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 ملخص البحث
ل  مجهورية غاان، هبدف حتليلثانوية العربية يفطالب املرحلة ا ظواهر لغوية لدىبعض  البحث   درس هذا

، لتعّرف على تلك األخطاء؛ من أجل االعربية تعماهلم للغةأثناء اس األخطاء اللغوية اليت يقعون فيها
حث املنهج الوصفي استخدم البال واآلليات املناسبة هلا. وقد ، مث اقرتاح بعض احللو تفسريهاو  وصفها،و 
حتليل  من أجل من عشر مدارس ثالثني معلما خذن أنهج املسح الكمي، وذلك أبوامل ،التحليليو 

مائة ومخسني طالبا من أربع مدارس  أخذمث  ،غاانحمتوى مقررات اللغة العربية املستعملة يف اثنوايت 
توى، من أجل حتليل احمل الستبانةعلى ا ت الدراسةوقد اعتمد .تحليل أخطاء الطالبلاثنوية يف الدولة 

أن  فكشف ،الطالب أخطاء تحليلواملقابالت الشخصية ل االختبارات التقومييةعلى  تكما اعتمد
، حمتوى املقررات للغة العربية يف مدارس غاان يوافقون على صالحيةة املعلمني ال من عين %45نسبة 

صوتية والصرفية أن أغلب أفراد عينة الطالب يقعون يف األخطاء اللغوية يف املستوايت ال وكشف أيضا
طاء إىل نتائج، أمهها: أن أسباب األخ حث  اتوصل البوقد  .ويف عالمات الرتقيم ،والنحوية واإلمالئية

، وترجع كذلك خربة من اللغة األمسليب لل من الناطقني بغري اللغة العربية ترجع إىل نقل اللغوية لدى كثري
التشابه يف نطق بعض وجود : ال احلصر ملثالعلى سبيل اف نفسها، اللغة العربيةداخل تداخل الإىل 

، والتنوع  يف كيفية كتابة اهلمزة كثرة حروف اجلر والتنوع يف استعماالهتا، وتعدد أنواع اجلموع، و األصوات
طقها، وربط بعض طرق الكتابة واستعمال عالمات الرتقيم بقواعد النحو والصرف، وغري ذلك مما نو 

الصعوابت حث مبا يساعد على حل اوبناء على النتائج أوصى الب سبب.من  أكثر   طأ واحد  جيعل لِ قد 
 مّ ومصمّ  مواملعلّ  يرجو الباحث  أن تقدم هذه الدراسة نتائج مفيدة لكل من الطالبو ألخطاء، املسببة ل

 م اللغة العربية لغًة اثنية يف غاان.املنهج، واليت ميكن استخدامها لتحسني تعليم وتعلّ 

 حتليل احملتوى. -حتليل األخطاء  -الطأ اللغوي  -اللغة األم  -اللغة الثانية  الكلمات املفتاحية:
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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
سيدان حممد  املرسلنيوالصالة والسالم على أشرف حنمده ونستعينه، رب العاملني، هلل احلمد 

 ، وبعد.وعلى آله وصحبه أمجعني
اللغة يف استعمال لغتهم، لكنه إن متعلم اللغة مطالٌب ابالقرتاب قدر اإلمكان من أساليب أهل 

يسلم من ال ه يبذل من جهد فإن ألصليني هبا مهمامن املسلَّمات أن متعلم اللغة من غري الناطقني ا
بسبب عوامل واعتبارات خمتلفة، منها ما اصطلح عليه ابلنقل وقوع يف أخطاء أثناء استعماله للغة ال

يتأثر بلغته األم فينقل منها بعض خرباته اللغوية إىل اللغة الثانية اليت  –مثال  –اللغوي، فنجد الطالب 
تعميم، املبالغة يف ال، و ثانيةصعوابت داخل اللغة المثل:  ،األسباب التطورية يتعلمها، ومنها كذلك

 مما يؤدي إىل ظهور اللحن أو الغرابة يف كثري،  وغريها واملقررات املدرسية،لناقص للقواعد، والتطبيق ا
 وضع متعلِم اللغة العربية الغاين ليس بدعا يف هذه القضية. . و استعمال اللغة املتع لَّمة

من  األخطاءالعوامل الكامنة وراء هذه حاولة اكتشاف مب حث قاماالب انطالقا مما سبق فإنّ 
خالل حتليل مظاهرها املختلفة وتعليلها؛ وذلك لدراسة مدى موافقة استعمال العربية لدى طالب 

نحوية املختلفة لالستعمال أبنظمتها الصوتية وصيغها الصرفية وتراكيبها ال الغانية، املرحلة الثانوية
ربية املستعملة يف غاان وتقريبها قدر تسهم يف حتسني العتائج املتوصلة إليها يف النهاية الن . ولعلالصحيح

 .هتا لدى الناطقني األصليني هبااإلمكان من مستوى نظري 
أثناء تدريسه يف املراحل املتوسطة  –ويرجع سبب اختيار املوضوع إىل مالحظات الباحث 

املستوايت اللغوية املختلفة، تظهر  املتعلمني يف لغة العربية لدىحول األخطاء يف استعمال ال -والثانوية 
 غالبا، وكذلك يف ختاطبهم. تلك األخطاء يف كتاابهتم

افرتاض أن عدد من املدارس الثانوية يف الدولة إلجراء الدراسة، على  هذا، وقد مت اختيار 
أبن التعليم الثانوي هو الرابط بني  الطالب يف هذه املرحلة أنسب لتقييم االستعمال العملي للغة، علما

 عايل االختياري.التعليم األساسي اإللزامي والتعليم ال
هذا املوضوع يف طبيعته التطبيقية، حيث من املتوقع أن تسهم نتائجه يف تطوير وتتجلى أمهية 

ن اليت ت عترب غاان خصوصا، ويف غريها من البلدا مجهورية للغة العربية للناطقني بغريها يفا برامج تعليم
 جنبية على وجه العموم.العربية فيها لغة أ

 :الدراسة أسئلة
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 ما واقع استعمال اللغة العربية يف غاان؟ -1

 ايت صوتية وصرفيةأو الغرابة يف العربية املستعملة يف غاان على مستو  اللحن ظهركيف ي -2
 ؟يةوكتاب وحنوية

اان مبستوايهتا اللغوية غ املستعملة يفيف العربية  ل الكامنة وراء األخطاء املرتكبةما العوام -3
 املختلفة؟

 الصحيح؟قرب ما ميكن من االستعمال كيف ميكن جعل العربية املستعملة يف غاان أ -4
 :الدراسةأهداف 

 -يهدف هذا البحث إىل: 

 .التعّرف على واقع استعمال اللغة العربية يف غاان -1

 ة التعليم الثانوي يف غاان.كشف حقيقة العربية املستعملة يف أوساط الطالب يف مرحل -2

 يف العربية املستعملة يف غاان. لضوء على مظاهر اللحنتسليط ا -3

يف العربية املستعملة يف غاان مبستوايهتا الصوتية  ل الكامنة وراء األخطاءحماولة اكتشاف العوام -4
 .والكتابية والصرفية والنحوية

  أقرب إىل نظريهتا لدى أبناء اللغة.اقرتاح حلول ي توقع أن جتعل العربية املستعملة يف غاان -5
 :حدود الدراسة

غاان، وذلك أخطاء طالب املرحلة الثانوية العربية يف مجهورية  عن كشفالعلى  الدراسة رتقتص
 -اآلتية: يف املستوايت اللغوية

 .واألسنانية واملطبقة املستوى الصويت: األصوات احللقية -

 .(واجلمع واملثىن داملفر )و ،املستوى الصريف: تصريف األفعال -

 ، واجلار واجملرور.واإلضافة ،املستوى النحوي: النعت -

 ، وعالمات الرتقيم.ما يوصل وما ال يوصل من الكلماتالكتابة: كتابة اهلمزة،  -

 :مصطلحات الدراسة
مستوايت اللغة العربية؛ وهي املستوى الصويت، واملستوى الصريف، واملستوى الظواهر اللغوية:  •

 .ستوى الداليلالنحوي، وامل

 .األوىل للدارس: هي اللغة اللغة األم •



 

 

3

، وقد تكون اللغة العربية لغة اثلثة هي اللغة اليت يتعلمها الدارس اللغة األجنبية / الثانية/: •
هي اللغة الرمسية يف دولته، كما هو احلال  –مثال  –ابلنسبة للدارس الذي تكون اإلجنليزية 

 يف غاان.
 .اللغة عن قواعد رافحنى، وهو االلحن" عند القداموي طلق عليه "ال :طأاخل •
 اللغة األجنبيةاللغوية من لغته األم إىل  بعض اجلوانبهو أن ينقل الطالب  النقل اللغوي: •

 وهي هنا العربية. ،اليت يتعلمها
 تكون ، وإمنا عالقتهااليت ال تتعلق ابللغة األم للدارس هي األسباب: األسباب التطورية •

 .، بعد أن اكتسب مهارات لغوية ال أبس هبايدرسها الطالبابللغة اليت 
ذلك الوعاء الذي يضم احملتوى من املادة الدراسية "هو الكتاب املدرسي )املقرر الدراسي(:  •

وما يصاحبها من وسائل تعليمية وأنشطة وتدريبات وتطبيقات وأساليب تقومي خمتلفة، ويضم 
ز، كما يضم قائمة املقرر بشكل عام وموجللمتعلم وفهرسا يعرض الكتاب أيضا مقدمة 

 .(1)"ابملصطلحات واملفردات غري املألوفة ابلنسبة إىل املتعلمني

أسلوب ي ستخدم إىل جانب أساليب " :(Content Analysis)حتليل احملتوى )املضمون(  •
أهداف التحليل ووحدة أخرى لتقومي املناهج من أجل تطويرها، وهو يعتمد على حتديد 

 .(2)، أو أحد املفاهيم، أو فكرة، ..."، للتوصل إىل مدى شيوع ظاهرةالتحليل

 :منهج الدراسة

ابملنهج الوصفي  –يف معاجلته  -اقتضت طبيعة موضوع هذه الدراسة أن يستعني الباحث  
اللغوية من عدد من املدارس الثانوية  ك ابختيار العينة؛ وذلنهج املسح الكميوالتحليلي مع االستعانة مب

اليت تواجه  والكتابية منطلقا من أهم املشكالت الصوتية والصرفية والنحويةاان، مث وصفها ربية يف غالع
واألخطاء الصادرة من  ،ت املقررات املدرسية للغة العربيةهذه املرحلة، وحتليل كل من حمتواي الطالب يف

أجل الوصول إىل فهم تلك ن الغالب، وقليل من اللغة املنطوقة، وذلك مالطالب يف اللغة املكتوبة يف 
 حللول املناسبة هلا.، ومن مث اقرتاح ااملشكالت

                                                           

 .16، ص1ط، فة يف املناهج وطرق التدريسو املصطلحات الرتبوية املعر معجم ، اللقاين واجلملانظر:  (1)
 .48، ص1ط، فة يف املناهج وطرق التدريسو معجم املصطلحات الرتبوية املعر ، اللقاين واجلمل (2)
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حتليل األخطاء بتطبيق خطوات التحليل الست، وهي: املنهج  املتبع استعمال منهج  ويقتضي
 ووصفها، وشرحها، والتطبيق العملي عليها.مجع املادة العلمية )اللغوية(، وحتديد األخطاء، وتصنيفها، 

 تسمح بتطبيق الطوات املذكورة على ترتيبها. سة ملتقسيم الدرالكن طبيعة 

 -واألدوات املعينة يف تطبيق الطوات املذكورة ما يلي:

 حتليل مضامني املقررات املدرسية. •

 .املعلمني –اانت املسح )الكمي( مع العينات استب •

 .االختبارات التقومييةراق أو  •

 املعاجلة اإلحصائية. •

 .اسريهعرض النتائج وتف •

ألنه  ؛مل يعتمد على اختبارات هناية الفصل الاصة ابملدارس املختارة وجيدر الذكر أن البحث
" فيها، لذا جاءت مادة Error Evadingقد تكون هناك عوامل ساعدت على تفادي األخطاء "

د . وليس املقصو Error Provking"(1)مفاجئة لتكون مثرية لألخطاء "  بطريقة ةالتقوميي اتاالختبار 
 االختبارات الفصلية اليت د هبا أهنا غرين الطالب ليسوا على علم ابالختبارات، وإمنا ق صابملفاجئة أ

 . ب عليهاتدرّ الاستعد هلا الطالب حبفظ موضوعات معينة و 

 :جمتمع الدراسة

مرحلة التعليم الثانوي العريب يف غاان، وهي  واملعلمني يف طالبالجمتمع البحث من  يتكون
العربية ة غري احلكومية يف مجهورية غاان، وهلا املعادلة يف بعض جامعات الدول اإلسالمياملدارس 

 واإلسالمية. 

هذه الدراسة ذات طبيعة ميدانية فإن الصعوابت تنحصر يف حالة اإلحباط السائدة عند  وألن
 تقدمي االختبارات.، مما يؤدي إىل عدم التعاون وعدم اجلدية واإلمهال يف املراقبة أثناء جمتمع الدراسة

 راسات السابقة:الد

                                                           

 .47-21ص، 1ط ،علم اللغة التطبيقي يف اجملال التقابلي )حتليل األخطاء(، رانزهظر: ان (1)
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 الدراسة األوىل:

)اللسانيات التطبيقية وتعليم وتعل م اللغة العربية : بعنوانم( 2008مرتضى حممود معاذ )
بكلية اآلداب  اللغة العربية شعبةيف  باحثقّدمها ال رسالة ماجسترييف األصل  وهي جبمهورية غاان(.
تعليم اللغة  عيل يف املغرب. حاول الباحث فيها أن يراجع برانمجإمسا مواليجبامعة  والعلوم اإلنسانية

لغة اثنية بسبب عدم صالحية املقررات ت اليت تواجه الطالب يف تعّلمها العربية يف غاان واملشكال
املدرسية املستعملة، فاقرتح برانجما جديدا موحَّدا للتعليم العريب، غري أنه قيد دراست ه على املراحل 

 .اسية دون التطرق إىل املرحلة الثانويةاألس

 يف دراسة الكتب املستخدمة يف تعليم اللغة العربية الباحث املنهج الوصفي التحليلياستخدم 
ثالث مدارس يف مدينة )كوماسي( الواقعة يف وسط الدولة،  يف غاان، وكانت عينة الدراسة يف ذلك

تطبيق  استخدم املنهج التجرييب يف بينما أنصار السنة، سة الثقافية، وجممعوهي: املدرسة السلفية، واملدر 
 الربانمج املقرتح.

وقد قام الباحث بتحليل الكتب املستخدمة يف املدارس املذكورة، وابلتحديد يف املستوايت 
العناصر التالية:  ، والثالث االبتدائية، وتناولاألوىل من التعليم االبتدائي )الصفوف: األول، والثاين

املستوى التداويل، الوسائل ملستوى الداليل، املستوى الرتكييب، ا الصويت، املستوى املعجمي، املستوى
 املعينة، التقييم والتقومي(.

يف غاان، وخاصة يف  الربانمج تعليم اللغة العربيةومن أهم نتائج هذه الدراسة هو عدم صالحية 
انمج زماان ياق التعليمي الذي أخذت منه الرب املستوايت األوىل من التعليم االبتدئي، نظرا الختالف الس

يف التعليم العريب يف البالد أصبحت ضرورة دينية ومهمة  برانمج جديدفإن احلاجة إىل إجياد  اان. لذاومك
يف تطبيق  معه وطنية، وابلتايل أوصى الباحث املسئولني يف قسم التعليم العريب اإلسالمي ابلتعاون

 الربانمج املقرتح. 

 ة:الثاني الدراسة
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 (،مشاكل اللغة العربية لدى الطالب النيجريي):بعنوان ،(1983عبد احلميد شعيب أغاكا )
والكتاب  رسالة ماجستري قّدمها املؤلف يف قسم اللغة العربية جبامعة ابيرو يف نيجرياي، ايف أصله يوه

يجرياي بقصد ة يف نالعربياللغة عرض فيه جمموعة من األخطاء اللغوية الشائعة لدى دارسي  منشور.
، بل كان اهتمامه موجها يف  وقوع تلك األخطاءيف تفاصيل العوامل املؤدية إىل تصويبها دون الغوص

قد قسم ، و )مشاكل اللغة العربية لدى الطالب النيجريي(ما أطلق عليه بـ الغالب إىل تناول مصادر 
 -الباحث  تلك املصادر إىل تسعة أقسام:

 .ضاء على اللغة العربيةدور املستعمرين يف الق -1

 عدم اهتمام احلكومات املختلفة ابللغة العربية. -2

 تعليم اللغة العربية ابللغة األجنبية. -3

 املشكلة الاصة ابلنطق والكتابة لدى الطالب النيجرييني. -4

 العربية يف نيجرياي.املشكلة الاصة ابملناهج  -5

 املشكلة املتعلقة ابلكتب الدراسية.  -6

 ع على طبع الكتب اليت تناسب بيئة التالميذ.ربية للنشر والتشجيعدم وجود مطابع الع -7

 وطالهبا. اللغة العربية ياملشكلة املتعلقة مبدرس -8

 عدم التشجيع الكايف من احلكومات العربية للغة العربية يف نيجرياي. -9

حث إىل املنهج الذي اتبعه يف دراسته، وإمنا ي فهم ذلك من خالل مناقشته ومل يشر البا
مل حيدد  وعات اليت طرحها أنه استخدم املنهج الوصفي وشيئا من املنهج التحليلي. و كذلكللموض

شاكل اليت سردها يف الباب ، بل اكتفى بذكر احللول للمالنتائج اليت توصل إليها يف دراسته الباحث
 يف:  ةالرابع، وتتلخص احللول املقرتح

الدين لعدد كبري من  للغة العربية لكوهنا لغةالية النيجريية إىل االهتمام ابدعوة احلكومة الفدر  -1
 تسكاهنا، وألهنا من اللغات احلية اليت هلا مكانتها يف املؤسسات الدولية، وألهنا أصح

 ل هبا اتريخ نيجرياي.س جّ  ذات مصداقية وسيلة

ألن تدريسها ابللغات األجنبية إمنا تزيد من  اللغة العربية بواسط اللغة نفسها؛تدريس  ضرورة -2
 ثري هذه اللغات على املتعلمني.أت
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، وكذلك أتليف الكتب واملقررات طالب النيجريينيال  حاجاتاليت تليّب  بناء املناهجضرورة  -3
 املدرسية اليت حتقق أهداف املنهج.

هتمام ابللغة العربية يف نيجرياي ويف غريها من الدول، ألن مسئولية دعوة الدول العربية إىل اال -4
ة األوىل على العرب الذين هم أصحاهبا، مث تقع هذه املسئولية يف املرتبة نشرها تقع يف املرتب

 سلمني الذين يتعبدون هبا ويتخذوهنا أداة ثقافتهم يف هنضتهم املختلفة.الثانية على امل

 :ةلثالدراسة الثا

، (حركة اللغة العربية وآداهبا يف نيجرياي)م(1993) غالدنثيسعيد أمحد الدكتور شيخو 
 جامعة -كلية دار العلوم   دكتوراه قّدمها املؤلف يفلل جامعية يف أصله رسالة ، وهوشورمن الكتاب
لبعض األخطاء اللغوية الناجتة عن التداخل اللغوي  من الكتاب الفصل الثالث تعرض يفقد ، و القاهرة

 مع ضرب أمثلة بصورة سريعة وموجزة.كدراسة تقابلية مبسطة، بني اهلوسا والعربية،  

ل صفحات الكتاب  املؤلف املنهج الذي استخدمه يف دراسته، ولكن يتبني من خالومل يبنّي 
قام بتحليل اجلوانب املتصلة ابللغة العربية يف ، وقد أن املنهج الذي اتبعه هو املنهج الوصفي التحليلي

ض . وقد تناول أيضا بعهفنونه ورجال حول اي، وكذلك درس األدب العريبانتشارها وحتركها يف نيجري 
 تاريخ اللغة العربية يف هذه البالد.اجلوانب املتصلة ب

 ما يلي: ومن النتائج اليت توصل إليها الباحث
ازدهرت يف نيجرياي يف القرن التاسع عشر امليالدي، مث توقفت عجلة أن اللغة العربية قد  -1

 السري فرتة من أوائل القرن العشرين.

 نيجرياي يف الثلث الثاين من القرن املاضي. أنه اتبعت عجلة سري ازدهار اللغة العربية يف -2

ل استعمال أتثري اللغات احمللية يف استعماالت اللغة العربية يف نيجرياي يف النطق ويف جما -3
 األلفاظ ويف الشعر.

للغة العربية مكانة ممرموقة يف نيجرياي، وهلا مستقبل مزدهر، رغم وجود عقبات تقف يف  -4
 طريقها إىل التطور والتقدم. 

الة تلكم العقبات من أجل تذليل الصعوابت وزايدة اإلمكاانت لتعليم اللغة العربية وتعلمها، ز وإل
 أوصى الباحث مبايل:
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وتزويدها بكل  يف املراحل األولية، اهد الرتبوية اليت تقوم بتدريب املدرسنيتوسيع املع •
 اإلمكاانت والوسائل احلديثة اليت تعينها على القيام ابلواجب.

ة وبصرية حديثة لتدريس اللغة العربية مثل الكتب والصور واألفالم والشرائط ائل مسعيتوفري وس •
الطالب النيجريي، ألن الوسائل املوجودة يف  وغريها، بشرط أن تليب تلك الوسائل حاجات

 زمن كتابة البحث قد و ضعت لتعليم اللغة العربية حيث هي اللغة األوىل.

من املسلمني، وبصفتها  ينيشر اللغة العربية لغة دين للمالتنشيط دور الدول العربية جتاه ن •
يف كل املنظمات العاملية، وأن تتخذ هذه الدول خطوات إجيابية لنشرها يف  اهب لغة معرتف

 ربية يف العصر احلاضر.و العامل على نفس الطريقة اليت ت نش ر هبا اللغات األ

 الدراسة الرابعة:

 بعنوان:،م(2012)مسيه دفع هللا أمحد األمني الدكتور دكوري ماسريي واألستاذة
هذه  جامعة املدينة العاملية أمنوذجا، –اللغة العربية للناطقني بغريها املشكالت الصوتية يف تعلم )
وقد أدرك الباحثان أن  لدراسات املذكورة سابقا،اب أكثر، إذا قورنت ذات طابع تطبيقيدراسة ال

ها، لذا من أكرب املشكالت يف تعلم اللغة العربية لدى الناطقني بغري املشكالت املتعلقة ابلنظام الصويت 
، كما أهنما وقفا على التحدايت اليت تواجه الطالباملستوى اللغوي لدى عينة من قاما بتحليل هذا 

 ( طالب100استهما من مائة )ونت عينة در املعلم الذي يدّرس هذا الصنف من الدارسني. وقد تك
 العربية جبامعة املدينة العاملية مباليزاي. اللغةقسم  ،مبركز اللغات

وتظهر مشكلة الدراسة يف وجود الدارسني املبتدئني للغة العربية يواجهون مشكلة يف نطق بعض 
ه األصوات مثال الضاد وتداخله هذ ، منااألصوات الاصة ابللغة العربية واليت ال حيسن األجنيب النطق هب

، وكذلك احلاء والاء، والطاء والتاء، مع احلاء ع الصاد، واهلاء وتداخلهمع الدال، والسني وتداخله م
 والقاف والكاف، والزاي والظاء.

