دار
إحياء الرتاث العريب ،د.ت).
 -129العنايت ،وليد ،اللسانيات التطبيقية وتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا ،د.ط( ،د.م،
اجلوهرة للنشر والتوزيع)2003 ،م.
 -130عويس ،عبداحلليم ،مشكالت التعليم يف أفريقيا غري العربية ،جملة البحوث اإلسالمية ،اجمللد
السابع والعشرون ،العدد السابع والعشرون ،اإلصدار :من ربيع األول إىل مجادى الثانية لسنة
1410ه.
 -131غالدنثي ،شيخو أمحد سعيد ،حركة اللغة العربية وآداهبا يف نيجرياي من سنة  1804إىل
1966م ،ط( ،2د.م ،املكتبة االفريقية)1993 ،م.
 -132الغالييين ،مصطفى ،جامع الدروس العربية ،حتقيق:أمحد جاد ،ط( ،1د.م ،دار الغد
 -133ابن فارس ،أمحد بن زكرايء القزويين الرازي ،أبو احلسني ،جممل اللغة ،حتقيق :زهري عبد احملسن
سلطان ،ط( ،2بريوت :مؤسسة الرسالة 1406 ،هـ  1986 -م).
 -134ابن فارس ،أمحد بن زكرايء القزويين الرازي ،أبو احلسني ،معجم مقاييس اللغة ،حتقيق:عبد
السالم حممد هارون ،د.ط( ،د.م ،دار الفكر1399 ،هـ 1979 -م).
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 -135الفريوزآابدى ،حممد بن يعقوب جمد الدين أبو طاهر ،القاموس احمليط ،حتقيق :مكتب
حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة ،ط( ،8بريوت :مؤسسة الرسالة2005 ،م).
 -136ابن قتيبة الدينوري ،أبو حممد عبد هللا بن مسلم ،الشعر والشعراء ،د.ط( ،القاهرة :دار
احلديث1423 ،ه).
 -137القلقشندي ،أمحد بن علي بن أمحد الفزازي مث القاهري ،صبح األعشى يف صناعة اإلنشاء،
د.ط( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،د.ت).
 -138ابن كثري ،أبو الفداء إمساعيل بن عمر القرشي البصري مث الدمشقي ،تفسري القرآن العظيم،
حتقيق :سامي بن حممد سالمه ،ط( ،2د.م ،دار طيبة للنشر والتوزيع1420 ،ه 1999 -م).
 -139اللقاين ،أمحد حسني ،املنهج :األسس ،املكوانت ،التنظيمات ،ط( ،1القاهرة :عامل الكتب،
)1995م.

 -140اللقاين ،أمحد حسني ،واجلمل ،علي ،معجم املصطلحات الرتبوية املعروفة يف املناهج
وطرق التدريس ،ط( ،1القاهرة :عامل الكتب1996 ،م).
 -141ماسريي ،د .دوكوري ،ومسيه ،دفع هللا أمحد األمني ،املشكالت الصوتية يف تعلم اللغة
العربية للناطقني بغريها جامعة املدينة العاملية أمنوذجا ،جملة جامعة املدينة العاملية ،د.ع،
2012م.
 -142ماسريي ،دوكوري ،مستوايت التحليل اللغوي عند ابن جين من خالل كتابه اخلصائص،
جملة جممع ،جامعة املدينة العاملية  -ماليزاي ،العدد 2013 ،6م.
 -143ابن مالك ،حممد بن عبد هللا ،ابن مالك الطائي اجلياين ،أبو عبد هللا ،مجال الدين ،شرح
الكافية الشافية ،حتقيق :عبد املنعم أمحد هريدي ،ط( ،1مكة املكرمة :جامعة أم القرى مركز
البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ،د.ت).