 Analysisهو "املنهج الوصفي التحليلي" )فاملنهج الذي اعتمد عليه الباحثان يف دراستهما أما و 

Descriptive Methodeيلها، منطلقا من أهم (؛ وذلك جبمع العينات اللغوية مباشرة، مث وصفها وحتل
 علمي اللغة العربية الناطقني بغريها، يف "جامعة املدينة العاملية" مباليزاي.املشكالت الصوتية اليت تواجه مت
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طق األصوات صعوبة نمن أفراد العينة يعانون من  %90نتائج اليت توصال إليها: أن نسبة ومن ال 
منهم  %70(، و)اهلاء، واهلمزة وات احلنجريةمنهم يعانون من نطق األص %80و ع(  -ح احللقية )

جيدون الصعوبة يف نطق منهم  %60، يف حني أن غ( -)خ  يعانون من صعوبة نطق األصوات الطبقية
إىل توصيات  ومن خالل تلك النتائج توصل الباحثان ظ(. -ط  -ض  -)ص  األصوات املطبقة

اطقني بغريها على نظام التدرج من السهل إىل أمهها: ضرورة بناء تدريس األصوات اللغوية العربية للن
م األصوات الصامتة، مث األصوات املطبقة، مث األصوات احللقية، مع وضع مجيع الصعب؛ أي البدء بتعلي

مع  ق دم األصوات الصائتةهذه اجملموعات يف كلمات سهلة النطق ذات معان حمسوسة، ومن مث تـ  
 والقصرية هو مدة النطق.التوضيح أبن الفرق بني احلركات الطويلة 

 التعقيب على الدراسات السابقة:
النامجة عن من هذه الدراسات يف جوانب عديدة، أمهها حتديد الصعوابت  استفاد البحث

 طبيعة اللغة العربية، والنامجة عن التداخل اللغوي بني اللغة األم واللغة اهلدف. 
غلب بيقي، وأهنا درست أهنا ذات طابع تطت السابقة يف كو وختتلف الدراسة احلالية عن الدراسا

يف تركيزها  كذلك  ، وتتميز الدراسةمعاً  املستوايت اللغوية، وكان التطبيق على عينة املعلمني واملتعلمني
لكوهنا رابطة بني التعليم األساسي اإللزامي  ،ليل األخطاءتعترب أنسب مرحلة لتح الثانوية اليت رحلةامل على

ويف هذه املرحلة يكون املتعلم قد اكتسب قسطا ال أبس به من  ايل االختياري،لتعليم اجلامعي/العوا
 املهارات اللغوية يف اللغة املتع لَّمة.

ى مقدمة ومدخل  وحمورين ه علهيكل قومنهج الذي سار عليه هذا البحث أن يعة املاقتضت طبي
أمرين،  ، ويتناول املدخللميحث العالدراسة التمهيدية عمال أبدبيات الب املقدمة تناولسيني؛ ترئي

حملتوايت املقررات املدرسية يف اجلمهورية،  عرضٌ ، واثنيهما: غاان مجهورية اتريخ اللغة العربية يف أوهلما:
 بدء ابملرحلة االبتدائية وانتهاء ابملرحلة الثانوية )حمل الدراسة(. 

اللغة العربية ىف املرحلة الثانوية يف أما احملوران فيتناول األول منهما دراسة للبنية اللغوية ملقررات 
وتناول هذا احملور  .وقواعد اإلمالء والرتقيم يةللمقررات الصرفية والنحو  غاان، وذلك بتحليل احملتوى

 كذلك اجلوانب النظرية للمستوايت املذكورة، إضافة إىل املستوى الصويت.
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( يف املستوى الصويت كتوبة )واملنطوقةعلى دراسة للظواهر اللغوية ىف اللغة امل وركز احملور الثاين
فيه منهج حتليل األخطاء،كما ّبني  شرح  تمهيد ب حث  ، حيث بدأ البلدى طالب املرحلة الثانوية ىف غاان

أوراق املقابلة الشخصية، و  ل األخطاء معتمدا علىتناول احملور حتليبحث امليداين. مث طريقة إجراء ال
 .الدراسة التقوميية املعدة هلذه االختبارات

 .وهللا ويل التوفيق     
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 مدخل
 اتريخ اللغة العربية ىف غاان (أ

لذا فإنه ال ميكن ، املعروف أن ارتباط اللغة العربية ابلقرآن الكرمي أمر ال خيتلف فيه اثنانمن 
إلسالم وصل إليها،  دخول اإلسالم وانتشاره فيها. فااحلديث عن اللغة العربية يف غاان دون اإلشارة إىل

ملوضوع جيدر تفاصيل ا صحواب ابحلضارة والثقافة واللغة العربية. وقبل الدخول يفكغريها من الدول، م
 عن اتريخ غاان. بنا ذكر  نبذة

 :نبذة عن اتريخ غاان

 
مجهورية  -Gold  Coastوكانت ت سّمى قبل االستقالل ب ساحل الذهب  –مجهورية غاان 

توجو ومن ج غينيا الواقع يف غرب إفريقيا، حتدها من الشرق إفريقية مطلة على الساحل الشمايل للي
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ومن اجلنوب خليج غينيا. وتبلغ  ،ومن الشمال بوركينا فاسو )كوت ديفوار(، العاجالغرب ساحل 
 . (1)ميال مربع 93,000، حوايل كيلومرتا مربع  238,537مساحتها 

 مدلول االسم )غاان(

ّيت ابلرغم من أهنا ال تقع داخل  وفة بـ)امرباطورية غاان(املعر  ارخيية)غاان( على اسم الدولة الت مس 
 . (2)حدود تلك الدولة، حيث إن املسافة بينهما ال تقل عن ألف ميل 

غاان، وكان  ةلوك مملكأن الكلمة كانت لقًبا مل (3)وعن مدلول كلمة )غاان( أشار املؤرخ البكري
 . (4)اسم البلد )أوكارا(

نيان( "أن كلمة )غاان( تعين ابللغة عن املؤرخ الغيين )جربيل وذكر الباحث )حممد( نقال 
السوننكية القيادة العسكرية أو أمري اجليوش، مث تطورت حىت صارت امسا للعاصمة مركز القيادة، مث 

 . (5)اململكة" اتسع املدلول حىت صار يطلق على

للحكام، كانت امسا   لمة )غاان(، وهو أن كةوهذا التفسري قريب مما ورد يف دائرة املعارف الربيطاني
 .(6)مث أ طلق فيما بعد على اململكة وعاصمتها

ح رّفت فأصبحت )غاان(،  )الغىن(، وقد من كلمة اعربي وال ي لتفت إىل القول أبن للكلمة أصال
العرب هم الذين أطلقوا هذا االسم على هذه األرض، نظرا لوجود الذهب هبا ولرياهتا وزعموا أن جتار 

                                                           

 .Remy Mulene, Ghana today, p. 9اليوم.غاان رميي، :انظر (1)
 .21، ص2، طحركة اللغة العربية وآداهبا يف نيجرياي، ظر: غالدنثيان( 2)
ولد بقرطبة، وتويف هبا يف شوال،  لغوي، مؤرخ، نسابة، جغرايف.. كري )أبو عبيد(بن عمرو البيوب أهللا بن عبد العزيز بن حممد بن  عبدهو ( 3)

مثال السائرة ماكن، شرح األواألعيان النبات والشجرايت االندلسية، معجم ما استعجم من البلدان أه: من تصانيف سلمة.ودفن مبقربة أم 
، د.ط، معجم املؤلفنيانظر: رضا  كحالة،  لي يف أماليه.يب عأغالط أاملسالك واملمالك، والتنبيه على مساه فصل املقال، 

 ، ابب العني.75، ص6ج
 .174، د.ط، صاملغرب يف ذكر بالد أفريقية واملغربالبكري،  (4)
 .27-26رسالة ماجستري، ص ،الدعوة اإلسالمية املعاصرة يف غاانحممد، ( 5)

 رف الربيطانيةدائرة املعا)غاريسون تو حاليبوت( ويليام بينتون،  ( انظر:6)
(Garrison to Halibut) William Benton, Encyclopedia Britanica, Vol.10, P.385. 
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ألسنة الناس يف غاان احلديثة، ومستندهم ضعيف جدا، وال خيرج عن وجود ة. وهذا مما تتناقله الكثري 
 .(1)هذه الريات يف غاان القدمية وغاان احلديثة

، (2)، وهو من علماء القرن السادس والسابع اهلجرينيعموقد رّد ايقوت احلموي على هذا الز 
أعرف هلا مشاركا من العربية: وهي مية ال ون، كلمة عجبعد األلف ن غان ة :يقول عن كلمة )غاان(: "

مدينة كبرية يف جنويب بالد املغرب متصلة ببالد السودان جيتمع إليها التجار ومنها يدخل يف املفازات 
إىل بالد الترب ولوالها لتعّذر الدخول إليهم ألهنا يف موضع منقطع عن الغرب عند بالد السودان فمنها 

 .(3)"يتزّودون إليها

 ثة بغاان القدميةصلة غاان احلدي
كانت األخبار عن ساحل الذهب )غاان( قبل الربع األخري من القرن الامس عشر امليالدي 

وطنهم احلايل من مملكة  ت نقل عن طريق الرواايت الشفهية، ومن تلك األخبار أن سكاهنا هاجروا إىل

                                                           

 .27رسالة ماجستري، ص ،الدعوة اإلسالمية املعاصرة يف غاانحممد، ( 1)

العلماء ابللغة واألدب. أصله من الروم. ايقوت بن عبد هللا الرومي احلموي، أبو عبد هللا، شهاب الدين: مؤرخ ثقة، من أئمة اجلغرافيني، ومن هو  (2)
. فعاش من (هـ 596مث أعتقه )سنة  تاجر امسه عسكر بن إبراهيم احلموي، فرابه وعلمه وشغله ابألسفار يف متاجره،لببغداد كان موىل 

 ،ر املتنيبويعرف مبعجم األدابء، أخبا، إرشاد األريب، جم البلدانمع: من كتبه، ورحل رحلة واسعة. لكتب ابألجرةنسخ ا
، ابن خلكان الربمكي. و 132-131، ص8، ج15ط، األعالم، الزركليه. انظر: 626، وغريها. وتويف سنة ومعجم الشعراء

 ، حرف الياء. 139، 6، ج1ط، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان
 ، ابب الغني والباء وما يليهما.184، ص4، ج2، طمعجم البلدانت احلموي، ايقو ( 3)
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، كما هو واضح يف (1)املوريتانيا ومايل احلديثتني(، وابلتحديد ) أطراف دوليت امرباطورية غاانمن ممالك 
 :يةة التالالريط

======================================= 

ولعّل هذه الروابط التارخيية اليت تربط بني غاان احلديثة ومملكة غاان القدمية هي اليت أدت إىل 
الغانيني هذا الرأي،  بعض املؤرخني، وقد اختار الذهب( جبمهورية غاان بعد االستقاللتسمية )ساحل 

 .(2)ومنهم )السيد أف. كي. ب وا( يف كتابه )اتريخ غاان(

الرأي السابق القائل بوجود صلة بني شعوب البلدين، " ويرجعون  نفواغري أن بعض الباحثني 
أطلقوا هذا  ، بعد االستقالل،)الدكتور ك وامي ْنك ْرما( وصحبهسبب التسمية إىل أن الزعيم الغاين األول 

                                                           

 .22،ص2، طحركة اللغة العربية وآداهبا يف نيجرياي، نثيغالد (1)
 .Buah, F. K., History of Ghana, p. 39،اتريخ غاان( انظر: ب وا، أف. كي.، 2)

 اــانــة غــوريــراطــع إمــوقــم
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االسم حماولة منهم لتذكري العامل ابملاضي املشرق ململكة افريقية قدمية، من ابب االفتخار هبذا االسم 
 .(1)ارخيي االفريقي العريق"الت

أدلة تثبت وجود الصلة بني مملكة غاان القدمية وبني بعض قبائل غاان  ه قد و ِجدتفإنومع ذلك 
 ومن هذه األدلة ما يلي: نصف مساحة الدولة، تتوزع يف احلديثة، وخاصة قبائل )أكان( اليت

رواايت شفهية أبن أسالفهم كانوا يعيشون مشال )أكان( تتناقل ألسنتهم ذكر )ب وا( أن أوال:
 .(2)وا إىل أماكنهم احلاليةلكة غاان القدمية، ويف فرتة من الفرتات قدمالغاابت اليت كانت ضمن مم

، أال وهو طريقة الوراثة لدى ملوك امرباطورية أمٌر مدهشٌ  ف الباحث  طريقة الوراثة، لقد أوق  اثنيا:
هذه  غاان احلديثة. كتب البكري يصف( يف دولة Akanغاان واليت توافق طريقة الوراثة لدى قبائل )أكان 

ن ك ألنّه ال يشّك فيه أنّه ابك ال يكون إاّل يف ابن أخت امللِ لـ  امل وتلك سريهتم ومذهبهم أنّ "الطريقة: 
 . (3)"بنه وال يقطع على صّحة اّتصاله بهأخته وهو يشّك يف ا

لتصحيح و  .(4)احلاضر ( إىل الوقتزال سائدا بني قبائل )أكانيالنظام نفسه ما وابملقابل فإن 
يف الدستور للعام  الغانية بندا احلكومةوضعت  ( احلديثةAkanقبائل )أكان  هذا التقليد املوروث لدى

م ؛ ألن األخوال أو أبناء األخوات للميِّت ه(5)ملوروثني وأزواجهم نصيبا من الرتكةم يعطي أبناء ا1992
الذين حيظون ابلرتكة دون غريهم، وهذا البند ال ميس املسلمني من هذه القبيلة العرتاف احلكومة ابلطريقة 

  اإلسالمية يف الوراثة.

                                                           

 .5، د.ط، صاتريخ غاان احلديث. وانظر: زاهر، 30رسالة ماجستري، ص ،اإلسالمية املعاصرة يف غاانالدعوة حممد،  (1)

 .Buah, F. K., History of Ghana, p. 43 - 47،اناتريخ غا، انظر: ب وا (2)

 .871، ص2ج ط،، د.املسالك واملمالكالبكري،  (3)
 ، التاريخ الوطين لغاان. وانظر: أوساي، 31رسالة ماجستري، ص ،غاانالدعوة اإلسالمية املعاصرة يف حممد،  ( انظر:4)

Osei, National History of Ghana, p. 1. 
 نظر أيضا يف موقع قانوين او  section 19 (b) (P.N.D.C.L. 111) م يف البند اآليت: 1992لة غاان للعامدستور دو ظر: ان( 5)

 م.2015 /10 /15است عرض بتاريخ: ، http//judicial.gov.gh/constitution/second_schedule/home.htmرمسي: 
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، رغم وجود تبع النظام القدمي املذكورواإلمارة يف هذه القبائل فما زال حىت اآلن يأما تويل امللك 
يف غاان احلديثة يـ و رِّثون املـ لك  والرتكة البن  وبعبارة أخرى فإن قبائل )أكان( .(1)البند يف الدستور الوطين

 . أو امليِّت أخت املِلك

 االستعمار واالستقالل:

تغاليون، ويف م حيث نزل بشواطيها الرب 1470أبوراب يف عام  كان أول احتكاك ساحل الذهب
( ومساها اإلجنليز Sao Jorge da Minaعة مطلة على خليج غينيا مسوها )م بىن الربتغال أول قل1482عام 

( أي قلعة أْلِمين ا. وكانت القلعة أول حمطة جتارية بني غاان وأوراب. وهكذا استمرت Elmina Castleالحقا )
ٌل أوربية أخرى، وهي اجنلرتا وهولندا وأملان، لكن العالقة التجارية بينهما حىت دخل يف تلك العالقة دو 

م، 1553دث هناك صراع عنيف بينها من أجل االستيالء، والذي استمر ثالثة قرون من العام ح
م 1821ويف عام فاستوىل كل واحدة منها على منطقة معينة يف فرتة من الفرتات حسب قوهتا العسكرية. 

 ت جتارية على شواطئ ساحل الذهب، ومتت هلا البيعة مناستولت حكومة االجنليز على مجيع حمطا
( الساكنة يف املناطق الساحلية، وكانت تلك احلادثة أول خطوة لالعرتاف األكانية Fantiأمراء قبائل فانيت )

استعمار اإلجنليز السيطرة على مجيع الدولة  ابستعمار املناطق الساحلية لدولة غاان من االجنليز. واستطاع
( الواقعة يف وسط الدولة Ashanti Kingdomم بعد حروب متواصلة مع مملكة أشانيت )1902يف عام 

(2). 

م، ولغتها الرمسية هي اإلجنليزية وعملتها )غاان ِسيِدي 1957استقلت غاان عن بريطانيا عام   
GHC.)  ومن أهم مدهنا أكرا أو أقاليم ها مناطقتوجد هبا عشر والايت ت طلق عليو .Accra  ة(، عاصم)ال

وت عّد غاان أول . Takoradi ، واتكوراديTamale، ومتايل Cape Coast، وكيب كوست Kumasiوكوماسي 
دولة حتت استعمار بريطانيا يف غرب القارة األفريقية حتصل على االستقالل بعد )ليبرياي( اليت استقلت 

 .(3)قرن من الزمنقبلها بنحو 

                                                           

 .Osei, National History of Ghana,p. 1-2،التاريخ الوطين لغاانانظر: أوساي، ( 1)
 .Boahin, Ghana, Evolution and Change, P. 81،التطور والتغيري -غاان انظر: ب واهني، ( 2)

 .Boahin, Ghana, Evolution and Change, P. 83-84املرجع نفسه:( 3)
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 املناخ والسطح:

نوع من "هو:ني املناخ االستوائي واملناخ املداري، فاملناخ االستوائي  بغاانمجهورية جيمع مناخ 
، ابستثناء املرتفعات ... -ستواء مشال وجنوب خط اال ميتد نطاقه لبضع درجات عرضية الذي املناخ

نطاقه على املنطقة اليت تقع بني حدود الصحارى الكربى واملناخ املداري هو نوع املناخ الذي ينحصر 
السنة وأثر األمطار التصاعدية يف  خ االستوائي، فيمتاز بتعرضه ألثر الرايح التجارية يف جزء منواملنا 

 .(1)اجلزء الباقي"

وتوجد يف الشريط الساحلي احلشائش والشجريات، يف حني توجد بشماله الغاابت املومسية اليت 
جد منطقة )السافاان( اليت (، وتو )فولتا ض أقاليم )أشانيت( و)برونغ أهافو( و)الشرقي( وجزء منتغطي أر 
األقاليم الشمالية الثالثة، وهي: )الشمايل، والشرق األعلى، والغرب األعلى(، وتغطي مساحة تغطي 

 تبلغ مخسة وستني ألف ميل مربع.

املناطق الوسطى واجلنوبية فهي أرطب، واملناطق ومناخ املناطق الشمالية جاف شديد احلرارة، أما 
 .)2(ناطق ازدحاما ومناخها معتدل نسبياالساحلية أكثر امل

 ، وهي:(3)غاان فينقسم إىل ثالثة أقسام تضاريسية أما السطح جلمهورية

، وتقع غرب العاصمة )أكرا(، ويف : تتكون هذه السهول من تالل وحافاتالسهول الساحلية -1
يز بكمية السهول اليت ت عرف ابسم )سهول أكرا( أو ) سهول فولتا األدىن(، وتتمشرقها تقع 

فواكه والضروات، كما يكثر رعي أمطار قليلة، وتكثر فيها احلشائش والشجريات، وتزرع هبا ال
 .(4)املاشية على األراضي احلشائشية

                                                           

 .494و  491، د.ط، صلحااتجلغرافيةمعجم املصط. وانظر أيضا: توين، 34، رسالة ماجستري، صالدعوة اإلسالمية املعاصرة يف غاانحممد، (1)
 .Remy Mulene, Ghana today, p. 9 & 13،غاان اليومانظر: رميي،  (2)

 التضاريس هو: اختالف أو تفاوت االرتفعات ألي جزء من سطح األرض، أو ما ي سّمى أحياان ابالرتفاع النسيب، فيقال:  (3)
 .118، د.ط، صاجلغرافيةملصطلحات م امعجتضاريس بسيطة ... إىل آخره. انظر: توين،     

 ، غاان اليوم. وانظر: رميي، 36- 35رسالة ماجستري، ص ،الدعوة اإلسالمية املعاصرة يف غاانحممد، ( انظر: 4)
Remy Mulene, Ghana today, p. 21. 
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على أحدها هضاب )أشانيت(، وهو يشكل سلسة من األحواض اليت ساعدت  هضبات: -2
وإىل الشمال من )الكاوكاو(. تكوين مراكز االستقرار الرئيسة اليت يشغل سكاهنا أساسا بزراعة 

( وهضاب  Gonjaهضاب غرب )غوجنا  نطاق األحواض اهلضاب اليت ترتكب من صخور، أمهها
ارس الزراعة إىل جانب Mamprusi( و هضاب )مامربوسي Wa)وا  (، وعلى هذه اهلضاب مت 

 .(1)املاشية على حشائش السافاانرعي 
عالية، وتسقط يف املنطق كمية  هضاب River Volta حتف حبوض هنر فولتا: )2(حوض هنر فولتا -3

 هو أكرب مصدر لتوليد الكهرابء يف الدولة.كبرية من األمطار، وجيدر الذكر أن هنر فولتا 

 القبائل واللغات:

قبيلة، وميكن تقسيمها إىل مخس جمموعات تتجمع كل يصل عدد القبائل يف غاان حوايل مائة 
 :(3)، وهذه اجملموعات هيجمموعة على أساس لغوي وثقايف وغريمها

 Akanأكان  -1
 Ga /adangweغا / أدانغوي  -2
 Eweإيوي  -3
 Guanغ وان   -4
 Gurغور  -5

 أوال: أكان: 

انحية ، ومن (4)من جمموع سكان غاان %40حوايل )أكان( من حيث العدد  تشكل قبائل
غري أن أكرب  ا،كثرية وأغلبها متقاربة جد  اللغة املشرتكة فإهنا تسمى ابسم القبيلة، وتتفرع إىل هلجات

(، وهي أكرب هلجة مستعملة يف الدوله، Asanti( التابعة لقبيلة أسانيت Twiهلجاته هي هلجة )ِتِوي 

                                                           

 .G. E. S., The Tropical Geography of Ghana P. 21اجلغرافية املدارية لغاان.الغانية، ( انظر: إدارة الدمات التعليمية1)

 .G. E. S., The Tropical Geography of Ghana P. 23.املصدر السابق( 2)

 .42-38رسالة ماجستري، ص ،الدعوة اإلسالمية املعاصرة يف غاانحممد، انظر: ( 3)

 .Remy Mulene, Ghana today, p. 69، غاان اليوم(انظر: رميي، 4)
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ومن الناحية الدينية فإن  (.Fantiانيت (، التابعة لقبيلة )فFantiوتتبعها يف كثرة االستعمال هلجة )فاْنيت
ة ابلوثنية، وأما املسلمون فيها فيقدر نسبتهم حبوايل نسبة كبرية من قبائل )أكان( تدين ابلنصرانية املختلط

 .  %20عشرين يف املائة 

 :غا / أدانغوي: اثنيا 

نيجرياي واستوطنوا يف غاان، من جمموع السكان، وقيل إهنم قدموا من  %10يكون )غا( حوايل عشرة يف املائة 
ا )أدانغوي( فهم يشرتكون مع )غا( يف اللغة مع وقد كونوا سلسلة من املدن على الساحل مبا فيها العاصمة)أكرا(. أم

قريبا من الشاطئ  روبو( أو )أدا(. وقد استقروا يف الشرق من )غا(وجود فروق بسيطة، لذا يطلق عليها أحياان لغة )ك
 .Lower Voltaسفلى الغريب للفولتا ال

وثنيني واملسلمني، ومن الناحية الدينية فإن أغلب )غا/أدانغوي( يدينون ابلنصرانية، وقلة من ال
تباع النصرانية يشاركون يف العادات والتقاليد غري أن عدد الوثنيني يفوق عدد املسلمني؛ ألن كثريا من أ

 الوثنية، وابألخص ملوكهم.

ابلنظام األبوي الذي ينسب  أن األوىل تعمل )غا(( وجمموعة )غا/أدانغويوالفرق بني جمموعة 
 .)1()أكان( جمموعة عند الولد إىل أبيه دون أمه، وعكس ذلك

 :إيِوي: اثلثا

من جمموع السكان، والنظام األبوي هو  %13تشكل )إيوي( حوايل ثالثة عشر يف املائة 
قبيلة )إيوي( معاصرا لوصول قبائل )غا/أدانغوي(، وقد استقروا السائد فيها مثل )غا(، وكان وصول أفراد 

 .(2)يال يف الداخلم 80يف اجلنوب الشرقي لدولة غاان، ممتدين حوايل 

ويوجد فيهم نسبة أما من الناحية الدينية فإن قبائل )إيوي( من أكثر قبائل غاان متسكا ابلوثنية، 
 .%6، ال يتجاوزن ستة يف املائة ال أبس هبا من النصارى، وعدد ضئيل من املسلمني

                                                           

 .Buah, F. K., History of Ghana, p. 3،اتريخ غاانانظر: ب وا،  (1)

 .Osei, National History of Ghana,p. 32،التاريخ الوطين لغاانانظر: أوساي، ( 2)
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 :غوان: رابعا

تمركز يف منطقة وسط غاان من جمموع سكان غاان، وت %2تشكل قبائل )غوان( اثنني يف املائة 
)برونغ أهافو(، و احلقيقة  أكان(، وهي أكرب قبيلة تسكن إقليمقريب من مناطق )أسانيت( أكرب قبائل )

أن قبائل )غوان( ال ختتلف عن )أكان( يف العادات والتقاليد واللغة، لذا فإن بعض ملوكها حتت الوالء 
 مللك )أسانيت( رغم اختالف األقاليم.

 :غور: خامسا

من جمموع سكان الدولة، وتنقسم  %35حوايل مخسة وثالثني يف املائة  وتشكل هذه الفبائل
 جمموعات لغوية رئيسة على النحو اآليت:إىل أربع 

 Mole Dagbaniموىل دغباين (أ
 Mamprosiمامربوسي  (ب

 Gonjaج( غاوجنا 
 Grusiد( غروسي 

من هاجر إىل اجلنوب للعمل، األمر وهذه اجملموعات مجيعها تتمركز يف املناطق الشمالية إال 
املناطق من القوة البدنية. وأغلب أفراد هذه م االستعمار، لتميز أفراد تلك الذي كان سائدا منذ أاي

 .(1)%90القبائل من املسلمني إذ تبلغ نسبتهم حوايل تسعني يف املائة 

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

 .(2)اان يف أواخر القرن الامس عشر امليالدي بعد دخوله يف مايل ونيجرياي لفرتة من الزمنيف غ

                                                           

 .Remy Mulene, Ghana today, p. 94 - 95،غاان اليومانظر:رميي،  (1)

 .22ص، 2ط، حركة اللغة العربية وآداهبا يف نيجرياي، : غالدنثيانظر( 2)
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إىل املناطق ويف الفرتة املذكورة، هاجر جمموعة من جتار قبائل )وانغرا( أو )املاندي( املالية املسلمة 
واليت تفصل بني الشمال وغاابت قبائل )أكان( يف اجلنوب  ،(1)(taLake Volالشمالية لبحرية فولتا )

 .  (2)من أجل املشاركة يف التجارة يف املعادن وخاصة الذَّه ب

ومن الناحية األخرى فإن قبائل )هوسا( النيجريية كانت يف الوقت نفسه مركزة على الشمال 
دخل اإلسالم ألول  . وعرب هؤالء وألئك*)Kola Nutالبحرية مهتمني يف جتارة جوز الكوال )الشرقي من 

 . (3)مرة يف غاان من الشمال يف الفرتة املذكورة

غري أنه ال ميكن حتديد من له فضل األسبقية يف إدخال اإلسالم يف هذه البالد، أهم جتار 
ئل ألسبقية لقبيلة )وانغرا( ألنه حىت اآلن فإن قبا)وانغرا( أم جتار )هوسا(؟ يرى بعض الباحثني أن ا

م، مما يشري م و( واليت تعين يف لغة )وانغرا( العامل أو املعلّ )أكاْن( الغانية تطلق على كل مسلم اسم )ِكرا
هذا ليس  ه يرى الباحث أن. لكن(4)من املسلمني هم )وانغرا( مع تلك القبائل إىل أن أول من احتك

وراء حبرية )فولتا( من اجلهة اجلنوبية دليال مقنعا ألنه قد يكون جتار )وانغرا( سبقوا جتار هوسا إىل ما 
 لك حبال من األحوال أهنم سبقوهم يف الدخول إىل غاان. حيث توجد قبائل )أكاْن(، وال يعين ذ

تجار القبيلتني فضل ذلك يبقى لإال أن ورغم استحالة معرفة من له أسبقية يف دخول اإلسالم يف هذه البالد 
ـب )الدعوة الصامتة(، أي األخالق واملعامالت عن طريق ما ميكن تسميته إلسالم وانْغرا(، فاعتنق الناس  ا)و  ()هوسا

 اإلسالمية اليت مل تكن مألوفة لدى قبائل هذه الدولة.

وساعدوا على أتسيس بعض املدن التجارية هذا، وقد استقر كثري من التجار املسلمني يف مدن وقرى غاان، 
 .(5)(Wa( يف بالد وا)Nasa(، وانسا)Gonjaغ وجْنا )( يف بالد Yagbumاجلديدة مثل ايْغبوْم )

                                                           

: . انظراصطناعية يف العامل، تعتمد عليها غاان يف توليد الكهرابء والزراعة الصيفيةا هو أكرب خمزن ماء أو حبرية حبرية فولت( 1)
 .G. E. S., The Tropical Geography of Ghana P. 23،اجلغرافية املدارية لغاانالغانية،  إدارةالدمات التعليمية

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

  dulai, The Growth of  Islamic Learning in Northern Ghana, pp. 54 – 55تطور التعليم اإلسالمي يف مشال غاانعبد هللا،  :انظر( 3)
 .34رسالة املاجستري،ص ،اللسانيات التطبيقية وتعليم وتعلم العربية جبمهورية غاان، مرتضىظر: ان(  4)
 ، د.ع(.4، نقال عن )هونويك، جملة األدب العريب يف إفريقيا، متطور التعليم اإلسالمي يف مشال غاانعبد هللا،  نظر:ا( 5)

Abdullai, The Growth of Islamic Learning in Northern Ghana, (Hunwick, John, 2004, Arabic Literature of Africa, Vol. 4). 



 

 

22

 اللغة العربية يف غاان

يتعلم وي علِّم غريه من املسلمني أمور دينهم من القرآن الكرمي واحلديث أصبح الزما على املسلم أن 
ال يكون إال ابللغة العربية، مما يدعو إىل ضرورة معرفة هذه اللغة كوسيلة مهمة والفقه، وكل ذلك 

اليت حتولت  وصول إىل تلك العلوم املذكورة. فشرع العلماء من التجار يف أتسيس احللقات العلميةلل
ْ  فيما بعد إىل ما ي سمى بـ )الكتاتيب( أخذت ، وإذا تطورت الكتاتيب و ( بلغة هوسا ز ورِى)م ك ر ْنت 

 . (1)الطابع النظامي مس ِّيت )م ك ر ْنتا(

 -مراحل رئيسية: يف غاان أبربعيم العريب اإلسالمي وقد مر التعل

 مرحلة ظهور القراءة والكتابة: -1

متثل هذه املرحلة بداية ظهور التدوين يف بعض مدن غاان، ولقد جاء التجار املسلمون إىل غاان 
ابلكتابة والقراء ابللغة العربية، ومما يؤكد ذلك اختاذ ملوك املنطقة بعض املسلمني ولدى كثري منهم معرفة 

دولة غوجنا، بل اختذ هذا امللك  ( مؤسسJakapaهلم يف بالطهم، مثل ما قام به ملك جاكااب )ك ّتااب 
 .(2)املسلمني حاشية بالطه فأصبحوا دعامة مملكته ومملكة أبنائه من بعده

عن تعليم أبنائهم وغريهم ممن دخل اإلسالم على أيديهم، ومل تشغلهم  ومل يغفل املسلمون
ال يف قصور امللوك عن واجبهم، فبدأوا ابختاذ حلقات التعليم الصغرية منابع األنشطة التجارية واألعم

( من املدن الشمالية املزدهرة ابحلركة العلمية Salagaالمي واللغة العربية. ومدينة )س ل غا نشر التعليم اإلس
 يف تلك الفرتة. 

 مرحلة الكتاتيب و)م ك ر ْنتا(:  -2

دولة، خاصة يف املدن ريب اإلسالمي ازدهارا كبريا يف الويف هذه املرحلة شاهد التعليم الع
بدأت هذه احللقات أتخذ شكلها النظامي، حيث وجد مقررات ونظام يف "الشمالية، حيث 

لربانمج التعليمي، وكان هناك كتٌب قدمية مستخدمة بشكل شبه مقنن، حيث ال ينتقل املتعلم إىل ا
                                                           

 Ansah; Abdulai, The Philosophy: Thoughts on:التفكري الفلسفي يف حتديث املدارس اإلسالمية يف غاان.انظر (1)

Modernizing Islamic schools in Ghana, P. 465. 
 .Abdulai, The Growth of  Islamic Learning in Northern Ghana, P. 55يم اإلسالمي يف مشال غاان. تطور التعلعبد هللا، : انظر( 2)
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. وكان رؤساء القوافل التجارية الذين ي طلق (1)" ستوىأحد الكتب حىت يستوىف كتااب أقل منه يف امل
ـ )م يِغدا(، (، واملضيفون من الذين استوطنوا هذه املدن امللقَّبون بMaduguعليهم لقب )مادوغو 

 ني األوائل يف النظام التعليمي اجلديد. مكانوا هم املعل

مثلة هلذا االزدهار وقد شاهدت هذه املرحلة كتاابت عديدة من هؤالء وغريهم، فمن األ 
 (2)العربية فيها ما يلي:العلمي يف غاان مما يدل على انتشار اللغة 

 رسائل جتارية ملادوغو عيسى نـ غ راهو. -

( JohnHunwickهللا، وقد وصف الباحث  )جون ه وْنِوْك قصة س ل غا اتريخ غ وجْنا حملمود بن عبد  -
 .ملسلمة يف كتابة التاريخأبنه مثال حي لثقافة قبيلة غوجنا ا املؤ لَّف  

 إىل لغة هوسا.ترمجة مامل احلسن لـ )قصة سلغ اتريخ غوجنا( من اللغة العربية  -

 اتريخ بعض القبائل الشمالية مثل م وِشي، ود اغ وْمبا، وغ ر ْنِشي. وقد مجع مامل احلسن -

 طبول، ومساه روى مصاحبة بضرب الكتاابت يعقوب بن خالد عن اتريخ قبيلة داغومبا اليت ت   -
 ي(.)اتريخ د غ وْمب وِ 

كتاابت الشيخ احلاج عمر من قصائد وغريها، واليت حبث فيها خلق كثري من الغانيني -
 .واألجانب

 مرحلة التحدايت: -3
بدأت تظهر التحدايت أمام التعليم العريب اإلسالمي بعد استقرار املستعمر الربيطاين  

اهلدف األساسي للتعليم االحتاليل كان ول األوربية. فيف الدولة، وذلك بعد انسحاب بقية الد
كتابه )املسيحية واإلسالم واجلنس ، وهو التنصري، وقد صرَّح بذلك قسيس إْدِويْرْد بِليِدين يف  اواضح

 .(3)الزجني( أبن توفري التعليم االحتاليل ألبناء املسلمني خطوة مهمة لتنصريهم
                                                           

 .35ص رسالة املاجستري،،اللسانيات التطبيقية وتعليم وتعلم العربية جبمهورية غاان، مرتضى(  1)
 Abdulai, The Growth of  Islamic Learning in Northern Ghana, P. 55-56تطور التعليم اإلسالمي يف مشال غاان. عبد هللا، : انظر (2)
 .465ص التفكري الفلسفي يف حتديث املدارس اإلسالمية يف غاانأنساعبد هللا،  ( ينظر:3)
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جح ناء امللوك والشخصيات املهمة. ومل تنولتحقيق هذا اهلدف بدأوا ابستقطاب أب 
ئهم إىل تلك مدارس االحتالل يف هذه الطة، ألن املسلمني أدركوا هدفها واعتربوا أن بعث أبنا

املدارس )كفر(، ابعتبار ما سيكون. ورغم ذلك ظل النظام التعليمي االحتاليل حتداي أمام املدارس 
حيث متكن االحتالل من هتميشها "املقصود،  اإلسالمية حلدوث ما ميكن أن ي سمى ابلتهميش

 (1)"والتقليل من قيمتها وتنكريها عن االحرتام الذي كانت حتظى به يف اجملتمع

 االنظام التعليم اإلسالمي العريب معتمدقد كان ف والواقع املرير أن النظامني متغايران؛ 
مية أن أصحاب املدارس اإلسالبيل االستقالل حاول على جهود فردية مقابل النظام احلكومي. وق  

اجلوانب وخصوصا يف بعض ، يصبغوا مدارسهم بصبغة نظامية أكثر وقريبة من النظام احلكومي
ألن التعليم يف إفريقيا عامة مل خيرج عن  املفيدة اليت ميكن يستفيد منها التعليم العريب اإلسالمي؛

 التغريب الذي قصده االستعمار. 

هبدف حمو هوية املواطنني وحتويلهم إىل إفريقيا بصبغة تغريبية، فقد اصط ِبغ التعليم يف  
و الرئيس الراحل لدولة )غينيا كوانكري( أمحد سيكو تورى، وها ه .(2)فرنسيني أو إجنليز أو برتغاليني

"كان التعليم الذي قدم لنا يسعى أساسا الستيعابنا والقضاء يسجل شهادته هبذا الصوص، ويقول: 
صبغنا ابلصبغة الغربية..ذلك التعليم قدم لنا حضارتنا وثقافتنا ومفاهيمنا على شخصيتنا، و 

مظاهر حلياة مهجية وبدائية ال تعي كثرياً، وذلك لكي خيلقوا فينا  االجتماعية والفلسفية ابعتبارها
 .(3)كثرياً من العقد اليت تؤدي بنا إىل أن نصبح فرنسيني أكثر من الفرنسيني"

التعليم اإلسالمي مع التعليم النظامي يف تلك  حماوالت لدمج هذا فقد كان هناكومع 
، وقد م، قامت هبا )البعثة األمحدية/القاداينية(1923الفرتة، وكانت أوىل تلك احملاوالت يف عام 

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 

 .36ص يم وتعلم العربية جبمهورية غاان،اللسانيات التطبيقية وتعل، رتضى( م1)
 .56، ص1،عقراءات إفريقيةجملة التعليم اإلسالمي العريب يف أفريقيا،، الدويشانظر:  (2)
 .249، ص27، م27، عجملة البحوث اإلسالمية ،مشكالت التعليم يف أفريقيا غري العربية، عويس( 3)
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ينة متايل، غري أهنا شاهدت عزلة شديدة مل تتوقعها؛ غبيلي( قرب مدم يف ضاحية )زو 1940عام 
 .(1)فلم يقبلها اجملتمع اإلسالمي )السين والصويف(، ومل يقبلها التعليم النظامي املسيحي

 مرحلة ما بعد االستقالل: -4
الدول بعد االستقالل انتشر التعليم اإلسالمي العريب يف معظم أحناء غاان، وذلك مبسامهة بعض و  

وهناك كثرة من املدارس االبتدائية لكن القليل السعودية، ومصر، والكويت، وليبيا.العربية، منها: اململكة العربية 
النتشار والبناء للمدارس اإلسالمية والعربية من املدارس املتوسطة والثانوية. ومل تشاهد غاان النشاط يف حركة ا

 .من الليج ومشال افريقياإال بعد وفود خرجيي اجلامعات اإلسالمية 

 : يف غاان بعد االستقالل أمناط التعليم اإلسالمي العريب
 لقرآنية التقليديةا ، وهي: املدارسيف غاان للتعليم العريب اإلسالميرئيسية  أمناط ةمخس هناك
لوحدة التعليم  الاصة، واملدارس املزدوجة التابعةاإلجنليزية العربية  واملدارس العربية، ومدارس)الكتاتيب(، 

( مل يدرجوا التعليم Boyle et all. غري أن بويل وآخرون)، والتعليم اجلامعيزارة التعليماإلسلمي التابعة لو 
 :(2)اجلامعي يف دراستهم

الكتاتيب أو املدارس القرآنية التقليدية املسمى ابللغة احمللمية )ماكارنتا(، وقد سبق : النمط األول
ل البحث الدراسة عن التعليم قبل االستقالل، غري أهنا مل تتغري بعد االستقالل، احلديث عنها عندما تناو 

القرآن الكرمي، ويبني  ا ال تزال تركز على تعليم مبادئ القراءة والكتابة ابإلضافة إىل حفظ أجزاء منفإهن
ا بصورة تقليدية ويتم التعليم فيهالدكتور الدويش طريقة التدريس يف الكتاتيب يف افريقيا عامة، فيقول: "

واملعلم هو كل شيء يف هذه الكتاتيب، وال يفتقر يف الغالب إىل إعداد وأتهيل فيكفي إتقانه للقراءة 
 .(3)"ظ أجزاء منهوالكتابة وقدرته على تالوة القرآن الكرمي وحف

                                                           

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

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

 .62-61، ص1،عءات إفريقيةقراجملة التعليم اإلسالمي العريب يف أفريقيا،، الدويش( 3)
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إىل احللقات القرآنية يف املساء  -يف معظم مناطق غاان  -حولت والواقع إن الكتاتيب تطورت فت
كتاتيب إىل نظام دراسة هناية األسبوع غالبا، وبعد صاليت الفجر والعشاء أحياان، وكذلك حتولت فكرة ال

 يف حدود ضيقة. تشتغل االستقالل)السبت واألحد(، فأصبحت الكتاتيب املعروفة قبل 

بتعليم  املدارس العربية هي اليت تعىن : )وهي حمل دراسة هذا البحث(.: املدارس العربيةثاينالنمط ال
م الشرعية ابإلضافة إىل بعض املقررات اليسرية يف اللغة اإلجنليزية، غري أن الرتكيز مييل اللغة العربية والعلو 

 العربية واملواد الشرعية.بشكل كبري حنو اللغة 

ا بعدة اعتبارات، من ا وكيفً وخيتلف وضع املدارس يف هذه اجملموعة حبيث يتفاوت واقعها كم   
ة يف دول الليج ومشال افريقيا وغريها، انهيك عن العرتاف هبا يف اجلامعات اإلسالميأمهها درجة ا

وال تتيح لرجييه فرصة  ،تعرتف به اآلن ال ىلاالعرتاف هبذا النوع من التعليم يف جامعات غاان، فإهنا إ
 املواصلة فيها.

ابلعديد من هذه  حيث تعرتف اجلامعاتوالوضع خمتلف متاما يف بعض الدول، مثل نيجراي، " 
نوع من التعليم، وال فإهنا تتمتع بقوة وانتشار خيتلف عن الدول األخرى اليت ال تعرتف هبذا ال ،دارسامل

  .(1)"فرصة املواصلة يف اجلامعات هيتاح لرجيي

هي املدارس الاصة )غري احلكومية( اليت تقدم : : املدارس اإلجنليزية العربية )املزدوجة(لثثاالنمط ال
، وقد نشأ هذا النوع من التعليم عالًجا ملا )2(ودراسات اللغة العربية والعلوم الشرعيةناهج احلكومية امل

يعانيه خرجيو املدارس يف منط التعليم السابق ذكره، من صعوبة مواصلة الدراسة يف اجلامعات الوطنية، 
 ولعدم اعرتاف مؤسسات القطاع العام والاص بشهادات هذه املدارس.