 -144ابن مالك ،حممد بن عبد هللا ،ابن مالك الطائي اجلياين ،أبو عبد هللا ،مجال الدين ،تسهيل
الفوائد وتكميل املقاصد ،حتقيق :حممد كامل بركات ،د.ط( ،د.م ،دار الكتاب العريب،
1967م).
 -145املربد ،حممد بن يزيد ،أبو العباس ،الكامل يف اللغة واألدب ،حتقيق :حممد أبو الفضل إبراهيم،
ط( ،3القاهرة :دار الفكر العريب1417 ،ه 1997 -م).
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 -146جممع اللغة العربية ابلقاهرة( ،إبراهيم مصطفى  /أمحد الزايت  /حامد عبد القادر  /حممد
النجار) ،حممود ،إبراهيم كايد ،صوت اهلاء يف العربية ،جملة أم القرى ،العدد  ،24د.ت.
 -147جممع اللغة العربية ابلقاهرة ،املعجم الوسيط ،د.ط( ،د.م ،دار الدعوة د.ت).
 -148حممد ،إبراهيم ،الدعوة اإلسالمية املعاصرة يف غاان 1322ه 1411-ه (حبث غري
منشور لنيل شهادة ماجستري) ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،كلية الدعوة اإلعالم،
قسم الدعوة واالحتساب ،الرايض – اململكة العربية السعودية1995 ،م.
 -149مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري ،املسند الصحيح املختصر بنقل العدل
عن العدل إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبدالباقي ،د.ط،
(بريوت :دار إحياء الرتاث العريب ،د.ت).
 -150مطلوب ،أمحد ،حبوث لغوية ،ط( ،1عمان :دار الفكر1987 ،م).
 -151معال ،حممود حممد ،مرشد الطالب إىل قواعد اإلمالء ،ط( ،2القاهرة :مطابع ابن سينا،
 2010م).
 -152ابن املقفع ،عبد هللا،األدب الصغري واألدب الكبري ،د.ط( ،بريوت :دار صادر ،د.ت).

 -153ابن منظور ،حممد بن مكرم بن على ،أبو الفضل ،مجال الدين األنصاري الرويفعى اإلفريقى،
لسان العرب ،ط ( ،3بريوت :دار صادر 1414 ،ه)ـ.

 -154مها ،خريبك انصر ،اللغة العربية والعوملة يف ضوء النحو العريب واملنطق الرايضي،
د.ط( ،لبنان ،الرتاث العريب ،د.ت).
 -155امليداين :عبد الرمحن بن حسن حبـنَّكة الدمشقي،البالغة العربية ،ط( ،1دمشق :دار القلم،
بريوت :الدار الشامية1416 ،ه 1996 -م).
 -156النادري ،حممد أسعد ،حنو اللغة العربية ،ط( ،3املكتبة العصرية1432 ،هـ2011-م).
 -157نبوي ،عبد العزيز ،يف أساسيات اللغة العربية ،ط( ،3القاهرة :مؤسسة املختار الثانية،
1424هـ 2004 -م).
 -158النجار ،حممد عبد العزيز ،ضياء السالك إىل أوضح املسالك ،ط( ،1د.م ،مؤسسة
الرسالة2001 ،م).

 -159النجار ،حممد علي ،اللغوايت ،ط( ،1القاهرة :دار الكتاب العريب ،د.ت.).
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 -160النجدي ،عثمان بن أمحد بن سعيد بن عثمان بن قائد النجدي احلنبلي ،رسالة َّ

املشددة ،حتقيق :د .عبد الفتاح احلموز ،ط( ،1األردن :دار عمار/دار الفيحاء1406 ،هـ
1986م)

 -161النسائي ،أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي الراساين ،السنن الكربى ،حتقيق وختريج
األحاديث :حسن عبد املنعم شليب ،اإلشراف :شعيب األرانؤوط ،ط( ،1بريوت :مؤسسة
الرسالة 1421 ،هـ  2001 -م).
 -162نعمان بوقرة ،النظرية اللسانية عند ابن حزم األندلسي ،ط( ،1دمشق :منشورات احتاد
الكتاب العرب2004 ،م).
 -163النماس ،مصطفى أمحد ،قواعد اإلمالء ،جملة اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة ،د.ع ،د.ت.
 -164نور الدين ،عصام ،األصوات اللغوية  -الفونيتيكا ،ط( ،1بريوت ،دار الفكر اللبناين،
1992م).
 -165هادي ،هنر ،الصرف الوايف،د.ط( ،اربد :دار األمل للنشر والتوزيع1998 ،م).
 -166هارون ،عبد السالم حممد ،قواعد اإلمالء ،د.ط( ،القاهرة :مكتبةاألجنلو املصرية،
1993م).