حاق ابجلامعات للخرجيني، واالعرتاف بشهادات هذه املدارس من د فرص االلتوجو  ورغم
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 

                                                           

 .62، ص1،عقراءات إفريقيةجملة التعليم اإلسالمي العريب يف أفريقيا،، الدويش( 1)
 .دراسة حول قطاع التعليم اإلسالمي يف غاانانظر: بوىل وآخرون، ( 2)

Boyle et all, Islamic Education Sector Study - Ghana, P. 4. 
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للغة العربية، ألهنم يهتمون ابمتحان الشهادة الثانوية العامة اليت يشارك فيه مجيع تعليم الشرعي واال
الثانوايت يف الدولة، فاهتمام املتعلمني به يصبح طبيعي ا، وعلى حساب نظام التعليم الذي حتت رقابة 

ر سلبي ا من ذه املدارس يتأثإدارة املدرسة فقط، ومن جانب آخر فإن التحصيل يف التعليم النظامي يف ه
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:
إبجراءات الزمة للحصول على اعتماد احلكومة رس لعالج جانب التمويل قام أصحاب املدا •

 Ghanaغاان )-لكي تصبح مدارسهم حتت كفالتها حبيث تتبناها حتت نظام إدارة التعليم 

Education Service - GESع هذه املدارس لكامل أنظمة وقوانني اإلدارة املذكورة، ويف (، وختض
ت ومجيع مستلزانت التعليم، ومرتبات اراالوقت نفسه تتمتع ابلتوسيع يف األبنية وتوفري السي

 املعلمني، مثلما تتمتع املدارس احلكومية. 

ولعالج جانب ضعف اللغة العربية والعلوم الشرعية يف هذه املدارس مت اعتماد اللغة العربية 
تحن فيها يف امتحان الشهادة الثانوية العامة يف الدولة، وذلك بعد  حماوالت لتصبح يف قائمة املواد اليت مت 

 نظامها، وقد اعتمدت كثرية من قبل أصحاب هذه املدارس طالبني من احلكومة إعادة اللغة العربية يف
قبل O' Level'موجودة يف نظام التعليم الثانوي املعروف بـ . وقد كانت 2016احلكومة طلبهم يف العام 

 .(1)مخس وعشرين سنة 25

األساسية املزدوجة التابعة لوزارة  هي املدارس: ميم اإلسالاملدارس التابعة لوحدة التعلي :رابعالنمط ال
وأغلبها كانت جزء من النمط الثالث هي املدارس االبتدائية واملتوسطة. وابلتحديد  التعليم يف غاان،

وكانت بداية هذه احلملة  كومة للتتبناها حتت نظامها،سلمها أصحاهبا للحوقد  للتعليم املذكور أعاله
 .(2)نة )متايل الشمالية(من قبل بعض املدارس يف مدي 1972/1973سي يف العام الدرا

                                                           

غة العربية ضمن املواد املعتربة يف امتحان شهادة الثانوية العامة لغرب أفريقيا، الصحيفة الوطنية : عبد اجلليل ويعقوب، الل( انظر1)
 م2016 /10/  10الرمسية االلكرتونية )غرافيك(، است عرض بتاريخ 

Abdul-Jalil, Yakubu, Arabic Studies To Become Examinable Subject In Wassce, Https://Www.Graphic.Com.Gh/News/General-

News/Arabic-Studies-To-Become-Examinable-Subject-In-Wassce.Html 

 .Abdulai, The Growth of  Islamic Learning in Northern Ghana, pp. 65. تطور التعليم اإلسالمي يف مشال غاان : عبد هللا، انظر(   (2
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اثنني  2تتكفل بكامل نفقات قسم التعليم النظامي يف حني تقوم بكفالة واحلكومة بدورها 
بسري أمورها املدارس  دارة قسم العربية والعلوم الشرعية يف تلكإل تسمحفقط من معلمي اللغة العربية، و 

 .(1)ىكما تر 
ابت تتمثل يف التمويل والضعف يف التحصيل يف النظامني، هذه املدارس تواجه صعو فإن  وعليه

 كما مر بنا يف التعليم املزدوج يف املرحلة الثانوية.
 غري   -غري الكتاتيب  -يف أمناط التعليم السابقة  بية والرتبية اإلسالميةغري أن املنهج يف تعليم اللغة العر  

وقد بني الدكتور الدويش حال مناهج املدارس العربية اإلسالمية يف أفريقيا  ،الغاينللطالب  موحد وغري مالئم
نظرًا ألن املناهج اليت ت درَّس يف املدارس اإلسالمية اإلفريقية أ عّدت لبيئات أخرى، وهي يف : "، فقالعامة
صة، فقد أّدى ذلك ب لدول إسالمية انطقة ابلعربية، وقد تكون أ عدت ملعاهد ومدارس شرعية متخصّ األغل

  .(2)"إىل أن تكون أعلى من مستوى املتعّلم اإلفريقي

، ، وله أمهيته وحموريته يف التعليم األساسي خاصةميّثل املنهج الفعلياملدرسي الكتاب املعلوم أن و  
ا يف حتصيل املتعلم، ألن حبيث ميلك كل طالب نسخة، مما يؤثر سلبيً  غري متوفر يف الغالب األعم لكنه

وابلتايل ابلنقل منها يف كراساهتم،  املتعلمون  الكتابة على السبورة، ويقومعلمني يصرفون وقتا طويال يفامل
 .(3)يصبح الوقت املخصص للحصة الدراسية أطول من الالزم

على حاهلا القدمية من اللط يف املنهج وعدم  أبنواعها املدارس اإلسالمية العربيةظلت لذا  
 .للتدريس سي، فضال عن وجود غالبية املعلمني غري مؤهلنيمالءمة الكتاب املدر 

جتربة حمدودة وجزئية  وهو التعليم الذي أييت بعد التعليم الثانوي، وهو :التعليم اجلامعي:امسالنمط اخل
جتربة التعليم اإلسالمي والعريب يف : "على مستىوى افريقيا كما وصفه الدويشغاان خاصة، و  يف مجهورية
 .(4)"يستحق الوقوف عنده لتعليم اجلامعي حمدودة وجزئية لكنها متثل إجنازاأفريقيا يف ا

                                                           

 .Boyle et all, Islamic Education Sector Study - Ghana, P.5ي يف غاان. دراسة حول قطاع التعليم اإلسالمانظر: بوىل وآخرون، (1)

 .67-66، ص1، عقراءات،جملة التعليم اإلسالمي العريب يف أفريقيا، الدويش( 2)
 .66، ص1( املرجع السابق، ع3)
 .63، ص1املرجع نفسه، ع( 4)
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اجلامعات املعاهد و أقسام اللغة العربية يف بعض  ومن أبرز مظاهر التعليم اجلامعي يف غاان وجود
جامعة غاان )ليغون( أبكرا، وفرع جامعة وينيبا للرتبية يف مدينة غاان، و  -معهد اللغات احلكومية، مثل: 

جد قسم اللغة العربية يف كلية الفاروق اإلسالمية للرتبية مبدينة ونشي، أوىل من ، وحديثا و  كوماسي
الذكر أن جامعة ليغون يف قسم اللغات احلديثة بدأت برانمج املاجستري يف اللغة  وجيدر نوعها يف غاان.

.(1)2016/2017وخرجت دفعتني يف العام اجلامعي  العربية

 :غاان عريب اإلسالمي يفأهداف التعليم ال
اإلسالمي ( ميكن تقسيم اهلدف العام للتعليم العريب Boyle et allبويل وآخرين )حسب دراسات 

 .(2)إىل هدفني يف غاان

اهلدف الذي ميثل رأي ثالث جمموعات من اجملتمع اإلسالمي يف غاان، وهم: العلماء أو  •
ء أمور الطالب. واهلدف منصب على الدعاة، وأصحاب املدارس اإلسالمية العربية، وأوليا

ليصبحوا حاملي لتعليم اإلسالمي تزويد الطالب ابمجيع أمناط التعليم املذكورة: واهلدف هو: )
 .(الشعور ابهلوية اإلسالمية

اهلدف الثاين هو الذي ميثل نظرة احلكومة يف املدارس اإلسالمية املزدوجة التابعة لوحدة  •
رة التعليم، وهو: )تزويد الطالب ابجلودة العالية من التابعة إلداوالثانوايت  ،التعليم اإلسالمي

 الني يف اجملتمع الغاين(.التعليم النظامي ليصبحوا أعضاء فعّ 

واضح بني اهلدفني أعاله، وليس غريبا أن و جد عدم التفاهم بني أصحاب املدارس  ي لحظ فرقٌ 
جلها أسست املدارس. غري أنه هداف اليت ألتباين يف األوبني إدارة التعليم حول عدة أمور، وذلك لل

أبهنم مل يذكروا يف اهلدف الذي ميثل اجملتمع املسلم شيئا عن )دور الطالب يف  ي ؤخذ على الباحثني

                                                           

 ، واللغة العربية 2017/  2016ج املاجستري للعام اجلامعي ( انظر: املوقع الرمسي جلامع )ليغون(، فتح ابب القبول لربانم1)
 م.2016 /6/  25است عرض بتاريخ:  ضمن املواد.

https://www.ug.edu.gh/announcements/admission-master-arts-ma-programme-conference-interpreting 
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اجملتمع الغاين مواطنني فّعاليني أو منتجني، جبانب شعورهم ابهلوية اإلسالمية(، مع أن نتائج دراستهم 
 )1(أثبتت ذلك

من أصحاب املدارس اختاروا  %75إن نسبة مخسة وسبعني يف املائة هم نتائج دراست فحسب
، يف اإلجابة اليت تقول إن هدف أتسيس املدرسة هو: )توفري التعليم للمحتاجني من أبناء املسلمني(

منهم يرون أن اهلدف من أتسيس هذه املدارس هو )إعداد  %18.75حوايل مثانية عشر يف املائة  حني
ترى أن اهلدف  %6.25واجملموعة الثالثة اليت متثل نسبة حوايل ستة يف املائة اإلسالمية(، شئ يف البئة الن

 هو: )جعل الطالب يشعرون ابهلوية اإلسالمية(.

يف سبب إنشاء هذه املدارس والرسالة  رؤية خاصة الطالب ولياء أمورألآخر فإن ومن جانب 
أن اهلدف هو: )ملساعدة  منهم إىل %60ن يف املائة نشائها ذهب ستو اليت تؤديها. فعن سبب إ

من أولياء أمور الطالب إىل أن  %32الطالب يف فهم دينهم ونشره(، وذهب اثنان وثالثون يف املائة 
فقط أن اهلدف هو:  %8ني يرى مثانة يف املائة لتوفري التعليم النظامي للمجتمع(، يف حاهلدف هو: )

 )لتزويد الطالب ابملعرفة واألخالق(.

لياء األمور يرون أن الرسالة و من أ %40الة املدارس اإلسالمية فإن أربعني يف املائة عن رسوأما 
منهم  %36املواطن الغاين املسلم الذي يفيد نفسه وجمتمعه(، ويرى ستة وثالثون يف املائة هي: )إعداد 

ة وعشرون يف املائة أن الرسالة هي: )إعداد قادة املستقبل الذين يشعرون ابملسئولية(، يف حني يرى أربع
وا اللغة العربية استعماال أن رسالة املدارس اإلسالمية يف غاان هي: )إعداد الطالب ليستعمل 24%

 صحيحا.

دة للمدارس اإلسالمية والعربية ويتضح مما سبق أن هناك فقدان للرؤية الواضحة والفلسفة احملد
وكما بنّي الدكتور الدويش أن معظم . التعليمي يف احلقل يف غاان، ولذا اتسعت دائرة أتثري العمل الفردي

األسئلة اجلوهرية حول  ال يقدرون على اإلجابة على يا عامةاملشروع التعليمي يف افريق القائمني على
 هذا املشروع الذين يقومون عليه: 

 ؟تريدماذا  -
                                                           

 .Boyle et all, Islamic Education Sector Study - Ghana, P.34-37ع التعليم اإلسالمي يف غاان. دراسة حول قطا انظر: بوىل وآخرون،  (1)
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 ؟مدرستك من خمرجات تتوقعماذا  -
  ؟مدرستك وما مستقبل -
 (1)وما مستقبل خرجيي مدرستك؟ -

 أهداف املتعلمني:
متعلمي اللغة العربية يف غاان تتعدد، وخاصة عند املتعلمني  حسب دراسة مرتضى فإن أهداف

يف املرحلة الثانوية، لكن احملرك الرئيسي يف كل ذلك هو العامل الديين: فمنهم من يرغب أن يصبح عاملا 
من يرغب يف متابعة ية، ومنهم للغة العربم من يهدف إىل أن يصبح مدرسا لشرعيا يف جمتمعه، ومنه

جامعات الدول العربية، ومنهم من يرغب يف وظيفة لكون اللغة العربية إحدى اللغات دراسته يف إحدى 
 . (2)احلديثة املعرتف هبا عامليا

  

                                                           

 .64-63، ص1، عقراءات،جملة التعليم اإلسالمي العريب يف أفريقيا، الدويش( انظر: 1)

 .48ص املاجستري،رسالة  اللسانيات التطبيقية وتعليم وتعلم العربية جبمهورية غاان،، رتضىم( انظر:2)
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 ب( عرض حملتوى املقررات الدراسية للغة العربية يف غاان

 )االبتدائية واملتوسطة والثانوية(
املقررة واملستخدمة يف املراحل األساسية غاان هي الكتب للغة العربية يف  املقررات الدراسية

. لكن طبيعة هذه الكتب خمتلفة من مدرسة إىل (1)يف الدولة العربية والثانوية يف املدارس اإلسالمية
أخرى، الختالف مناهجها طبقا للدول اليت تصدرها؛ فأغلب هذه الكتب أتيت من اململكة العربية 

 وشبه مجاعية من انحية، واملغرب. وتوجد جهود داخلية فرديةليبيا ها يف الكثرة مصر و ة، وتليالسعودي
تتعلق ابملرحلتني االبتدائية واملتوسطة، ن سب بعضها إىل وحدة التعليم اإلسالمي  من انحية أخرى،

 . (2)ال تعرتف هبا  -يف احلقيقة  -التابعة إلدارة التعليم احلكومية وهي 

 -حملتوايت املقررات املستخدمة يف تدريس اللغة العربية: عرض جامع وفيما يلي

يكون الطالب ضيفا للغة العربية فيحتاج إىل الوقوف على  يف هذه املرحلة . املرحلة االبتدائية:1
تبعا للمواد الدراسية ومقررات بعضها إىل بعض، وذلك  أو ضم ، وتركيبهااحلروف العربية

 املنهج:

 ل االبتدائي: املستوى األو  -أ

 .وحتوي هذه املادة احلروف اهلجائية التهجي: -

 – ألعاب لغوية( –الصور املقطوعة  ألغاباألشياء ومتيزها )عّرف على الت راءة العربية:الق  -
 .(3)اجلمل البسيطة – ف على الكلماتالتعرّ  –( التنسيق بني األشياء )الصور والكلمات

                                                           

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

 ة منهج اللغة العربيجلنة البحوث وتطوير املنهاهج،  –ليم اإلسالمي، مجهورية غاان وزارة الرتبية والتعليم، وحدة التعانظر: ( 2)
 م. 1432-م2011 بتدائية،للمرحلة اال

ة منهج اللغة العربيجلنة البحوث وتطوير املنهاهج،  –وزارة الرتبية والتعليم، وحدة التعليم اإلسالمي، مجهورية غاان انظر:  (3)
 م1432-م2011 بتدائية،للمرحلة اال



 

 

33

 –العبارات املوجبة والفية  –األمر –عل )املاضي املفرد( لفا –: االسم قواعد اللغة العربية -
، الضمائر ) -فهام ) ما، من، أين( االست –ظرف مكان ) فوق، حتت، أمام، وراء(  أان، أنت 

 اإلشارة ) هذا، هذه، ذلك، تلك(. -أنِت، هو، هي( 

 احملادثة. –التمثيل  –: القصص االستماع والكالم  -

خ احلروف نس –التنسيق بني اليد والعني  –األمناط لتدريب العضالت  سمر  الكتابة واإلنشاء: -
 وكلمات بسيطة.

 : (1)املستوى الثاين االبتدائي  -ب

ثالثية(  –تركيب كلمات ) ثنائية  –قراءة احلروف اهلجائية مع الشكل  احلروف والرتكيب: -
 تركيب مجل ذات جزأين. –

مدخل إىل  –النشاط الصويت  –ت اجلديدة يف الدرس التعريف على الكلما راءة العربية:الق -
 القراءة الواعية )قراءة مجل بسيطة من خالل قطع نثرية أو أانشيد(.

حروف اجلر )  –سؤال وجواب  –الفعل ) املاضي ، األمر (  –االسم  قواعد اللغة العربية: -
 الصفة. -يف، على، من، إىل (

 احملادثة. –التمثيل  –قصص تعليمية  –تعليمية االستماع إىل قصص  والكالم:االستماع  -

تكوين  –عملية النسخ ) نسخ الكلمات، واحلروف العلوية والسفلية (  اإلنشاء والكتابة: -
 مجل من جدول اجلمل املقطعة.

 املستوى الثالث االبتدائي: -ج
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النشاط الصويت  –النثرية القراءة الصامتة لبعض النصوص الشعرية و  – القراءة اجلهرية قراءة العربية:ال -
التطبيق على ما مضى ) الصوت الواحد يف بداية الكلمات، يف وسط الكلمات، ويف هناية  –

 صناعة معاجم الصور واستخدامها. –الكلمات ( 

 –بل واحلاضر التعبري عن املستق –حروف املضارعة  –الفعل املضارع  قواعد اللغة العربية: -
 العدد ) الكم والرتبة (. –حلاضر ( سؤال وجواب عن املستقبل وا

االستماع إىل األانشيد والتوجيهات ) الصوتية( والتعليمات )الرتكيبية  االستماع والكالم: -
التمثيل  –قص القصص  –أنشطة ألعاب لغوية  –التعبري عنها أبنغام خمتلفة  –والصرفية ( 

 (.-داع التحية، الدعوة، الو  –العبارات واجلمل  احلادثة ) تبادل –

 –اإلنشاء ) وصف بسيط (  –الط ) نسخ اجلمل مرات عديدة (  اإلنشاء والكتابة: -
 تدريبات ملء الفراغات. –مناسبة الفعل والفاعل  –عالمات الرتقيم ) النقطة والفاصلة ( 

 املستوى الرابع االبتدائي: -د

القراءة الصامتة  –شعر، والنثر( القراءة اجلهرية لنصوص خمتارة يف ) القرآن، وال قراءة العربية: -
 التدريبات والتطبيقات. –القراءة الواعية  –

 –أقسام الفعل  –الفعل  –االسم  –أقسام الكالم  –تعريف الكالم  قواعد اللغة العربية: -
 حروف اجلر. –ضارع احلروف اجلازمة للفعل امل –احلروف الناصبة للفعل املضارع 

 –أنواع اإلنشاء  –تعريف اإلنشاء  –ط )النسخة والرقعة ( صوص ابلنسخ الن الكتابة واإلنشاء: -
 ترتيب أحداث وأفكار يف تسلسل منطقي. –تركيب مجل من مفردات متوفرة  –عالمات الرتقيم 

 املستوى اخلامس: -هـ

حياة  –املطالعة ) قراءة قصص علمية  –القراءت اجلهرية والصامتة والواعية  راءة العربية:الق -
 خراج بعض األدوات اللغوية.ابة ( واستالصح



 

 

35

مجع املذكر  –: االسم ) املذكر واملؤنث ( االسم ) املفرد واملثىن واجلمع( قواعد اللغة العربية -
 .(1)السامل ومجع املؤنث السامل وعالمة كل منهما 

ف وص –كتابة الرسائل   –تنظيم الفقرات  –التقفري  –: عالمات الرتقيم الكتابة واإلنشاء -
 ملء االستمارات. –التلخيص  -وصف إجراءات بسيطة –جازة إ

 املستوى السادس االبتدائي: -و

تغيري اجلمل االمسية إىل  –تطبيقات  –القراءات اجلهرية والصامتة و الواعية  راءة العربية:الق -
 الفعلية والعكس.

األمساء المسة  –اهبا األفعال المسة وإعر  –االسم املعرب واملبين  قواعد اللغة العربية: -
 حروف اجلر واستعماالهتا. –وإعراهبا 

كتابة القصص   –رسالة رمسية  –كتابة الرسالة شبه رمسية   –عالمات الرتقيم   الكتابة واإلنشاء: -
ملء  –اإلعالانت التجارية  –صناعة جملة صفية  –كتابة تقرير واجب الفصل   –البسيطة 

 االستمارات.

وبعد إكماله للمرحلة االبتدائية يلتحق ابملرحلة اإلعدادية ة أو املتوسطة: . املرحلة اإلعدادي2
 أو املتوسطة ليكمل فيها تعلم اللغة العربية على النهج اآليت:

 ملستوى األول اإلعدادي: ا -أ

املبتدأ  -املبنيات ) احلروف، املبين من األفعال، املبين من األمساء(  -املعرب واملبين النحو: -1
ربة أفعال املقا -األفعال الناسخة: كان وأخواهتا وأثرها يف اجلملة وأنواع خربها -، أنواع الربوالرب

 وأخواهتا، كسر مهزة إن وفتحها.احلروف الناسخة: إن  -والرجاء والشروع

                                                           

 ة منهج اللغة العربيجلنة البحوث وتطوير املنهاهج،  –وزارة الرتبية والتعليم، وحدة التعليم اإلسالمي، مجهورية غاان انظر:  (1)
 م.1432-م2011 بتدائية،للمرحلة اال
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عالمات  -تقسيم الكلمة ) االسم، والفعل، واحلرف( -صرف يف اللغة والعرف تعريف ال الصرف: -2
تقسيم الفعل من حيث  - الكلمات املتصرفة وغري املتصرفة -عل املاضي واملضارعات الفعالم - االسم

 -عل من حيث عدد حروف الفعل ) الثالثي، والرابعي(تقسيم الف -زمن حدوث الفعل )املاضي واملضارع واألمر(
لثالثي اجملرد وأوزان مضارع ) أبواب الفعل ا -تقسيم الفعل من حيث التجرد والزايدة وأوزان كل من اجملرد واملزيد فيه

 صوغ الفعل األمر، والفعل األمر من الفعل املعتل. -الفعل املضارع السماعي والقياسي -فع ل، وفِعل، وفع ل(

اهلمزة املتوسطة ) كتابتها على  -اهلمزة يف أول الكلمة ) مهزة الوصل، ومهزة القطع( اإلمالء: -3
اهلمزة يف آخر الكلمة ) كتابتها على األلف،  -دة على السطر(األلف، والواو، والنربة، وكتابتها مفر 

 .والواو، والنربة، وكتابتها مفردة على السطر(

اإلنشاء اجلديل / احلوار  -لوصفياإلنشاء ا -صور اإلنشاء -ابإلنشاءالتعريف اإلنشاء: -4
 اإلنشاء التصويري. -اجلديل الرمسي والالرمسي

 (1)املستوى الثاين اإلعدادي  -ب 

، انئب الفاعل، تكملة اجلملة الفاعل -ةإعراب اجلملة الفعلي -اجلملة وأقسامها النحو: -1
اجلار  -ظرف الزمان واملكان) املفعول معه( -، املفعول له/ألجلهاملفعول به، املفعول املطلق -الفعلية

 النعت. -احلال -واجملرور ) املفعول فيه (

الغالب من  -ألمر املزيد فيهالفعل املاضي، واملضارع، وا -أوزان الفعل املزيد مطلقا الصرف: -2
السامل، لفعل الصحيح )ا -عتاللتقسيم الفعل من حيث الصحة واإل -معاين أوزان الفعل املزيد فيه

 -الفعل الصحيح ابلضمائر اتصال -األجوف، والناقص، واملثايل(الفعل املعتل ) -ضعف، واملهموز(وامل
 ائر.اتصال الفعل املعتل ابلضم

األلف اللينة يف آخر  -األلف اللينة يف آخر األفعال -األلف اللينة يف آخر األمساء اإلمالء: -3
 التنوين. -اإلدغام -املد -اللينة من هاء التنبيه ومن بعض أمساء اإلشارةحذف األلف  - احلروف

                                                           

 ة منهج اللغة العربينهاهج، جلنة البحوث وتطوير امل –وزارة الرتبية والتعليم، وحدة التعليم اإلسالمي، مجهورية غاان انظر:  (1)
 م.1432-م2011 بتدائية،للمرحلة اال     
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 نشاءإ - الرمسيةوالرسالة غري الرسالة الرمسية، -نشاء الرسائل، أو كتابة الرسالةإ اإلنشاء: -4
 األخطاء الشائعة يف كتابة اإلنشاء. -إنشاء القصص القصرية -الشرح وضبط األفكار - الشعر

 الث اإلعدادي املستوى الث -ج

) حروف العطف  -التوكيد ) نون التوكيد الثقيلة والفيفة( -التمييز -املستثىن النحو: -1
ل مسائ -املدح والذم ) حبذا وال حبذا -افةاإلض -املنادى ) حروف املنادى( -البدل - ف(العط

 .صرفية: )اجملرد واملزيد ، األفعال اجملردة، املصادر والثالثة وغري الثالثية(

 مصادر ما فوق الثالثي -القياسي من مصدر الثالثي اجملرد -املشتقات: املصدر الصرف: -2
ي اسم املفعول من الثالث -حيح واملعتلاسم الفاعل من الثالثي اجملرد الص -اسم الفاعل، اسم املفعول  -

امسي الزمان واملكان من املصدر امليمي،  -الصفة املشبهة ابسم الفاعل ، اسم التفضيل -اجملرد الصحيح
 اسم املرة، اسم اهليئة، اسم اآللة. -الفعل مطلقا

 -مرية(الالم القمرية ) حروف الالم الق -الالم الشمسية ) حروف الالم الشمسية( اإلمالء: -3
نقوطة، النقطة، والنقطتان، عالمة عالمات الرتقيم ) الفاصلة/ الشولة، الفاصلة امل -حذف مهزة "أل"

 .(1)م، عالمة التعجب، القوسان، عالمة التنصيص، الشرطة، الشرطتان، عالمة احلذف (االستفها

الطأ  -الطأ الرتكييب النحوي -الطأ اإلمالئي اهلجائي -الطأ اللغوي  اإلنشاء: -4
 وين الفكرة.عناصر كتابة اإلنشاء وطريقة تد -التصريفي

 . املرحلة الثانوية:3

اللغوية  دئاملرحلة حتت الدراسة يف هذا البحث، وفيها حيصل املتعلم على املباوهذه املرحلة هي  
كتابة صحيحة ، وفيها يكون قادرا على الكتابة والتلفظ ابلكلمات العربية  لتعّلم اللغة العربية لغة اثنية

فعول، عربية: مهموسها وجمهورها، وبني الفاعل واملونطقا سليما، كما يكون قد مّيز بني األصوات ال
 والناصب واملنصوب، واجلار واجملرور..اخل.

                                                           

 ة للغة العربيمنهج اجلنة البحوث وتطوير املنهاهج،  –وزارة الرتبية والتعليم، وحدة التعليم اإلسالمي، مجهورية غاان ( انظر: 1)
 م..1432-م2011 بتدائية،للمرحلة اال
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 أهداف املدارس الثانوية العربية يف غاان:

حمتوى  تكاد تتفق هذه املدارس على األهداف اليت تسعى لتحقيقها، وجيدر ذكرها قبل عرض
 لمدارس اإلسالمية اليت مرللمقررات اليت ت ستخدم فيها، وهذه األهداف ختتلف عن األهداف العامة ل

مدارس الثانوية اإلسالمية ا للأهداف قد مجع )بدر(بنا يف احلديث عن أمناط التعليم اإلسالمي يف غاان. و 
ف على مدارس املرحلة يف مجيع ، ويرى الباحث إمكانية تعميم هذه األهدا الاصة مبدينة )كوماسي(

 :(1)لة، وهيأحناء الدو 

 جبانب العلوم الدينية اليت اكتسبها الطالب يف املرحلة اإلعدادية. -توثيق العلوم اللغوية   -1
 ختريج الطالب املؤهلني ملواصلة دراساهتم يف اجلامعات اإلسالمية يف الدول العربية وغريها.  -2
 ية والدراسات اإلسالمية.التفرغ الكامل لتعليم اللغة العرب -3
 هتم يف جمال اللغة العربية والرتبية اإلسالمية.تنمية قدرات الطالب ومهارا  -4
 تزويد أبناء املسلمني ابلعلوم الشرعية.  -5
 تزويد أبناء املسلمني بشيء من العلوم العصرية.  -6

 :املرحلة الثانوية العربية يف تدريس اللغة العربية يف غاانالكتب املقررة يف 

استخدام الكتب اآلتية يف تدريس النحو، اد تتفق إدارات املدارس اإلسالمية العربية على كت
 والصرف، واإلمالء، واإلنشاء، يف املرحلة الثانوية يف مجهورية غاان:

 النحو: كتاب "قطر الندى وبل الصدى البن هشام"،   -

 ،"" لألستاذ أمحد احلمالويب "شذ العرف فن الصرف الصرف:  كتا -

 اإلمالء:كتاب "اإلمالء العريب". -

 تاب "تيسري اإلنشاء".اإلنشاء: ك -

 -وفيما يلي عرض عام حملتوى املقررات للمرحلة:

                                                           

 .37-36، دراسة املاجستري، صكوماسي منوذجا  -املدارس الثانوية اإلسالمية  بية يفالعر دراسة ضعف اللغة انظر: بدر، ( 1)
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 املستوى األول الثانوي: -أ 

 –الفعل عالمته وأقسامه وحكمه  –االسم عالمته وأقسامه  –الكلمة وأقسامها  النحو: -
ب الظاهرة واملقدرة عالمة اإلعرا –اإلعراب وأنواعه  –صور ائتالف الكالم  -احلرف عالمته وحكمه 

 جوازم الفعل املضارع. –نواصب الفعل املضارع وأحكامها  –رفع الفعل املضارع  -

 -امليزان الصريف  -تقسيم الكلمة  –موضوعه  –تعريف الصرف لغة واصطالحا الصرف:  -
  - أقسام الفعل الصحيح إلعالل:تقسيم الفعل من حيث الصحة وا -تقسيم الفعل من حيث الزمن 

أوزان الفعل الرابعي  - أبواب الثالثي اجملرد :من حيث التجرد والزايدةتقسيم الفعل  سام الفعل املعتل.أق
 وملحقاته. يدأوزان الرابعي املز  - أوزان الثالثي املزيد - اجملرد وملحقاته

املد وأنواع  –التنوين  –وحة ة والتاء املفتالتاء املربوط –الالم الشمسية والالم القمرية  اإلمالء: -
مزة يف آخر اهل –اهلمزة يف وسط الكلمة  -وصل وقطع  مهزات –اهلمزة يف أول الكلمة  –حروف املد 

حذف  –وصل حمذوفة واثبتة  مهزة –حذف احلروف: حذف مهزة الوصل  -متطرفة  مهزة –الكلمة 
 ألفات لينة حمذوفة واثبتة. –حذف الالم  –حذف الياء  –حذف األلف اللينة  –مهزة القطع 

القصص اليت اعتمدت أسلوب بعض  –أسلوهبا  –كتابة الرسائل: تعريف الرسائل   اإلنشاء: -
كتابة   –بعض اللفاء  –عبد احلميد الكاتب  –عرض لشخصيات ابرعة يف كتابة الرسائل  -الرسائل

 مناذج من األفكار. –أنواع الفكرة  –الفكرة  فن كتابة الفكرة: تعريف -مناذج من الرسائل  –الدواوين 

 املستوى الثاين الثانوي: -ب 

ظن  –إن وأخواهتا  –كان وأخواهتا -املتبدأ والرب –املعرفة وأقسامها  –النكرة النحو:  -
 االشتغال وأحكامه. –النائب عن الفاعل وأحكامه  –الفاعل وأحكامه  -وأخواهتا 

استفعل(  –افعّل  –افتعل  –انفعل  –فّعل  –فاعل  –د ) أفعل يف معاين صيغ الزوائ الصرف: -
أسباب تعدي  -سيم الفعل من حيث التعدي واللزوم تق –تقسيم الفعل حبسب اجلمود والتصرف  -

تقسيم  -للفاعل واملفعول  بنائه تقسيم الفعل من حيث -أسباب لزوم الفعل املتعدي  -الفعل الالزم 
 الفعل املؤكد بنون التوكيد. حكم -مؤكد  غريا و الفعل من حيث كونه مؤكد
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الفصل والوصل  -زايدة هاء السكت  –زايدة الواو  –زايدة احلروف: زايدة األلف  اإلمالء: -
تابة مواضع ك –لف اللينة املتطرفة ايء مواضع كتابة األ -األلف اللينة –أماكن الفصل  –أماكن الوصل 

كلمات تكتب ألفها اللينة ابلياء واأللف   –ا اللينة ايء كتب ألفهكلمات ت  -األلف اللينة املتطرفة ألفا 
 عالمات الرتقيم. –

مناذج  -طرائق القصة  –وحدة القصة  –فن كتابة القصة: تعريف القصة وأقسامها اإلنشاء: -
ترتيب  –وحدة الوصف  –فن كتابة الوصف: تعريف الوصف، وأقسامه  -ص املختلفة من القص
 الوصف.مناذج من  –الوصف 

 املستوى الثالث الثانوي: -ج 

 املفعول املطلق. –الندبة  –املستغاث به  –الرتخيم  –املنادى  –املفعول به  –التنازع  النحو: -

التوكيد  –العطف  –النعت  –املستثىن  –التمييز  –احلال  –املفعول معه  –املفعول فيه  –املفعول له 
الصفة  –اسم املفعول  –املصدر  –اسم الفعل  –ر حروف اجل –خمفوضات األمساء  -البدل  –

 موانع الصرف. –العدد  –اسم التفضيل  –املشبهة 

 االسم –سم الصحيح اال –االسم املنقوص واملقصور واملمدود  –املذكر واملؤنث  الصرف: -

 –النسب  -التصغري –ة مجع الكثر  –مجع القلة  –مجع التكسري  –اجملموع  –املثىن  –املفرد 
 اإلمالة  الوقف. –اإلدغام  –اإلعالل واإلبدال  –ف الزايدة رو ح

تعريف  -جماالت التعبري  –أدوات التعبري  –أقسام التعبري  –تعريف التعبري  التعبري واإلنشاء: -
خصائص  –شروط اللفظ  -بني التعبري واإلنشاء  –جماالت اإلنشاء  –أقسام اإلنشاء  –اإلنشاء 

 طرق كتابة املوضوع. –ملوضوع مراحل كتابة االتعبري 

لسان العرب  –مناذج من املعاجم: معجم العني  -تعريف املعاجم وكيفية استخدامها  املعاجم: -
كتاب علوم   –فتح الباري  –تفسري ابن كثري  –أمهات الكتب  -املعجم الوسيط   -اتج العروس  –

 . النحو الوايف –العقد الفريد  –كتاب اصالح املنطق   –البالغة 
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 . الباب األول:1
 يف غاان املرحلة الثانويةدراسة للبنية اللغوية ملقررات اللغة العربية ىف 

  متهيد:
ا حتليل احملتوى للمقررات اليت ت ستخدم يف مخسة فصول، تناول األول منهيضم هذا الباب  

لمني ابالعتماد على آراء املعيف مجهورية غاان، وذلك  ابملرحلة الثانوية العربية تدريس مواد اللغة العربية
من هذا الفصل هو معرفة مدى صالحية  األول . واهلدفالذين يباشرون تدريس هذه املواد يف الدولة

هذه املقررات للطالب الغاين الناطق بغري اللغة العربية. أما اهلدف الثاين فهو االستفادة من نتائج 
من هذه الدراسة. وحتت هذا الفصل ثالثة التحليل يف حتليل أخطاء الطالب يف الباب الثاين 

 مباحث.
للظواهر اليت مت اختيارها لتحليل أخطاء الطالب  النظرية   الباب الدراساتِ  ابقي فصولتناول و  

وقد  مبعىن أهنا ت عترب معايري للحكم على استعمال الطالب الغانيني للغة العربية. يف هذه الدراسة،
وحتت كل فصل مباحث يزيد عددها  رفية، وحنوية، وإمالئية،الفصول قضااي صوتية، وص هذه درست

 اء على عدد الظواهر اليت يتناوهلا كل فصل.وينقص بن
 
 
 
 
 
 
 

    
   
  

 الفصل األول: حتليل احملتوى ملقررات اللغة العربية: 1.1
:متهيد  
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 هذا فإن الطالب واملقررات املدرسية، لذاتشري فرضيات البحث إىل وجود عالقة بني أخطاء 
 الفصل يدرس املقررات للغة العربية يف املرحلة الثانوية يف دولة غاان، وذلك بتحليل احملتوى لتلك املقررات. 

مناقشة صالحيته للطالب الغاين يف هذه املرحلة بناء على استعداداته  ويقصد بتحليل احملتوى
  .(1)وقدراته لالستيعاب

يل احملتوى للمقررات الصرفية، ل يتناول حتلفاملبحث األو ويضم هذا الفصل ثالثة مباحث، 
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 

 ية يف غاان.وتعّلم اللغة العرب
 جمتمع الدراسة:

يتكون جمتمع البحث يف هذا الفصل من املعلمني الذين يدّرسون مواد اللغة العربية يف املرحلة 
الثانوية بدولة غاان، ومت حتليل حمتوى الكتب املدرسية هلذه املرحلة من خالل آرائهم. وقد مت اختيار ثالثة 

 دراسة.تارة هلذه المعلمني من كل مدرسة من املدارس العشرة املخ
 أدوات الدراسة:

Questionerقام البحث إبعداد استبانة  
اليت ختص املعلمني يف جانب حتليل حمتوى املقررات، ( 2)

عرضها على جمموعة من  ، مت(3)(Face Validityوللتأكد من صدق وثبات األداة )صدقها الظاهري 
 ائهم ومالحظاهتموي الربة، إلبداء آر للناطقني بغريها من ذيف تعليم اللغة العربية  احملكمني املختصني

 -حول:
 : (4)وذلك بتوصيفها من خالل ،جماالت حتليل حمتوى الكتب املقررة •

 جودة الطباعة. التدريبات، الوسائل املعينة، نوعية األمثلة،، منهجية العرض والتأليف

                                                           

امعة ج، جملةالعربية السوريةحتليل حمتوى كتب القواعد النحوية يف املراحل الدراسية يف اجلمهورية نظر: حوري، عائشة، ا( 1)
 .147-146، ص26د.ع،م دمشق،

 .41م ص2004، 1، طغوية: مستوايهتا، تدريسها، وصعوابهتااملهارات اللظر: طعيمة، رشدي أمحد، ان( 2)
 .47م ص2004، 1، طاملصدر السابق( 3)
امعة جملة ج، الدراسية يف اجلمهورية العربية السوريةحتليل حمتوى كتب القواعد النحوية يف املراحل نظر: حوري، عائشة، ا (4)

 .147، ص26د.ع،م دمشق،
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 سالمة الصياغة اللغوية. •
 -على البنود اآلتية: االستبانة حتتويو  

األمثلة واألشكال والرسوم التوضيحية  -طريقة العرض  -احملتوى  - األهداف -ب مقدمة الكتا)
 التصميم واإلخراج(. -التقومي -

 

  



 

 

45

 : املبحث األول: حتليل احملتوى للمقررات الصرفية1.1.1
بناء  الثانوية املرحلة يناقش هذا املبحث صالحية احملتوى ملقرر مادة الصرف للطالب الغاين يف

هو )شّذ  س مادة الصرف يف هذه املرحلةيف تدري والكتاب املقرر. ستيعابداته وقدراته لالعلى استعدا
واجلدول التايل يبني آراء املعلمني  احلمالوي. بن أمحد لشيخ أمحد بن حممدالعرف يف فن الصرف( ل

 الذين يدّرسون املادة حول حمتوى املقرر.

 ت الصرفية( يوضح نتائج حتليل احملتوى للمقررا1)جدول رقم 

 الفقرات اجملال

 التقدير
قوة

ق ب
مواف

 

افق
مو

افق 
 مو

غري
قوة 

ق ب
مواف

سبة 
ن

 

افق
 مو

سبة
ن

افق 
 مو

غري
سبة 

ن
 

اب
لكت

مة ا
مقد

 

 %0 %60 %40 0 18 12 تشمل تعريًفا مبوضوع الكتاب •
 %80 %20 %0 24 6 0 توضح كيفية تنظيم احملتوى •
 %50 %50 %0 15 15 0 األهداف العامة للمقررتصف  •

اف
هد

األ
 

 %20 %80 %0 6 24 0 أهداف واضحة وحمددة •
 %0 %80 %20 0 24 6 تسبق كل وحدة أهدافها الاصة هبا •
 %70 %30 %0 21 9 0 ترتبط أهداف املقرر أبهداف املرحلة •
 %20 %20 %0 24 6 0 تتوفر فيها مواصفات األهداف السلوكية •
أهداف الكتاب تراعي الفروق الفردية بني  •

 الطالب
0 3 27 0% 10% 90% 

أهداف الكتاب تدعو إىل تنمية الناحية  •
 املعرفية

3 24 3 10% 80% 10% 

أهداف الكتاب تدعو إىل تنمية الناحية  •
 الوجدانية

0 9 21 0% 30% 70% 

أهداف الكتاب تدعو إىل تنمية الناحية  •
 املهارية

0 6 24 0% 20% 80% 
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وى
احملت

 

 %40 %6 %0 12 18 0 ةمرتبط أبهداف املقرر وأهداف الوحد •
الوقت املخصص لتدريس حمتوى املقرر  •

 كاف
0 0 30 0% 0% 100

% 
 %80 %20 %0 24 6 0 يراعي الفروق الفردية بني الطالب •
 %80 %20 %0 24 6 0 يساعد يف حتقيق أهداف املرحلة •
 %0 %50 %50 0 15 15 وما بعدهيراعي الرتابط مبا قبله  •
 %20 %80 %0 6 24 0 طالبيناسب املستوى العقلي لل •
 %90 %10 %0 27 3 0 مرتبط بواقع الطالب وحياهتم العملية •

 %0 %0 30 0 0 يتصف ابحلداثة والشمولية •
100
% 

يتصف ابلتدرج من السهل إىل  •
 الصعب، ومن

 املبهم.البسيط إىل املعقد، ومن الواضح إىل  •
6 21 3 20% 70% 10% 

 %40 %60 %0 12 18 0 بمتت صياغته بلغة تناسب مستوى الطال •
 %80 %20 %0 24 6 0 يراعي التكامل مع املواد األخرى •

رض
 الع

ريقة
ط

 

تتطلب مفردات املقرر ضرورة استخدام  •
 املسائل أو التقنيات التعليمية.

0 6 24 0% 20% 80% 

 املتعلم ونشاطهتستثري إجيابية  •
 تراعي الفروق الفردية •

0 6 24 0% 20% 80% 

 %70 %30 %0 21 9 0 لتشويقصر اجلاذبية واتتوفر فيها عنا •
 %30 %40 %30 9 12 9 تتصف لغة العرض ابلسالمة والوضوح •
تناسب لغة العرض مستوايت الطالب  •

 ونضجهم
15 12 3 50% 40% 10% 

حصيلة الطالب تساعد لغة العرض يف إثراء  •
 اللغوية

0 24 6 0% 80% 20% 

ال 
شك

 األ
مثلة

األ
وم 

لرس
وا

حية
وضي

الت
 

 %20 %80 %0 6 24 0 ابملادة العلميةبط ترت •
 %80 %20 %0 24 6 0 تساعد على سرعة التعلم •
 %20 %80 %0 6 24 0 تربز املعامل األساسية للمادة العلمية •
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 %50 %50 %0 15 15 0 تتصف ابلوضوح والتنوع •
 %90 %10 %0 27 3 0 متوافقة مع قيم اجملتمع وتقاليده •
 %30 %70 %0 9 21 0 ت والتقومييتم استثمارها يف النشاطا •

قومي
الت

 

100 %0 %0 30 0 0 يتوافر التقومي يف كل وحدة •
% 

يتصف ابلشمولية لكافة مستوايت  •
 األهداف

0 9 21 0% 30% 70% 

مستوايت تناسب  -يتخذ أساليب متنوعة  •
 الطالب

0 6 24 0% 20% 80% 

 %70 %30 %0 21 9 0 أتيت تشخيصية وبنائية وختامية •

 %80 %20 %0 24 6 0 شاط الطالب وقدراهتمري نتستث •
 %50 %50 %0 15 15 0 تتدرج من حيث الصعوبة •

راج
إلخ

موا
صمي

الت
 

 %20 %80 %0 6 24 0 مناسبة حجم الكتاب للطالب •
 %20 %80 %0 6 24 0 والتغليفجودة الورق  •
توفر عناصر اجلذب والتشويق يف تصميم  •

 الكتاب
0 0 30 0% 0% 

100
% 

وحجمه يف العناوين وع الط مناسبة ن •
 واحملتوى

12 12 6 40% 40% 20% 

 %0 %0 30 0 0 جودة األلوان والرسوم والصور التوضيحية •
100
% 

 
املعلمني الذين يدرسون مادة الصرف يف هذه املرحلة متفاوتة ( أن آراء 1يتضح من اجلدول رقم )

تشري  يف الشكل أدانه ، غري أن النسب املئويةيف النظر إىل حمتوى املقرر من حيث توفر بنود التحليل فيه
 إىل عدم موافقتهم على كثري من هذه البنود.
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 ( 1شكل رقم )

 
فقط من أفراد العينة يوافقون على صالحية  %6 املائةنسبة ستة يف ( أن1ويتبني من الشكل رقم )

منهم يوافقون عليه  %39 ئةيف املا نسبة تسعة وثالثني حمتوى املقرر للطالب الغاين موافقة قوية، وأن
 غري موافقني على صالحيته. %55 يف املائة نسبة مخسة ومخسني موافقة عادية، يف حني أن

  

55%
39%

6%

ت النسب العامة لتحليل المحتوى للمقررا
الصرفية

غيرموافق

موافق

موافقبقوة
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 حتليل احملتوى للمقررات النحوية: :املبحث الثاين2.1.1
الثانوية  املرحلةيف  للطالب الغاين حمتوى املقررات النحويةاملبحث مناقشة صالحية  تناول هذا

حسب البنود األساسية صيف الكتاب ء على استعداداته وقدراته لالستيعاب، وذلك بتو ناب العربية
الندى وبل  هو )قطر ملادة النحو يف هذه املرحلة املقررالكتاب و ، (1)دة يف مستهل هذا الفصلاحملد

  الصدى( البن هشام.