 -167هارون ،عبد السالم حممد ،حتقيق النصوص ونشرها ،ط( ،2د.ط،مؤسسة احلليب وشركاه للنشر
والتوزيع1385،هـ 1965 -م).
 -168اهلامشي ،السيد أمحد ،القواعد األساسية للغة العربية ،د.ط( ،د.م ،شركة السحار للطباعة
والنشر2010 ،م).
 -169ابن هشام،عبد هللا بن يوسف بن أمحد بن عبد هللا ابن يوسف ،أبو حممد ،مجال الدين ،مسألة
احلكمة يف تذكري قريب يف قوله تعاىل :إن رمحة هللا قريب من احملسنني ،حتقيق :د .عبد الفتاح
احلموز ،ط( ،1عمان – أردن :دار الفكر1405،هـ1985-م).
 -170ابن هشام ،عبد هللا بن يوسف بن أمحد بن عبد هللا ابن يوسف ،أبو حممد ،مجال الدين،مغين
اللبيب عن كتب األعاريب ،حتقيق :د .مازن املبارك وحممد علي محد هللا ،ط،6
(دمشق :دار الفكر1985 ،م).
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 -171ابن هشام ،عبد هللا بن يوسف بن أمحد بن عبد هللا ابن يوسف ،أبو حممد ،مجال الدين،قطر
الندى وبل الصدى ،ط( ،1بريوت – لبنان :دار الفكر1418،هـ1997-م).
 -172اهلوريين ،نصر ،مطالع النصرية للمطابع املصرية يف األصول اخلطية ،حتيقي :الدكتور عبد
الوهاب حممود الكحلة ،ط( ،1بريوت :مؤسسة الرسالة1422 ،هـ 2001 -م).
 -173وايف ،عبد الواحد ،علم اللغة ،ط( ،9القاهرة :هنضة مصر2004 ،م).
 -174وزارة الرتبية والتعليم ،وحدة التعليم اإلسالمي ،مجهورية غاان "منهج اللغة العربية للمرحلة
اإلبتدائية"(كوماسي :جلنة البحوث وتطوير املناهج2011 ،م1432-م).
 -175ايقوت احلموي ،شهاب الدين أبو عبد هللا ايقوت بن عبد هللا الرومي ،معجم األدابء = إرشاد
األريب إىل معرفة األديب ،حتقيق :إحسان عباس ،ط( ،1بريوت :دار الغرب اإلسالمي ،
 1414هـ  1993 -م).
 -176ايقوت احلموي ،شهاب الدين أبو عبد هللا ايقوت بن عبد هللا الرومي ،معجم البلدان ،ط،2
(بريوت :دار صادر1995 ،م).
 -177يعقوب ،إميل بديع ،املعجم املفصل يف شواهد العربية ،ط( ،1بريوت :دار الكتب العلمية،
1417ه 1996 -م).

 -178ابن يعيش ،يعيش بن علي بن يعيش ابن أيب السرااي حممد بن علي ،أبو البقاء ،شرح
املفصل للزخمشري ،ط( ،1بريوت :دار الكتب العلمية2001 ،م).
ب  -مقابالت:
 -1مقابلة مع الشيخ سليمان حممد ابمبا ،إمام ومدير جامع املدرسة الصمدانية حبي سابون زونغو يف
مدينة كوماسي  -مجهورية غاان 10 ،أبريل2017 ،م.
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فهرس اآلايت
رقمها

نص اآلية

السورة

الصفحة

ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭼ

1

الفاحتة

189-110

ﭽ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ

3-2

الفاحتة

147

ﭽ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ

2

البقرة

150-118

ﭽ ﭹ ﭺ ﭻﭼ

5

البقرة

147

ﭽﭚ ﭛ ﭜ ﭼ

18

البقرة

112

ﭽﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﭼ

19

البقرة

110

ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ 20

البقرة

141

ﮊ ﮋ ﮌﮍﭼ
ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭼ

25

البقرة

148

ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ

28

البقرة

169

ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﭼ
ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﭼ

43

البقرة

119

ﭽﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

44

البقرة

170

ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﭼ
ﭽﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﭼ

48

البقرة

109

ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝﭼ

86

البقرة

112

279

93

ﭽﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ

البقرة

138

ﯵﭼ
ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱﭼ

124

البقرة

111

ﭽﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﭼ

152

البقرة

ح 75 -

ﭽ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶﭼ

153

البقرة

111

ﭽﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﭼ

157

البقرة

168

ﭽﭲ ﭳﭼ

164

البقرة

72

ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭼ

177

البقرة

107

ﭽﯡﯢﯣﯤ ﯥﯦ

185

البقرة

107

ﯧﭼ
ﭽﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ

187

البقرة

106

ﭽﮆ ﮇ ﮈ ﭼ

192

البقرة

109

ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭼ

197

البقرة

133

ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙﭼ

206

البقرة

112

ﭽ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﭼ

258

البقرة

148

ﭽ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾﭼ

284

البقرة

110

ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤﭼ

20

آل عمران 124

280

75

آل عمران 112

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ 92

آل عمران 104

ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﭼ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭼ

2

ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾﭼ

النساء

ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ 11

106
148

ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﭼ
ﭽﮃ ﮄ ﮅ ﭼ

23

النساء

147

ﭽﮑ ﮒ ﮓ ﭼ

23

النساء

104

ﭽﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

51

النساء

148

ﮐ ﮑ ﮒﭼ
ﭽ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮﭼ

58

النساء

138

ﭽﰗ ﰘ ﰙ ﭼ

79

النساء

113

ﭽﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞﭼ

87

النساء

106

ﭽﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭼ

90

النساء

138

ﭽﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

105

النساء

110

ﯯ ﯰﯱﭼ
ﭽﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ

160

النساء

112

ﯙﭼ
166

ﭽ ﮜ ﮝ ﮞﭼ

281

النساء

103

ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ

171

النساء

139

ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧﭼ

271

النساء

138

ﭽﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ

17

املائدة

148

ﮠ ﮡﭼ
املائدة

136

ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﭼ 23
ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ

135

املائدة

132

ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ

17

األنعام

151

ﯺﯻ ﯼﯽﯾ ﯿ ﰀﭼ
ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

36

األنعام

149

ﭜﭼ
106

األنعام

103

ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ 108

األنعام

104

ﭽ ﮘ ﮙ ﮚﭼ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼﭼ
ﭽﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

114

األنعام

103

ﮘ ﮙﮚﭼ
ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭼ(سورة
األعراف ،اآلية)38:

282

38

األعراف

111

ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

55

األعراف

159

ﭼ
ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ

128

األعراف

112

ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ
ﯚﯛﭼ
األنفال

140

ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦﭼ 58
ﭽﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭼ

7

التوبة

133

ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉﭼ

38

التوبة

104

ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﭼ 38

التوبة

108

ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽﭼ

27

يونس

139

ﭽﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﭼ

28

يونس

172

ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡﭼ

54

يونس

160

ﭽﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ

53

هود

109

ﰋﰌﰍ ﰎﰏﰐﰑﭼ
ﭽﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ
ﯗ ﯘ ﯙﭼ

283

87

هود

123

ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑﭼ

33

يوسف

106

ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

34

يوسف

72

ﮦﭼ
ﭽﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

39

يوسف

99- 98

ﭵ ﭶﭼ
ﭽ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ 43

يوسف

110

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭼ

96

يوسف

134

ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸﭼ

2

الرعد

111

ﭽﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

9

إبراهيم

108

ﮢﮣﮤﮥ ﮦﮧ ﮨﮩﮪﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﭼ
ﭽﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭼ

26

إبراهيم

170

ﭽﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ

4

احلجر

105

ﭽﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭼ

2

احلجر

140

ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

23

النحل

149

ﯝﯞﯟ ﯠﯡﭼ
(مثَّ إِ َّن ربَّك لِلَّ ِذين هاجروا ِم ْن بـ ْع ِد ما فتِنوا مثَّ جاهدوا وصربوا
ِ ِ
ور رِح ٌيم)
إِ َّن ربَّك م ْن بـ ْعدها لغف ٌ