 ( يوضح نتائج حتليل احملتوى للمقررات النحوية2جدول رقم ) 

جملال
ا

 تالفقرا 

 التقدير
قوة

ق ب
مواف

 

افق
مو

افق 
 مو

غري
قوة 

ق ب
مواف

سبة 
ن

 

افق
 مو

سبة
ن

افق 
 مو

غري
سبة 

ن
 

اب
لكت

مة ا
مقد

 

 %0 %0 %100 0 0 30 مبوضوع الكتابتشمل تعريًفا  •
 %0 %70 %30 0 21 9 توضح كيفية تنظيم احملتوى •
 %30 %40 %30 9 12 9 تصف األهداف العامة للمقرر •

اف
هد

األ
 

 %60 %20 %20 18 6 6 ددةأهداف واضحة وحم •
 %60 %40 %0 18 12 0 تسبق كل وحدة أهدافها الاصة هبا •
 %60 %20 %20 18 6 6 أبهداف املرحلةترتبط أهداف املقرر  •
 %50 %20 %30 15 6 9 تتوفر فيها مواصفات األهداف السلوكية •
أهداف الكتاب تراعي الفروق الفردية بني  •

 %60 %30 %10 18 9 3 الطالب

 %0 %30 %70 0 9 21 أهداف الكتاب تدعو إىل تنمية الناحية املعرفية •
الناحية أهداف الكتاب تدعو إىل تنمية  •

 %30 %50 %20 9 15 6 الوجدانية

                                                           

 جملة ، ى كتب القواعد النحوية يف املراحل الدراسية يف اجلمهورية العربية السوريةحتليل حمتو ينظر: حوري، عائشة،  (1)
 .147-146ص26مامعة دمشق، ج
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أهداف الكتاب تدعو إىل تنمية الناحية  •
 %80 %20 %0 24 6 0 املهارية

وى
احملت

 

 %0 %70 %30 0 21 9 مرتبط أبهداف املقرر وأهداف الوحدة •
 %50 %20 %30 15 6 9 الوقت املخصص لتدريس حمتوى املقرر كاف •
 %40 %40 %20 12 12 6 الطالبيراعي الفروق الفردية بني  •
 %0 %70 %30 0 21 9 يساعد يف حتقيق أهداف املرحلة •
 %40 %40 %20 12 12 6 يراعي الرتابط مبا قبله وما بعده •
 %40 %40 %20 12 12 6 يناسب املستوى العقلي للطالب •
 %80 %20 %0 24 6 0 مرتبط بواقع الطالب وحياهتم العملية •
 %70 %30 %0 21 9 0 ابحلداثة والشموليةيتصف  •
يتصف ابلتدرج من السهل إىل الصعب،  •

 ومن
 البسيط إىل املعقد، ومن الواضح إىل املبهم. •

0 9 21 0% 30% 70% 

 %50 %50 %0 15 15 0 متت صياغته بلغة تناسب مستوى الطالب •
 %40 %30 %30 12 9 9 يراعي التكامل مع املواد األخرى •

قة 
طري

رض
الع

 

تتطلب مفردات املقرر ضرورة استخدام املسائل  •
 %40 %40 %20 12 12 6 أو التقنيات التعليمية.

 تستثري إجيابية املتعلم ونشاطه •
 %40 %30 %30 12 9 9 تراعي الفروق الفردية •

 %80 %20 %0 24 6 0 ة والتشويقتتوفر فيها عناصر اجلاذبي •
 %40 %20 %40 12 6 12 والوضوحتتصف لغة العرض ابلسالمة  •
تناسب لغة العرض مستوايت الطالب  •

 %80 %20 %0 24 6 0 ونضجهم

تساعد لغة العرض يف إثراء حصيلة الطالب  •
 %50 %30 %20 15 9 6 اللغوية

وم 
لرس

ل وا
شكا

 األ
مثلة

األ
حية

وضي
الت

 

 %30 %70 %0 9 21 0 العلمية ترتبط ابملادة •
 %60 %40 %0 18 12 0 التعلمتساعد على سرعة  •
 %20 %60 %20 6 18 6 تربز املعامل األساسية للمادة العلمية •
 %50 %50 %0 15 15 0 تتصف ابلوضوح والتنوع •



 

 

51

 %80 %20 %0 24 6 0 متوافقة مع قيم اجملتمع وتقاليده •
 %20 %80 %0 6 24 0 مييتم استثمارها يف النشاطات والتقو  •

قومي
الت

 

 %70 %30 %0 21 9 0 التقومي يف كل وحدةيتوافر  •
 %70 %0 %0 21 9 0 يتصف ابلشمولية لكافة مستوايت األهداف •
تناسب مستوايت  -يتخذ أساليب متنوعة  •

 %80 %20 %0 24 6 0 الطالب

 %70 %30 %0 21 9 0 أتيت تشخيصية وبنائية وختامية •
 %50 %40 %10 15 12 3 ملطالب وقدراهتتستثري نشاط ا •
 %20 %80 %0 6 24 0 تتدرج من حيث الصعوبة •

راج
إلخ

م وا
صمي

الت
 

 %0 %80 %20 0 24 6 مناسبة حجم الكتاب للطالب •
 %0 %80 %20 0 24 6 جودة الورق والتغليف •
توفر عناصر اجلذب والتشويق يف تصميم  •

 %0 %50 %50 0 15 15 الكتاب

 %0 %60 %40 0 18 12 ناوين واحملتوىط وحجمه يف العمناسبة نوع ال •
 %0 %0 %0 15 15 0 جودة األلوان والرسوم والصور التوضيحية •

  
( تفاوت آراء أفراد العينة )معلمي مادة النحو يف املرحلة الثانوية الغانية( 2يتبني من اجلدول رقم ) 

 .يف النظر إىل حمتوى املقرر، وملخص ذلك يف الشكل التايل
 
 
 

 (2شكل رقم )

 

49%

36%

15%

يةالنسب العامة لتحليل المحتوى للمقررات النحو
غيرموافق

موافق

ةموافقبقو
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من أفراد العينة ال يوافقون على  %49 نسبة تسعة وأربعني يف املائة ( أن2رقم )يوضح الشكل 
يوافقون على  %36 نسبة ستة وثالثني يف املائة صالحية حمتوى املقرر للطالب الغاين، يف حني أن

ون موافقة قوية اد العينة يوافقفقط من أفر  %15 يف املائة نسبة مخسة عشر صالحيته موافقة عادية، وأن
 على صالحيته.
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 حتليل احملتوى للمقررات اإلمالئيةاملبحث الثالث: : 3.1.1
ذه املرحلة بناء يتناول هذا املبحث مناقشة صالحية الكتاب املدرسي املقرر للطالب الغاين يف ه

عربية الغانية يف جعل كتاب ويوجد شبه اتفاق بني إدارات املدارس الثانوية ال، قدراته لالستيعابعلى 
واجلدول التايل يبني آراء املعلمني الذين يدرسون املادة حول حمتوى را ملادة اإلمالء. "اإلمالء العريب" مقر 

 املقرر.

 ( يوضح نتائج حتليل احملتوى ملقررات قواعد اإلمالء3جدول رقم )

 الفقرات اجملال

 التقدير
قوة

ق ب
مواف

 

افق
مو

افق 
 مو

غري
 

 مو 
سبة

ن
بقو 

فق 
ا

 ة

افق
 مو

سبة
ن

افق 
 مو

غري
سبة 

ن
 

اب
لكت

مة ا
مقد

 

 %0 %50 %50 0 15 15 تشمل تعريًفا مبوضوع الكتاب •
 %0 %60 %40 0 18 12 توضح كيفية تنظيم احملتوى •
 %0 %60 %40 0 18 12 تصف األهداف العامة للمقرر •

اف
هد

األ
 

 %0 %70 %30 0 21 9 أهداف واضحة وحمددة •
 %100 %0 %0 30 0 0 الاصة هبا تسبق كل وحدة أهدافها •
 %0 %50 %50 0 15 15 ترتبط أهداف املقرر أبهداف املرحلة •
تتوفر فيها مواصفات األهداف  •

 السلوكية
0 9 21 0% 30% 70% 

أهداف الكتاب تراعي الفروق الفردية  •
 بني الطالب

12 18 0 40% 60% 0% 

أهداف الكتاب تدعو إىل تنمية  •
 الناحية املعرفية

12 18 0 40% 60% 0% 
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أهداف الكتاب تدعو إىل تنمية  •
 الناحية الوجدانية

0 24 6 0% 80% 20% 

أهداف الكتاب تدعو إىل تنمية  •
 الناحية املهارية

0 21 9 0% 70% 30% 

وى
احملت

 

 %20 %80 %0 6 24 0 مرتبط أبهداف املقرر وأهداف الوحدة •
الوقت املخصص لتدريس حمتوى املقرر  •

 كاف
0 0 30 0% 0% 100% 

 %0 %50 %50 0 15 15 يراعي الفروق الفردية بني الطالب •
 %30 %70 %0 9 21 0 يساعد يف حتقيق أهداف املرحلة •
 %20 %80 %0 6 24 0 يراعي الرتابط مبا قبله وما بعده •
 %80 %20 %0 24 6 0 للطالبيناسب املستوى العقلي  •
 %20 %80 %0 6 24 0 مرتبط بواقع الطالب وحياهتم العملية •
 %10 %90 %0 3 27 0 يتصف ابحلداثة والشمولية •
يتصف ابلتدرج من السهل إىل  •

البسيط إىل املعقد،  الصعب، ومن
 ومن الواضح إىل املبهم.

 

0 6 24 0% 20% 80% 

مستوى متت صياغته بلغة تناسب  •
 الطالب

15 15 0 50% 50% 0% 

 %0 %60 %40 0 18 12 يراعي التكامل مع املواد األخرى •

رض
 الع

ريقة
ط

 

تتطلب مفردات املقرر ضرورة  •
 استخدام املسائل أو التقنيات التعليمية.

0 21 9 0% 70% 30% 

 تستثري إجيابية املتعلم ونشاطه •
 تراعي الفروق الفردية •

0 30 0 0% 100
% 

0% 
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 %30 %70 %0 9 21 0 تتوفر فيها عناصر اجلاذبية والتشويق •
 %30 %70 %0 9 21 0 الوضوحتتصف لغة العرض ابلسالمة و  •
تناسب لغة العرض مستوايت الطالب  •

 ونضجهم
0 18 12 0% 60% 40% 

تساعد لغة العرض يف إثراء حصيلة  •
 الطالب اللغوية

0 27 3 0% 90% 10% 

ال 
شك

 األ
مثلة

األ
وم 

لرس
وا حية

وضي
الت

 

 %0 %50 %50  15 15 ترتبط ابملادة العلمية •
 %50 %20 %30 15 6 9 تساعد على سرعة التعلم •
 %80 %20 %0 24 6 0 تربز املعامل األساسية للمادة العلمية •
 %0 %80 %20 0 24 6 تتصف ابلوضوح والتنوع •
 %80 %20 %0 24 6 0 متوافقة مع قيم اجملتمع وتقاليده •
 %80 %20 %0 24 6 0 يتم استثمارها يف النشاطات والتقومي •

قومي
الت

 

 %100 %0 %0 30 0 0 يتوافر التقومي يف كل وحدة •
يتصف ابلشمولية لكافة مستوايت  •

 األهداف
0 18 12 0% 60%  40% 

تناسب  -يتخذ أساليب متنوعة  •
 مستوايت الطالب

6 24 0 20% 80% 0% 

 %70 %30 %0 21 9 0 وختاميةأتيت تشخيصية وبنائية  •

 %80 %20 %0 24 6 0 تستثري نشاط الطالب وقدراهتم •
 %80 %20 %0 24 6 0 تتدرج من حيث الصعوبة •

راج
إلخ

م وا
صمي

الت
 

 %0 %60 %40 0 18 12 مناسبة حجم الكتاب للطالب •
 %0 %60 %40 0 18 12 جودة الورق والتغليف •
توفر عناصر اجلذب والتشويق يف  •

 تصميم الكتاب
15 15 0 50% 50% 0% 
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مناسبة نوع الط وحجمه يف العناوين  •
 واحملتوى

0 30 0 0% 100
% 

0% 

رسوم والصور لوان والجودة األ •
 التوضيحية

0 15 15 0% 50% 50% 

( آراء املعلمني حول حمتوى مقرر مادة اإلمالء أو القواعد اإلمالئية. 3يوضح جدول رقم )
 أفراد النماذج إىل املوافقة على صالحيته للطالب الغاين يف هذه املرحلة.ويتبني منه ميل 

 (3شكل رقم )

 
من أفراد العينة يوافقون على صالحية مقرر مادة اإلمالء  %53 ائةثالثة ومخسني يف امل إن نسبة

 يف حني أن نسبة غري أن هذه املوافقة يف احلقيقة ليست موافقة قوية، للطالب الغاين يف املرحلة الثانوية،
 أفراد العينة الذين وافقوا على صالحيةوأما  منهم غري موافقني على ذلك. %32 اثنني وثالثني يف املائة

 فقط. %15قرر موافقة قوية فهم ميثلون نسبة مخسة عشر يف املائة امل

 : الفصل الثاين: )قضااي صوتية(2.1
ذه الدراسة، وقد درس قضااي صوتية مع الرتكيز على أصوات هذا هو الفصل الثاين من الباب األول هل

 خمتارة الحظ الباحث  أن الطالب الغاين ي كثر الطأ يف نطقها. 
بحثني، تناول األول منهما النظام الصويت يف اللغة العربية حبكم أن لكل لغة ل  مالفصويضم 

. وتناول املبحث الثاين وصف  األصوات نظامها الصويت الاص هبا، تتميز هبا عن غريها من اللغات
 املختارة لتحليل أخطاء الطالب، وهي األصوات احللقية واملطبقة واألسنانية.

 
 

32%

53%

15%

النسب العامة لتحليل المحتوى لمقررات قواعد
اإلمالء

غيرموافق

موافق

موافقبقوة
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 : املبحث األول: النظام الصويت يف اللغة العربية1.1.2

: ص وَّت  ي ص وِّت  تْصويتاً، فـ ه و  : " الصوت: اجلرس ... (1)قال ابن منظور يف اللسان و يـ ق ال 
: صات  ي ص وت  ص واتً، فـ ه و  ص اِئٌت،  ، اِئحٌ م ْعن اه  ص  م ص وٌِّت، و ذ ِلك  ِإذا ص وَّت إِبنسان  ف د ع اه . و يـ ق ال 

: الصَّاِئح   ...،الصوت  صوت  اإِلنسان و غ رْيِِه....،  وكلُّ ض ْرب  ِمن  الِغناء صوٌت، و اجلْ ْمع  ، والصائت 
 . (2)"األ ْصوات

                                                           

  ه630سنة مبصر  وى احلجة ولداإلمام اللغ ،صاحب لسان العرب ،مجال الدين بن منظور يحممد بن مكرم بن عل( هو 1)
 ، 15ط ،األعالم. انظر: الزركلي، ومن مؤلفاته خمتصر األغاىن، ه 711ة سن االنشاء ابلقاهرة وتوىف مبصر وخدم ىف ديوان     
 .109 -108، ص7ج     

 ، مادة ]ص و ت[، ابب التاء فصل الصاد املهملة.57- 56، ص: 2، ج3، طلسان العرب، ابن منظور (2)
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الصوت ، ف(2)" هبا كل قوم عن أغراضهمي عرّب  أهنا "أصواتٌ للغة  (1)وحسب تعريف ابن جين
امة، واللغة العربية خاصة. فتناول  املستوى الصويت رية عالبش هو املستوى األول يف دراسة اللغات اللغوي

ابلدراسة يعين تناول ابلدراسة "تلك املباحث اللغوية اليت تتناول وصف وحتليل اجلوانب املتعلقة أبصغر 
 . (3)وحدة يف عملية الكالم البشري )الصوت("

ية قد سبقت وضع حّسان الطّيان إىل احتمال أن النظرايت الصوتوقد أشار الدكتور حممد 
، مستدال يف ذلك بوضع أيب األسود الدؤيل رموز حركات احلروف وألقاهبا يف (4)النحو وعلم القواعد

فـ ق ال  ل ه  أ ب و اأْلسود: ِإذا قصته مع زايد، حيث طلب من زايد أن أييت له بكاتب يفهم ما يقول، " 
دي ر أ ْيتيِن قد ضممت فمي فانقط نقطة ب ني ي   فتحت فمي ابحلرف فانقط فـ ْوقه نقطة، و ِإذا ر أ ْيتيِن قد

ت احلْ ْرف، ف ِإن اتبعت ش ْيئا من ذ ِلك غ نًَّة ف اْجع ْل م ك ان النقطة  احلْ ْرف، و ِإن كسرت ف اْجع ْل النقطة حت 
 .(5)"نقطتني

ما يكون من اجلمادات أن التنفس ابلصوت نوعان: غري اختياري، ك (6)وقد بني الراغب
 واختياري، كما يكون من اإلنسان، وهو ضرابن:ضرب ابليد كصوت العود وما جيري جمراه،، واحليواانت

 .(7)وضرب ابلفم يف نطق وغري نطق

                                                           

 ، ونشأ وتعلم النحو هـ 322 عاموصل كبري املشهور بـ )ابن جين(، ولد ابملان بن جين املوصلي النحوي الأبو الفتح عثم ( هو1)
 ، ومن أشهر مؤلفاته الصائص، األدب على الشيخ أيب علي الفارسيقرأ أمحد بن حممد املوصلي األخفش، و  فيها على يد     
  وفيات ، ابن خلكان الربمكيانظر:  ، واملقتضب،شرح تصريف أيب عثمان املازيناملنصف يف وسر صناعة اإلعراب، و      
  .248-246، ص3، ج1، طاألعيان     

 .34، ص: 1، ج4، طاخلصائص، ابن جين (2)
 ماليزاي، -، جملة جممع، جامعة املدينة العاملية مستوايت التحليل اللغوي عند ابن جين من خالل كتابه اخلصائصدوكوري، ( 3)

 .43،  ص:6ع
جامعة  -لعرب، كلية اآلداب الندوة العاملية لتاريخ العلوم عند ا، ُلمع من علم الصوت والقراءاتحممد حسان الطيان،  نظر:ا( 4)

 م.2015 /5 /10: استعرض بتاريخ،  /http://www.alukah.net/sharia/0/4313، يف الرابط : دمشق
 .176ص، 2ط، ني من البصريني والكوفيني وغريهماتريخ العلماء النحويالتنوخي املعري،  (5)
  ،م( 1108 -هـ  502 ت:) ،املعروف ابلراغب املفضل، أبو القاسم األصفهاين أو األصبهاينن احلسني بن حممد بهو ( 6)

 ،    خالقاأل، و ريعة إىل مكارم الشريعةالذ)حماضرات األدابء، و  مؤلفاتهمن  ،سكن بغداد من احلكماء العلماء. اأديبكان      
 .255، ص2، ج15ط،األعالم"، الزركلي. انظر: املفردات يف غريب القرآنو     

 .496، ص1ط، املفردات يف غريب القرآن( الراغب األصفهاىن، 7)

https://ar.wikipedia.org/wiki/322_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/322_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/322_%D9%87%D9%80
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قول يف ق بني الصوت واحلرف، وربط احلرف ابملقطع الصويت، يأول من فرّ  وي عترب ابن جين  
 يعرض له يف احللق والفم اعلم أن الصوت عرض خيرج من النفس مستطيال متصال، حىتهذا الصدد: " 

امتداده واستطالته، فيسمى املقطع أينما عرض له حرفا، وختتلف أجراس والشفتني مقاطع تثنيه عن 
   .(1)"احلروف حبسب اختالف مقاطعها

ألنه كان أول من  ية على يد ابن جين أيضا؛مية ومنهجوقد حظي البحث الصويت بدراسة عل 
ولكن هذا القبيل من هذا العلم، لى هذا العلم، حني يقول: "ة عاللأطلق مصطلح "علم األصوات" د

 .(2)"أعين علم األصوات واحلروف، له تعلق ومشاركة للموسيقى، ملا فيه من صنعة األصوات والنغم

العربية سبقت الغرب إىل االهتمام ابلدراسات الصوتية، يتضح مما سبق أن الدراسات اللغوية  
  ه "سّر صناعة اإلعراب".خاصة عند ابن جين يف كتابو 

وقد اعتمد علماء اللغة املعاصرون على مصادر ومراجع النظرايت الصوتية الكالسيكية، مبا فيها 
 ، فوصلوا إىل(3)جهزة املتطورةالنظرايت الصوتية العربية، فعّززت صحتها بتجربة املعادالت الكاشفة، واأل

 . (4)نتائج علمية دقيقة يف جمال األصوات اللغوية

 -وكان من أهم نتائج تلك اجلهود ظهور تفريعات جديدة يف علم األصوات:

هو العلم : Phonetics الفونيتيكتقسيم علم األصوات إىل "الفونيتيك" و "الفونولوجي". ف  -1
حتليل وحدات الذي يدرس اجلانب الفيزايئي البحت لألصوات اللغوية، وذلك عن طريق 

املعين ابلبحث يف وظيفة  العلمهو ف phonology لوجيوأما الفونو .الصوت اللغوي الصغرى

                                                           

 .19، ص1، ج1، طسر صناعة اإلعراب(  ابن جين، 1)
 .22ص ،1، ج1، طسر صناعة اإلعرابابن جين، ( 2)
 .34، ص1، طقرآن الكرميالصوت اللغوي يف ال ( الصغري،3)
 .8، ص.علة جامعة املدينة العاملية، د، جماملشكالت الصوتية يف تعلم اللغة العربية للناطقني بغريها، دوكوريومسيه( 4)
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للنظام  يعترب الفونولوجيا أحد مستوايت اللغة األساسية، فهو مكمل .الصوت اللغوي
 .(1)رتكييبالصريف والنظام ال

(، وهي تدرس حاالت Synchronique تقسيم مناهج البحث الصويت إىل )آنية أو وصفية -2
 .(2)تطور اللغة عرب الزمان (، وهي تدرس Diachronique اترخييةاللغة الثابتة، و)زمانية أو 

" الذي يقصد به أصغر وحدة صوتية دالة يف سلسلة Phonimeظهور مصطلح " الفونيم  -3 
"، ويقصد به الصوت الذي ال يؤدي إىل  Allophoneالكالم، وظهور مصطلح " ألوفون 

 .(3)تغيري املعىن

ن هذه جمموعة األصوات اليت تكوّ  أوالها: - أمور ثالثة:صويت خاص يتمثل يف ولكل لغة منط
املسموح هبا هلذه األصوات يف الكلمات، واثثلها: عمليات حذف وإضافة اثنيها: الرتاكيب و اللغة، 

 وتغيري األصوات.