284
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النحل
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السوء ِجبهالة مثَّ اتبوا ِم ْن بـ ْع ِد ذلِك
(مثَّ إِ َّن ربَّك لِلَّ ِذين ع ِملوا ُّ
ِ ِ
ور رِح ٌيم)
وأ ْ
صلحوا إِ َّن ربَّك م ْن بـ ْعدها لغف ٌ
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مالحق
ملحق ( )1أ -منوذج جدول حتليل احملتوى
استبانة تحليل محتوى الكتاب المدرسي (
المجال

التقدير

الفقرات

موافق بقوة

مقدمة

• تشمل تعريفًا مبوضوع الكتاب

الكتاب

• توضح كيفية تنظيم احملتوى
• تصف األهداف العامة للمقرر
• ...............

األهداف

)

• أهداف واضحة وحمددة
• تسبق كل وحدة أهدافها اخلاصة بها
• ترتبط أهداف املقرر بأهداف املرحلة

291

موافق

غري موافق

ملحق ( )1ب  -منوذج جدول حتليل األخطاء
رقم تسلسلي

رقم السؤال

نسبة اخلطأ

1

اخلطأ

 %60 20رأيت الرجل األسود
ِ
األسود
رأيت الرجل

الصواب

وصف اخلطأ

رأيت الرجل األسود

 -1رفع الصفة مع املوصوف
املنصوب.
 -2جر الصفة مع املوصوف
املنصوب.

ملحق ( :)2منوذج الشكل املوضح للنسب املئوية
((شكل رقم ( )18يوضح نسبة األخطاء يف أنواع الفعل الصحيح))

292

293

ملحق ( )3أ  :مناذج ورقة األسئلة اليت مت اإلجابة عليها

ملحق ( )3ب  :مناذج ورقة األسئلة اليت مت اإلجابة عليها
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ملحق ( :)4مناذج رسائل موجهة إىل احملكمني ،واملدرسني ،وإدارات املدارس
أ( -منوذج اخلطاب املوجه إىل احملكمني األفاضل خبصوص االستبانة)
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أستاذي الفاضل ............................................ /حفظه هللا
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
أان حممد ألْمو حم َّم ْن ،طالب يف مرحلة الدكتوراه يف كلية اللغات ،قسم اللغة العربية جبامعة املدينة
العاملية  -ماليزاي ،قدمت خطة الرسالة بعنوان (دراسة للظواهر اللغوية لدى طالب املرحلة الثانوية العربية
يف غاان) ،فأحتاج إىل االستبانة لتحليل حمتوى الكتاب املقرر ملادة (النحو) ،واليت ستوجه إىل املعلمني
الذين يدرسون املادة يف الدولة.
وهتدف االستبانة اليت بني يديكم إىل معرفة مدى مناسبة املقرر للطالب الغاين ،واملطلوب من فضيلتكم
إبداء آرائكم حول ما جاء فيها مما يستهدف من خالل تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها.
ونفيدكم أن الورقة األخرية خمصصة لتسجيل آرائكم وتوجيهاتكم وإضافات تروهنا مناسبة.
والباحث يشكركم  -مقدما  -على حسن تعاونكم ويعتز آبرائكم السديدة اليت سوف تثري
هذه الدراسة.
الطالب:
وشكرا.
حممد ألْمو حم َّم ْن
التاريخ:
• االسم -------------------------------:

العمر [

• املؤهل :الدكتوراه[ ]  -املاجستري[ ]

ب( -منوذج اخلطاب املوجه إىل احملكمني األفاضل خبصوص أوراق االختبار)
أستاذي الفاضل ............................................ /حفظه هللا
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
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]

أان حممد ألْمو حم َّم ْن ،طالب يف مرحلة الدكتوراه يف كلية اللغات ،قسم اللغة العربية جبامعة املدينة
العاملية  -ماليزاي ،قدمت خطة الرسالة بعنوان (دراسة للظواهر اللغوية لدى طالب املرحلة الثانوية العربية
).
يف غاان) ،فأحتاج إىل إجراء االختبارات التقوميية يف مادة(
وهتدف األسئلة إىل الوقوف على األخطاء اليت يرتكبها الطالب الغاين يف هذه املرحلة ،من أجل حتليلها،
واملطلوب من فضيلتكم إبداء آرائكم حول ما جاء فيها.
ونفيدكم أن الورقة األخرية خمصصة لتسجيل آرائكم وتوجيهاتكم وإضافات تروهنا مناسبة.
والباحث يشكركم  -مقدما  -على حسن تعاونكم ويعتز آبرائكم السديدة اليت سوف تثري
هذه الدراسة.
الطالب:
وشكرا.
حممد ألْمو حم َّم ْن
التاريخ:
• االسم -------------------------------:

العمر [

]

• املؤهل :الدكتوراه[ ]  -املاجستري[ ]

ج( -منوذج اخلطاب املوجه إىل املدرسني  -كل حسب مادته)
املدرس الفاضل/
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

............................................
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حفظه

هللا

أان حممد ألْمو حم َّم ْن ،طالب يف مرحلة الدكتوراه يف كلية اللغات ،قسم اللغة العربية جبامعة املدينة
العاملية  -ماليزاي ،قدمت خطة الرسالة بعنوان (دراسة للظواهر اللغوية لدى طالب املرحلة الثانوية العربية
يف غاان ) ،فأحتاج إىل االستبانة لتحليل حمتوى الكتاب املقرر ملادة (الصرف).
وهتدف االستبانة اليت بني يديكم إىل معرفة مدى مناسبة املقرر للطالب الغاين ،واملطلوب من
فضيلتكم تعبئة االستبانة حسب البنود املسجلة فيها ،ونفيدكم أن الورقة األخرية خمصصة لتسجيل
آرائكم وتوجيهاتكم.
والباحث يشكركم  -مقدما  -على حسن تعاونكم ويعتز آبرائكم السديدة اليت سوف تثري
هذه الدراسة.
الطالب:
وشكرا.
حممد ألْمو حم َّم ْن
التاريخ:
•
•

االسم -------------------------------:
املؤهل :الدكتوراه[ ]  -املاجستري[ ]  -البكالوريوس[
]

•

كم سنة قضيت يف التدريس؟ [

•

ما اجتاهات الطالب حنو اللغة العربية؟

العمر [

]  -دبلوم[

] الثانوية[

] سنة
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إجيابية [ ]

]

سلبية [ ]

د( -منوذج خطاب طلب إذن إجراء االختبار)
األستاذ الفاضل ............................................ /حفظه هللا
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
أان حممد ألْمو حم َّم ْن ،طالب يف مرحلة الدكتوراه يف كلية اللغات ،قسم اللغة العربية جبامعة املدينة
العاملية  -ماليزاي ،قدمت خطة الرسالة بعنوان (دراسة للظواهر اللغوية لدى طالب املرحلة الثانوية العربية
يف غاان) ،وكان موضوعها حتليل األخطاء يف جمال علم اللغة التطبيقي ،وخاصة فيما يتعلق بتعلّم اللغة
الثانية.
ولتحقيق أهداف الدراسة احتاج إىل إجراء االختبارات لطالب املرحلة حتت الدراسة ،وعليه
فإين أتقدم بطلب إذن من إدارتكم املوقرة للقيام هبذه املهمة يف الصفني الثاين والثالث الثانويني ،وذلك
يف اجملاالت اآلتية:
(نطق بعض األصوات  -تصاريف األفعال  -املفرد واملثىن واجلمع  -اجلار واجملرور ابحلرف
وابإلضافة  -النعت  -كتابة اهلمزة  -ما يوصل وما ال يوصل  -عالمات الرتقيم )
• عدد الطالب( :

) طالبا وطالبة.

• التاريخ :خالل األسبوعني من اتريخ هذا الطاب (حسب خيار فضيلتكم).
• املكان :أحد الفصول يف املدرسة.

* املدة :ساعتان.

• الزمن :حسب خيار فضيلتكم.
ملحوظة :مرفق خطاب التعريف من اجلامعة.

الطالب:
حممد ألْمو حم َّم ْن
1438 /1 /1هـ 2016/10 /2 -م
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