–فالكلمات يف العربية، على سبيل املثال ال تبدأ بصامتني بل وثالثة صوامت مثل: "يطري 
FLY و "شارع  "–STREET فاملقطع يف اللغة العربية الفصحى ال بد أن يبدأ دائما بصامت واحد "

، والكلمة تبدأ مبقطع. أما يف االجنليزية فإن املقطع ميكن أن يبدأ بثالثة صوامت، أو صامتني، يليه صائت
 (4)أو صامت واحد، أو بال صامت

 

 

 

                                                           

،  1ط،النظرية اللسانية عند ابن حزم األندلسيبوقرة، . 91ص، 4، طست حماضرات يف الصوت واملعىنجاكوبسن، نظر:ا (1)
 .35، ص 97جد.ع، جممع اللغة العربية، القاهرة،  ، جملةالقدماء واحملدثنييف اللغة عن  السماع. صادق، 27ص

 129-127صط،. ن، دروس يف األلسنية العامةنظر: دي سوسري، ا( 2)
 ،جملة أم القرى، صوت اهلاء يف العربية، حممود. و 55ط، ص .، دموجز اتريخ علم اللغة يف العربروبنز،  انظر: (3)

 .50-45، ص 8، طأسس علم اللغةيو، نظر أيضا: مار . وا24ع    
 .64 -63ص، 1ط، الصوت اللغوي يف القرآن الكرمينظر: الصغري، ا( 4)
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 قة واألسنانيةاحللقية واملطب : املبحث الثاين: وصف األصوات2.2.1
صعوبة يف نطق بعض األصوات العربية، حث أن املتعلم الغاين جيد للب تبنّي  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.

اإلنساين أبصوات منطوقة حتدثها عملية الكالم،   "فاللغة من وظائف اللغة ربط  مضامني الفكر 
إًذا جمموعة من األصوات، لكل صوت منها خمرج وصفة، وحرف يدل عليه عند الكتابة ومييزه من 

 .(1)األصوات"

روجه، أي فمخرج الصوت هو مكان خ فالصوت إًذا هو البنية األساسية ألي لغة من اللغات.
وهو جييب عن سؤال: )من أين خرج؟(. أما  ،النطقي الذي خرج منه ذلك الصوتز هااملوضع من اجل

 صفة الصوت فاملراد هبا الكيفية اليت خرج هبا الصوت، أي جييب عن سؤال: )كيف خرج؟(.

صاحب كتاب )سّر صناعة اإلعراب( كيفية إحداث األصوات اللغوية، فيقول: " وقد وصف 
ستطيال متصال، حىت يعرض له يف احللق والفم والشفتني عرض خيرج من النفس مالصوت  اعلم أن

                                                           

 .159صط، .، داألخطاء الشائعة النحوية والصرفية واإلمالئية، ( زايد1)
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مقاطع تثنيه عن امتداده واستطالته، فيسمى املقطع أينما عرض هلحرفا، وختتلف أجراس احلروف حبسب 
 (1)" اختالف مقاطعها

 ال الصوت يفمرحلة انتقو ،متر مبراحل ثالث:مرحلة إحداث املتكلم الصوت فاألصوات اللغوية
 .(2)مرحلة استقبال السامع الصوت و  ،املوجات الصوتية(اهلواء ) 

بصورهتا الصحيحة ومن خمارجها  الثانية حيتاج إىل إحداث أصوات هذه اللغة فمتعلم اللغة
 احملددة، وذلك ليتمكن من إيصال مضامني أفكاره إىل سامعه.

، ولسان املزمار، رة، والوتران الصوتيانولإلنسان أعضاء لنطق األصوات هي:  الرئتان، واحلنج
. (3)واحللق، واللسان، واللهاة، واحلنك، واللثة، واألسنان، والشفتان، وجتويف الفم، وجتويف األنف

 والرسم التايل يوضح أعضاء نطق األصوات يف اللغة العربية:

 :(يوضح أعضاء نطق األصوات يف اللغة العربية 4الشكل رقم ) 

 

 

 

 

 

  

 (4) -ألصوات يف اللغة العربية من حيث التقارب والتباعد إىل ثالث جمموعات:خمارج اوتنقسم 

                                                           

 .19 ،  ص1ج، 1، طسر صناعة اإلعراب، ( ابن جين1)
 .160ط، ص.د، واإلمالئيةصرفية األخطاء الشائعة النحوية وال: نظرا( 2)
 .64-54، ص1، طالفونيتيكا -األصوات اللغوية ، : نور الدينانظر( 3)
 .97، ص1، طدراسات يف الفونولوجيا، نظر: اثينا( 4)
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 الشفوي األسناين: ) ف ( - الشفوي: ) ب، و، م (اجملموعة األوىل: الشفتان:

األسناين اللثوي: ) ت، د، ط، ض، س،  -األسناين: ) ث، ذ، ظ (اجملموعة الثانية: مقدم اللسان:
 الغاري: ) ج، ش، ي ( - ل، ر (: ) ن، اللثوي -ز، ص (

احللقي: ) ع،  - اللهوي: )خ، غ، ق ( - الطبقي: ) ك (اجملموعة الثالثة: مؤخر اللسان واحللق:
 .(1)احلنجري: ) ء ، ه ( - ح (

وهي متثل السمات املميزة يف اللغة العربية، أي تلك السمات اليت بعض صفات األصوات العربية: 
 .(2)خرخيتلف عن صوت آجتعل صوات 

 اجلهر واهلمس -1
الصوت اجملهور هو الذي يهتز معه الوتران الصوتيان، واملراد ابالهتزاز هنا هو الذبذبة، وقد  -أ

فاً معرِّ  (3)رأينا مكان الوترين الصوتيني يف الرسم السابق أهنما يف احلنجرة حتت لسان املزمار. يقول سيبويه
ومنع النفس أن جيري معه حىت ينقضي االعتماد يف موضعه،  فاجملهورة: حرٌف أشبعاألصوات اجملهورة: " 

االعتماد عليه وجيري الصوت. فهذه حال اجملهورة يف احللق والفم؛ إال أن النون وامليم قد يعتمد هلا يف 
 .(4)" الفم والياشيم فتصري فيهما غنةٌ 

ل، م، هي: )أ، ب، ج، د، ذ، ر، ز، ض، ط، ظ، ع، غ، ق، واألصوات املتصفة ابجلهر 
 ن، و، ي(. 

                                                           

 .266، ص5، طاللغة العربية معناها ومبناهاحسان، متام  (1)
 .81ص، 1، طمعجم علم األصوات، ( الويل2)

 ، م 796 - هـ 180 ، واملتوىف يف عاموف بسيبويه النحوي من أهل البصرةاملعر  ، أبو بشرقنرب سيبويهن عمرو بن عثمان بهو  (3)
 خفش وعيسى األمحد ويونس بن حبيب وأيب الطاب أالليل بن  من أئمة النحو العريب، أخذ العلم من كل من حنويو ديب أ     
 ، 10، ص8، د.ط، جمعجم املؤلفنيه يف النحو. انظر: عمر كحالة، من أشهر آاثره )الكتاب(، أي كتاب سيبوي عمر، بن     
 . 103-99، ص14، ج1، طاتريخ بغدادوخطيب البغدادي،      

 .434، ص4ج ،3، طالكتابسيبويه،  (4)
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الصوت املهموس هو الذي ال يهتز معه الوتران الصوتيان؛ أي ال جيري فيه النفس أثناء  -ب 
، (1)"وأما املهموس فحرٌف أضعف االعتماد يف موضعه حىت جرى النفس معهالنطق به، قال سيبويه : " 

 ، ف، ه، ك، ت(.وهي: )س، ش، ص، ح، خ، ث

 الشدة والرخاوة والتوسط: -2
 :(2)اجلزري ابن لشدة: قالا -أ

 .(3)ش ِدْيد ه ا ل ْفظ  "أ ِجْد ق ط  ب ك ْت".......                              

ينحبس اهلواء لفرتة مث ينفرج ي فيه العضوان من أعضاء النطق، فالصوت الشديد هو الذي يلتق
 (5)ا املقطع"درجة اليت ي لفظ  هب، والشدة إذن هي "ال(4) اهلواء مسرعا حمداث انفجاراالعضوان فيندفع 

 وحروفها ) أ، ج، د، ق، ط، ب، ك، ت (

الرخاوة: الصوت الرخو هو الذي يلتقي فيه العضوان التقاء غري اتم فيخرج اهلواء مع  -ب 
 ز، خ، ص، و(.الضيق بسرعة عادية غري انفجارية، وحروفها: )س، ش، ح، ه، ن، 

ى شدة والرخاوة؛ أي هو الذي يضيق معه جمر التوسط: هو الصوت الذي يتوسط بني ال -ج
        اهلواء ضيقا ليس معه احتكاك وال حفيف. وحروفه: )ل، ن، ع، م، ر(، قال ابن اجلزري: 

 .(6).....  و ب نْي  رِْخو  و الشَِّديِد "ِلْن ع م ْر"

 ة واألسنانيةوصف األصوات احللقية واملطبق

                                                           

 .434، ص4ج ،3، طالكتابسيبويه،  (1)
 =مشقّي مث الشريازي الشافعّي، الشهري حممد بن حممد بن حممد بن علي بن يوسف، أبو الري، مشس الدين، العمري الدهو ( 2)

 ورحل إىل مصر،  ،م1350 -هـ 751سنة  ولد ونشأ يف دمشق، )جزيرة ابن عمر( شيخ اإلقراء يف زمانه، اببن اجلزري=      
  –ية )املقدمة اجلزر  م. من أشهر كتبه1429 -هـ 833سنة  ومات فيها ،شرياز فويل قضاءهاودخل بالد الروم، مث رحل إىل        
   .45، ص7، ج15ط ،األعالم. انظر: الزركلي. انظر: ط( أرجوزة يف التجويد      

 .10، ص1ط منظومة املقدمة )اجلزرية(،، ابن اجلزري (3)
     164ص:  د.ط، ،والصرفية واإلمالئيةاألخطاء الشائعة النحوية ، زايد: انظر(4)
 .83، ص1ط ،معجم علم األصوات، الويل (5)

 .10، ص1ط منظومة املقدمة )اجلزرية(،، زري( ابن اجل6)
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 أوال: األصوات احللقية:
واحلاء، والغني، والاء والقاف. وقد قسمها  العلماء إىل ثالث هلاء، والعني، هي: اهلمزة، وا

جمموعات: جمموعة يف أقصى احللق/ احلنجر )اهلمزة واهلاء(، وجمموعة اثنية يف وسط احللق )العني 
 )الغني والاء والقاف(. يقول ابن اجلزري:واحلاء(، وجمموعة اثلثة يف أدىن احللق 

 .. مث َّ ِلو ْسِطِه فـ ع نْيٌ ح اء  ....ء  .ْلِق مه ٌْز ه امث َّ أل ْقص ى احل  
ه  غ نْيٌ خ اؤ ه ا واْلق اف    (1)....... أ ْدان 

 ( يوضح صفات األصوات احللقية4جدول رقم )

رقم
ال

 خمرجه جمهور أو مهموس نوعه الصوت أو الفونيم 

 حنجري مهموس انفجاري ء 1
 حنجري مهموس احتكاكي ه 2
 حلقي جمهور ياحتكاك ع 3
 حلقي مهموس احتكاكي ح 4
 طبقي جمهور احتكاكي غ 5
 طبقي مهموس احتكاكي خ 6
 حلقي مهموس انفجاري ق 7

وما يلي مناذج من األخطاء اليت وقع فيها الطالب عند النطق ابلفونيمات احللقية أثناء املقابلة 
 الثاين: الشخصية معهم. وقد جاء ذلك مفصال يف الفصل األول من الباب 

واهلاء( والصواب )احلاء واهلاء(، )الكاف  اهلاءوالاء ( والصواب )العني والاء(، ) األين) 
 .*والصحيح )الكاف والقاف( ،(الكافو 

 اثنيا: األصوات املطبقة:

                                                           

 .8، ص1ط منظومة املقدمة )اجلزرية(،، ابن اجلزري (1)
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عرف الدكتور الويل اإلطباق  أبنه "تفخيم الصوت جبعل مؤخر اللسان يقرتب من الطبق )أي 
، واألصوات املطبقة هي: الصاد، والضاد، والطاء، والظاء. وعنها يقول ابن (1)سه"احلنك اللني( أو يالم

  . (2)اجلزري: )وصاد وضاد طاء ظاء مطبقة ..... 

 ( يوضح صفات األصوات املطبقة5جدول رقم )

رقم
ال

 خمرجه جمهور أو مهموس نوعه الصوت أو الفونيم 

 لثوي مطبق مهموس احتكاكي ص 1
 أسناين مطبق جمهور انفجاري ض 2
 أسناين مطبق مهموس انفجاري ط 3
 لثوي مطبق جمهور احتكاكي ظ 4

 
 ومن األخطاء املسجلة يف نطق األصوات املطبقة أثناء مقابلة الطالب ما يلي:

 ( والصحيح )الذال والظاء(.والذواء)الذال  -( والصحيح )الدال والضاد( والدواد)الدال 

 والصاد(. والصاد( والصحيح )السني الشني)

عرفها الدكتور الويل أبهنا أصوات توضع فيه الذلق )أي رأس  اثلثا: األصوات األسنانية )بـ ْيأسنانية(:
 . وحروفها هي: الثاء والذال.(3)اللسان( خبفة بني األسنان العليا األمامية واألسنان السفلى األمامية

 األصوات األسنانية )بيأسنانية(( يوضح صفات 6جدول رقم )

لا
 خمرجه جمهور أو مهموس نوعه الصوت أو الفونيم رقم

 بيأسناين مهموس احتكاكي ث 1
                                                           

 .19، ص1ط، معجم علم األصوات، (  الويل1) 

 .10، ص1ط )اجلزرية(،منظومة املقدمة ، ابن اجلزري(2)

 .34، ص1ط، معجم علم األصوات، الويل( 3)
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 بيأسناين جمهور احتكاكي ذ 2

 ومل ترد مناذج لألخطاء يف الصوتني أثناء املقابلة الشخصية مع الطالب.
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 : الفصل الثالث: )قضااي صرفية(3.1
 متهيد:
ليت مت اختيارها اشرة ابملوضوعات الصرفية اقضااي صرفية ذات عالقة مب بحث  املهذا تناول 

 لتحليل أخطاء الطالب، لذا ت رك كثرٌي من مسائل هذا العلم دون التطرق إليها. 

ولكن ال يعين هذا الكالم أنه ي رتك بعض املبادئ األساسية هلذا الفن قبل تناول املوضوعات، 
رب الربية يف شرح نظم اآلجرمية(  التعريفات وغريها، وإال صار كما بيّنه صاحب كتاب )فتحمثل 

الب دَّ لكل شارع يف فن من الفنون أن يتصوره قبل الشروع فيه؛ ليكون على بصرية فيه؛ وإال بقوله: "
  .عمياء، وخب ط  خْبط  انقة  عشواءصار كم ن ركب مت  

لصبان مد بن علي اعلى املبادئ العشرة اليت مجعها الناظم حم وحيصل التصور املطلوب ابلوقوف
 يف قوله: رمحه هللا

 . احل دُّ و املوض وع  مث َّ الثَّم ر ه...........ف نّ  ع ش ر ه ..ِإنَّ م باِدئ ك لِّ 
اد  ح ْكم  الشَّارِعْ .....و ِنْسب ٌة و ف ْضل ه  و الو اِضْع .  .. و ااِلْسم  ااِلْسِتْمد 

 (1)"اجل ِميع  ح از  الشَّر ف اٌل والبـ ْعض  اِبلبـ ْعِض اْكتـ ف ى ... و م ْن د ر ى م س ائِ 

مستوى لغواي يلي علم األصوات يف الرتتيب، وأييت بعده  (Morphology)ي عترب علم الصرف 
علم النحو. يقول الدكتور عبده الراجحي: " ومن هذا الرتتيب نستطيع أن ندرك أن كثريا من مسائل 

بريا من مسائل النحو ال ميكن فهمه الصرف ال ميكن فهمه دون دراسة لألصوات ...، كما أن عددا ك
 . (2)إال بعد دراسة الصرف"

والواقع أن العلماء القدامى مل يفصلوا بني النحو والصرف، وكان كتاب سيبويه وغريه من أمهات 
 عربية القدمية تشمل العلمني مًعا.الكتب ال

                                                           

 .3، ص1ط ،ظم اآلجروميةفتح رب الربية يف شرح ن، احلازمي( 1)
 .8ص ،1، طالتطبيق الصريف، الراجحي (2)
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ىل أن يكون درس ، العامل اللغوي من علماء القرن الرابع اهلجري، قد أشار إغري أن ابن جين
فالتصريف إمنا هو ملعرفة أنفس الكلم الثابتة، والنحو إمنا هو ملعرفة فقال: " .(1)الصرف قبل درس النحو

خالفت بني أحواله املتنقلة، أال ترى أنك إذا قلت: "قام بكر، ورأيت بكرا، ومررت ببكر" فإنك إمنا 
وإذا كان ذلك كذلك فقد كان  كلمةف العامل، ومل تعرض لباقي الحركات حروف اإلعراب الختال

من الواجب على من أراد معرفة النحو أن يبدأ مبعرفة التصريف؛ ألن معرفة ذات الشيء الثابتة ينبغي 
 .(2)"أن يكون أصال ملعرفة حاله املتنقلة

والصرف ذهب معظم اللغويني احملدثني إىل الرأي القائل أبن وألجل العالقة الوطيدة بني النحو 
، على أن "Grammar -س النحو والصرف حتت قسم واحد، ومسوا هذا القسم ابسم "النحو يكون در 
 يشمل: 

 . Morphologyالصرف  -
Syntaxالنظم   -

(3). 
ولقد الحظ اللغوييون األوائل أمهية هذا العلم، وخاصة فيما يتعلق بتصاريف األفعال، وذلك 

الغاية من الصرف حفظ اللسان من أصبحت بعد أن شاع اللحن بسبب اختالط العرب ابلعجم. ولذا 
 .(4)الطأ، ومراعاة قوانني اللغة يف الكتابة وتنمية اللغة العربية

 :(6)م رجال عندما مسعه ينشد قول املرقش األصغريقوّ  (5)فها هو عمرو بن العالء
 (7)ومن يغو  ال يعدم على الغّي الئما ***ه أمر   الناس   خريا حيمدِ  ومن يلق  

                                                           

 .8ص ،1، طالتطبيق الصريف، الراجحينظر: ( ا1)
 .4، ص1، طصفنامل ،بن جين( ا2)
 .8، ص1ط التطبيق الصريف،، الراجحيانظر: ( 3)

 .176، ص، د.طاألخطاء الشائعة النحوية والصرفية واإلمالئية زايد، انظر:( 4)
ن بن ع مَّار التميمي املازين البصري، أبو عمرو، ويلقب أبوه ابلعالءز  امسه  (5)  ، ولد من أئمة اللغة واألدب، وأحد القراء السبعة ،ابَّ

 قال أبو عبيدة: كان أعلم الناس ابألدب م، 771-ه  154سنة  ، ونشأ ابلبصرة، ومات ابلكوفة690 -ه  70سنة  مبكة     
    وللصويل كتاب )أخبار أيب ، مأثورةاهلية. له أخبار وكلمات وكانت عامة أخباره عن أعراب أدركوا اجل والعربية والقرآن والشعر،     
 ، 1، طفوات الوفيات، وانظر أيضا: ابن شاكر الكتيب، 41، ص3، ج15، طاألعالم(. انظر: الزركلي، عمرو ابن العالء     
 . 29-28، ص2ج     

 .9، ص3، طتصريف األفعالاملغين يف ، ظر: عبد الالقان( 6)
 . والبغدادي، خزانة األدب، 113، ص1البيت من الطويل للشاعر اجلاهلي املرقش األصغر، انطر: الثعاليب، لباب اآلداب، ط( 7)
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ركك تتسّكع يف ط ّمتك؟ فقال: بل قوِّمين، فقال: قل: ومن يغِو "بكسر مك أم أتفقال: أقوّ 
 (.121:، اآليةسورة طه)چۓ  ڭ  ڭ  ڭ چ عز وجل:-الواو" أال ترى إىل قول هللا 

أن نبطيا سئل: مل  اشرتيت هذه األاتن؟ فقال: أركبها وتل د  (1)يف البيان والتبيني للجاحظوي ور  
 .(2)يل، بفتح الالم

  ف الصرف لغة واصطالحا:يتعر 
ڄ   چالصرف، ويقال له التصريف، وهو لغًة التغيري، ومنه قوله تعاىل:الصرف لغة:

(، أي مطلق التغيري من حال إىل حال، "مبعىن أهنا اترة أتيت ابلرمحة، 164سورة البقرة، اآلية:)چڄ 
من اجلنوب، واترة أتيت من الشمال  واترة أتيت ابلعذاب، واترة جتمع السحاب، واترة تفرقه، واترة أتيت

 . (3)... وهكذا"
فيد كلها يوقد وردت مادة ]ص ر ف[ يف عدد من املواضع يف القرآن الكرمي غري املذكورة، 

 :معىن التغيري والتحويل
 (،34سورة يوسف، اآلية:)چڻ      ۀ  ۀ       ہ    ڻڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻچ  -

سورة )چ   ەئ  وئ  وئ ۇئ  ەئې  ې      ې  ى  ى  ائ  ائچ  -
 (، 65الفرقان، اآلية:

سورة الفرقان، )چۆۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ      ۆچ  -
 (، 19اآلية:

سورة النور، )چحججب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت   خت  مت     ىت  يت      جث  مث  ىث  يثچ -
 (.43اآلية:

                                                           

  .339، ص1، ج4ط     
 ألدب يف العصر الكناين، أديب عريب، كان من كبار أئمة ا أبو عثمان عمرو بن حبر بن حمبوب بن فزارة الليثي هو ( اجلاحظ1)

 ه، وكانت بشرته مسراء غامقة. وقد ترك كتبا كثرية أشهرها )البيان والتبيني، واحليوان،  159العباسي، ولد ابلبصرة سنة      
  .124 ،14، ج1، طاتريخ بغدادانظر: الطيب البغدادي،  ه. 255والبخالء(، وتويف ابلبصرة عام      

 .80، ص1، جطد.، البيان والتبيني، ( اجلاحظ2)
 9ص، 1، طالصرف العريب أحكام ومعان( السامرّائي، 3)
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بِهِ الصَّاد  و الرَّاء  و اْلف اء  م ْعظ م  مادة ]ص ر ف[ فقال: " (1)وشرح ابن فارس لُّ ع ل ى ر ْجِع  ي د  اب 
. و الصَّْرف  يف اْلق ْرآِن: التـَّْوب ة  ؛ ، ..، ِإذ ا ر ج ْعتـ ه ْم فـ ر ج ع واالشَّْيِء. ِمْن ذ ِلك  ص ر ْفت  اْلق ْوم  ص ْرفًا و اْنص ر ف وا

 . (2)"أِل نَّه  يـ ْرج ع  ِبهِ 
: ر دُّ الشَّْيِء ع ْن و ْجهِ وقال ابن منظور: " . وص ار ف  نْفس ه ر ف ه ِه، ص  الصَّْرف  ي ْصرِف ه ص ْرفاً فاْنص ر ف 

: مث َّ اْنص ر ف وا ر ج عوا ع ِن اْلم ك اِن الَِّذي استمع وا ِفيِه، و ِقيل :  :أ ي، ع ِن الشَّْيِء: ص ر ف ها ع ْنه . و قـ ْول ه  تـ ع اىل 
ع وا  (3)..." اْنص ر ف وا ع ِن اْلع م ِل ِبش ْيء  ممَّا مسِ 

 االصطالح:الصرف يف 
وزايدة لة صاأ  يتعلق ببنية الكلمة، وما حلروفها من علم  الصرف أبنه "علٌم  (4)عّرف ابن  مالك 

 . (5)"عالل وشبه ذلكإو  وصحة
يبحث يف القواعد املتصلة ابشتقاق الكلمات وتصريفها وتغري أبنيتها " وعّرف وايف الصرف أبنه

 . (6)بتغري املعىن وما يتصل بذلك"
معىن الصرف عند املتأخرين الذين جعلوه قسيم النحو ال قسًما منه، ويفيدان ن ميثالن فالتعريفا

كذلك املعىن العلمي للمصطلح. أما معىن الصرف العملي فهو تغيري الكلمة عن أصلها إما لغرض 
 معنوي، وإما لغرض لفظي:

                                                           

  هـ، لغوي وإمام يف  395، وتويف سنة  هـ329( هو ابن فارس أبو احلسن أمحد بن فارس بن زكراي القزويين الرازي، ولد سنة 1)
 اللغة، والصاحيب، وجممل اللغة،  اللغة واألدب، أصله من قزوين، وأقام مدة يف اهلمذان، ومن أشهر كتبه معجم مقاييس     
 .322، ص1، د.ط، جبغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاةانظر: السيوطي،  وغريها.     

ب  الصَّاِد و الرَّاِء و م ا يـ ثْـل ثـ ه م ا[حتت ، مادة ]ص ر ف[، 342، ص3ج ، د.ط،معجم مقاييس اللغةابن فارس،  (2)  .]اب 
 ، ابب الفاء فصل الصاد، مادة ]ص ر ف[.189 ، ص9، ج3ط ،لسان العرب، ابن منظور (3)
 هو حممد بن عبد هللا بن مالك الطائي اجلياين املعروف بـ )ابن مالك(، عامل لغوي كبري وأعظم حنوي يف القرن السابع اهلجري،  (4)

 األلفية، اليت ع رفت ابسم ه، وهاجر إىل الشام واستقر بدمشق، ووضع مؤلفات كثرية، أشهرها  600ولد ابألندلس سنة      
 مؤلفاته كذلك الكافية الشافية يف ثالثة آالف بيت. ومن علمائه ابن احلاجب وابن يعيش، وكان )ألفية ابن مالك(، ومن      
 ، فوات الوفيات. انظر:ابن شاكر الكتيب، هـ 672وقد تويف يف دمشق سنة عاملا أبشعار العرب والقراءات ورواية احلديث،      

   .408-407، ص3، ج1ط     
 .290صط، .، د، الفوائد وتكميل املقاصدتسهيل ، (  ابن مالك5)
 .8، ص9ط، علم اللغة، وايف (6)
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حويل املصدر فة كتخمتل د معاينالغرض املعنوي: يكون بتحويل الكلمة إىل أبنية خمتلفة لتفي -
 إىل املشتقات مثل اسم الفاعل واسم املفعول وغريمها، وكالتحويل إىل التثنية واجلمع والتصغري وغريها.

الغرض اللفظي: يكون ابلزايدة واحلذف واإلعالل واإلدغام واإلبدال وختفيف اهلمزة، لقصد  -
 .(1)التخفيف أو اإلحلاق أو التخلص من التقاء الساكنني

 يتحدد يف ثالثة أشياء هي: الصرف ن السابقني ميكن القول أبالغرضني ولتوضيح
حتويل أبنية الكلمة إىل أبنية خمتلفة ألنواع من املعاين كالتصغري والتكسري وصيغ أمساء  (1

 الفاعلني واملفعولني.
واحلذف واإلبدال تغيري الكلمة لغرض غري معىن طارئ عليها، وهو الذي ينحصر يف الزايدة  (2

 والنقل.والقلب 
بيان أحكام بنية الكلمة وتصريفها إىل أجناس حبسب وظائفها كأن يقسمها إىل أجناس  (3

 من حيث التذكري والتأنيث واإلفراد واجلمع. ، أوالفعل، واالسم واألداة
واألفعال مساء املعربة األيف فهو ينحصر  - (2)كما بّينه ابن عصفور  – وأما جمال علم الصرف

 (3).املتصرفة
 تصريف األفعالاملبحث األول: : 1.3.1

                                                           

 .20د.ط، ص ،الصرف الوايفهادي،  انظر:( 1)

 ابألندلس. هو أبو احلسن علي بن مؤمن بن حممد احلضرمي اإلشبيلي املعروف بـ )ابن عصفور(، حامل لواء العربية يف زمانه ( 2)
 ، األعالمه ، ومن آاثره كتاب املقرب يف النحو، واملمتع الكبري يف التصريف. انظر: الزركلي، 669هـ، وتويف عام 597ولدسنة     
  . 27، ص5، ج15ط    

 .35ص، 1ط، ابن عصفور، املمتع الكبري يف التصريف: انظر( 3)
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وهذا  (1)الفعل، كما عرّفه الدكتور شعبان صالح، هو " ما دل على حدث مرتبط بزمن".
فأّما الفعل فكلُّ يف شرح املفصل للزخمشري حيث قال: "  )2(ابن يعيشتعريف ال خيتلف عن تعريف ال

 .(3)"مقرتنة  بزمانكلمة تدّل على معىن يف نفسها 

يف تعريف الِفْعِل، وذلك ابلتطرق إىل بيان األزمنة املقرتنة ابألحداث،  ه الكالم  وقد فّصل سيبوي
األمساء، وب نيْت ملا مضى، وملا يكون ومل  أحداثِ  ذْت من لفظِ أ خِ  فأمثلةٌ  وأما الفعل  وذلك يف قوله: "

 . (4)"يقع، وما هو كائن مل ين قطع

  الفعل من حيث الصحة واالعتالل
العربية هي اليت تقابل الفاء والعني والالم يف امليزان. فالفعل  األفعال يف اللغة احلروف األصلية يف

معتٌل إذا كان أحد حروفه األصلية ألفا أو واوا أو ايء، وهو صحيٌح إذا خلت احلروف األصلية من 
 ي (.  -و  -أحرف العلة ) ا 

 والصحيح ينقسم إىل ثالثة أقسام:
من أحرف العلة ة من اهلمز والتضعيف، بعد خلوه السامل: هو ماسلمت حروفه األصلي (1

 .ضرب، ونصر، وفتح، وفهم، وحسب، وكرم مثل:
أخذ املهموز: هو ما كان أحد حروفه األصلية مهزة، بعد خلوه من أحرف العلة، حنو:  (2

 وأكل، وسأل ودأب، وقرأ وبدأ.

                                                           

  .6، صطد.، تصريف األفعال يف اللغة العربية، ( صالح1)
 من كبار  ،املعروف اببن يعيش واببن الصانعأبو البقاء يعيش بن علي بن يعيش بن أيب السرااي، موفق الدين األسدي، هو  (2)

  643عام  رحل إىل بغداد ودمشق، وتصدر لإلقراء حبلب إىل أن تويف م،1161 – 553العربية، ولد يف حلب سنة  العلماء     
     . 206، ص8، ج15، طاألعالمالزركلي، . انظر: البن جين ريف امللوكيشرح التصو  املفصلشرح م. ومن كتبه: 1245 –ه     

 .204، ص4، ج1، طشرح املفصل للزخمشري، ( ابن يعيش3)
  .13ص 1، ج3، طالكتابسيبويه، ( 4)
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، حنو ما كانت عينه والمه من جنس واحدمضعف الثالثي، وهو  -املضعف: وهو نوعان: (3
 ،(2)ى مطابقا أيضاسمّ ي  أنه  (1)، وقد ذكر ابن عقيلمضعف الرابعي. و ، ومدّ ، وشذّ عضّ 

مثل: ما كانت فاؤه والمه األوىل من جنس وعينه والمه الثانية من جنس آخر،  هو
 .ووسوس ،زلزلو  عسعس،

ين الصحيح، وقد أتت مفصلة يف الباب الثاوما يلي مناذج ألخطاء الطالب يف أقسام الفعل 
املهموز، كما جاء )وعد( مثاال للفعل السامل، وكذلك جاء )عّلم(  من البحث: جاء )أكرم( مثاال للفعل

  مثاال للفعل املضعف.

 -أما املعتل فينقسم إىل مخسة أقسام:
 ويسر. ،وينع ،وورث ،وعداملثال: وهو ما كانت فاؤه حرف علة، حنو:  (1
 ع، وهاب، وخاف.واب ال:هو ما كانت عينه حرف علة، حنو: ق األجوف: (2
 .، ودعا، وهنىى، وسر رمىما كانت المه حرف علة، حنو هو الناقص:  (3
 ما كانت فاؤه والمه حريف علة، حنو وىف، ووعى، ووقى.وهو اللفيف املفروق:  (4
 .(3)ما كانت عينه والمه حريف علة، حنو طوى، وهوى، وحىيوهو اللفيف املقرون:  (5

ختبار الاص الب املرحلة الثانوية يف غاان يف االوعند تطبيق أقسام الفعل املعتل على ط
 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 
يف الباب الثاين  ك مسجلة، وتفاصيل ذلمثلة لكل نوعايء"، لكنهم أخطأوا يف حتديد األألفا أو واوا أو 

 .من البحث

 الفعل من حيث التجريد والزايدة
 اجملرد:  -أ 

                                                           

  698، ولد ابلقاهرة عام حممدالقرشي اهلامشي، هباء الدين، أبو عبد هللا بن عبد الرمحن بن عبد هللا بن حممد ابن عقيل: هو  (1)
 ، ومن مؤلفاته: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، وخمتصر الشرح الكبري، كان عاملاً ابلنحو والعربية من أئمة النحاةهـ ،       
 .48 - 47، ص2الوعاة، ط، جهـ. انظر: السيوطي، بغية 769اجلامع النفيس، وتويف ابلقاهرة عام      

 .271، ص4، ج20، طشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، لابن عقيانظر: (2)
 .268، ص4، ج20، طشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ابن عقيل: انظر (3)
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قط منها حرف يف تصاريف الكلمة لغري سمجيع حروفه أصلية، وال ي انترد: هو ما كالفعل اجمل
 ة. يصريفتعلة 

 أربعة أحراف.وال يزاد اجملرد من الفعل عن ، يعجمرد راب، و واجملرد قسمان: جمرد ثالثي  

 أوزان الفعل الثالثي اجملرد:
)) ني حنو: فـ ع ل  (  مفتوح الع–ف ِعل    -ثالثة أوزان ) فـ ع ل   يهبار ماضتللفعل الثالثي اجملرد ابع

(( –فـ ت ح   –ش ك ر   ن  ))ح س   -: حنوالعني أو مضموم، و ِرث  (( -خنو: ))ع ِلم   العني،  أو مكسور، ض ر ب 
-  ))  بار املاضي.ابعت هذا  ،ش ر ف  

 -أبواب: تةأما ابعتبار املضارع فله س

 و املضارع.  اضيامل يـ ْفت ح  (( بفتح العني يف ،حنو : ))فـ ت ح   – :  يـ ْفع ل  فـ ع ل   -1

 جي ِْلس  ((  ابلفتح يف املاضي والكسر يف املضارع. ،حنو:  ))ج ل س   –ل  : يـ ْفِعل  فـ ع   -2

 ي ْشك ر  (( ابلفتح يف املاضي و الضم يف املضارع. ،ك رحنو )) ش   –فـ ع ل : يـ ْفع ل   -3

 ((  ابلكسر يف املاضي و املضارع. بسِ حي ْ   ،بحنو  )) ح سِ  -ف ِعل  : يـ ْفِعل  -4

 .حي ْس ن  (( ابلضمة يف املابضي واملضارع الغري ،فـ ع ل : يـ ْفع ل  حنو )) ح س ن -5

 اضي والفتح يف املضارع امليف (( ابلكسر يـ ْعل م   ،حنو )) ع ِلم   –ل  : يـ ْفع ل  ف عِ  -6

وقد جاء يف األوراق االختبارات أخطاءٌ يف اإلتيان ابألمثلة ألوزان الفعل الثالثي اجملرد من حيث 
 بنائه  للزمن املضي، منها: مسع )فع ل(، ضرب )فِعل(، ض ِرب وش ِرب )فـ ع ل(. 

 الفعل الرابعي اجملرد وزن
ط ْأط أ   ،ز ْلز ل   ،ز ْخر ف   ،بـ ْعثـ ر   ،د ْحر ج  )) فـ ْعل ل  (( حنو )) . واحد الغري الفعل الرابعي اجملرد له وزن

 (( وهلم جر.
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 ،تقاتل ،) ق اتل حروفه األصلية، حنو:  لىو هو ما زيد فيه حرف أو أكثر ع الفعل املزيد: -ب
 .زيد الرابعي، املزيد الثالثياملقسمان:  وهو.( ّتلق

قسم زيد فيه ، و سم زيد فيه حرف واحدق أقسام:لثالثي املزيد له ثالثة ال فعال أوزان الثالثي املزيد:
 قسم زيد فيه ثالثة أحرف.، و حرفان

 له ثالثة أوزان: فاملزيد حبرف
 ، أ مْت ن  ( ،فـْع ل  : حنو ) أ ْكر م  أ -
 ، ص اَل   (  ،ف اع ل  : حنو ) ش ار ك   -
 .فـ هَّم  ( ،فـ عَّل  : حنو ) ه ذَّب   -

 له مخسة أوزان: نيواملزيد حبرف

 ، اْنط ف أ  (  ،س ر  )اْنك  انـْف ع ل  : حنو  -
 ، (ت ص م  اخْ  ،ل  تم)اشْ افـ تـ ع ل  : حنو  -
 ، (اْسو دَّ  ،رَّ ) امحْ افـْع لَّ :  حنو   -
 ، تـ ع لَّم  (   ،تـ ف عَّل  :  حنو ) تـ ق دَّم   -
 .(تـ ع اط ف   ،تـ ف اع ل  : خنو ) تـ ب ار ك   -

 ه أربعة أوزان:لحرف ي زيد فيه ثالثة أذوال

 ، (تـ ْعم ر  اسْ   ،) اْستـ ْقب ل  :  حنو  اْستـ ْفع ل   -
 ، ذ() اْجل وّ : افـْع وَّل :  حنو -
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 ط رِ " يف القاموس: (1)قال الفريوزآابدي       
 ضاء ، والسُّْرع ة  يف السَّرْيِ، وذ هاب  امل

 ،(2) ،"واالْجِلوَّاذ : امل

ْود ب  افـْع ْوع ل  : حنو )   -  ،(د ق  اْغد وْ  ،اْحد 
 .(اْخض ارَّ ، افـْع الَّ  : حنو )اْشه ابَّ  -

 :  أوزان الرابعي املزيد
إما و  .(تـ ز ْلز ل   ،) تـ ف ْعل ل (  حنو ) تـ بـ ْعثـ ر   :و له وزن واحد، وهو ،حبرف امزيدإما أن يكون هو و 
  وزانن: وله حبرفني، ازيدم أن يكون

 ،(اْكف ه رَّ  ،اْطم أ نَّ افـْع ل لَّ :  حنو )  -
 .(4) (اْحر جْن م  ، (3) ) افـْر نـْق ع  ل ل  : حنو ع نْـ افْـ  -

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 

 ات. بعضهم ابحلروف األصلية لبعض الكلم

 تصريف األفعال

فارق صورته اليت املتصرف هو الذي ي ، فالفعل  املتصرف يف األوراق اآلتية لفعل  ادرس البحث  
 وذكر .أو املستقبل( واألمر أو احلال، واملضارع ،املاضي:) صورة أخرى من صور الفعلىلهو عليها إ

                                                           

  729ولد سنة )، العالمة جمد الدين أبو الطاهر –جمد الدين حممد بن يعقوب بن حممد بن إبراهيم الشريازي الفريوزآابدي هو ( 1)
   . مث انتقل إىل العراق، ودخل عن والده، مث عن عدد من علماء شريازالعلم  ومنها أخذأعمال شرياز بفارس.  هـ( بكازريد من     
  49. ومن تالمذته، ابن حجر العسقالين، وله مؤلفات كثرية تصل إىل طلبا للعلم وبالد الروم واهلند وزبيد ابليمنمصر والشام      
 إنباء الغمر ابن حجر العسقالين، . انظر: وهو متمتع حبواسه ه،817بزبيد سنة  ومات مصنفا، أشهرها القاموس احمليط،     
 .80-79ص: ، 10ج، 1، ط/الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، السخاوي. وانظر أيضا: 50-47، ص3ج أببناء العمر،     

 يم[.، ابب ]ابب الذال فصل اجل332 ص، 8، طالقاموس احمليط، الفريوزآابدى: انظر( 2)
 .136، ص: 1، ج3ط ،لسان العرب، نقع :أي تفّرق، ينظر: ابن منظور( افر 3)
، واْزد مح  وا الق ْوم  أو اإِلِبل : اْجت م ع  ( احرجنم 4)  ب ، ]اب1039، ص: القاموس احمليطالفريوزآابدى، نظر: ،ابعض ها على ب عض 

 .203، صيف التصريفاملمتع الكبري ابن عصفور، نظر أيضا: اامليم فصل احلاء[، و     
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م فاعل واألمر ه مضارع واسما أييت من هو أن املتصرفيف )املقتصد شرح اإليضاح(  (1)اجلرجاين
 .(2)والنهي

 ف:، وانقص التصر فالتصر  مإىل ات الفعل املتصرف قسمينو 

أكثر األفعال من هذا و ، فهو الذي أييت منه املاضي و املضارع واألمر  ففأما اتم التصر  -1
ت فِ  ،ظ  ف  حي) قول: ، أييت منها املضارع فتيةضاألفعال ما ه(  فهذاْستـ ع م ر   ،ع  فانـْت    ،ح ِفظ  )القسم، حنو  ، عيـ نـْ

 .(رْ استعمِ  ،عْ انتفِ ، ظْ حفِ ا)قول: ( وأييت  األمر أيضا فتر  ي ْستـ ْعمِ 

 ، ما زال،مابرح) :حنو منه املاضي واملضارع فقطفهو ما أييت  فقص التصر و أما ان -3
 (4)األزهري غري أن .(3)(يدع ،. حنو ) يذرفقط األمرأو أييت منه املضارع و  ،( أوشك

 عل )يدع(ذهب إىل أنه ورد صيغة املاضي للف  بعض اللغوينيذكر أن  اللغة( يف )هتذيب
 لوروده يف احلديث الشريف، والنيب صلى هللا عليه وآله وسلم أفصح  ؛ يف اللغة الفصيحة

  .(5)العرب

                                                           

 ،    أهل جرجان )بني طربسات وخراسان( من ،كان من أئمة اللغة  .واضع أصول البالغة ،لرمحن بن حممد اجلرجاين، أبو بكرعبد القاهر بن عبد اهو ( 1)
 م. انظر: الزركلي، 1078 –ه 471، ومات عام إعجاز القرآنو  مطوال وخمتصرا،شرح اإليضاح دالئل اإلعجاز و ، أسرار البالغة :من كتبه     
 .48، ص4، ج15،  طاألعالم     

 .355ص ،1، جد.ط ،املقتصد يف شرح اإليضاح، اجلرجايننظر، ا( 2)
 .25، ص1، جالكتابنظر: سيبويه، ا( 3)
 ولد   ، كان رأسا يف اللغة،ابألزهري ، امللقبحة األزهري اهلرويأبو منصور حممد بن أمحد بن األزهر بن طلهو: األزهري ( 4)

 و أخذ ع ن الرّبيع بن م يف هراة يف خراسان، مث انتقل إىل بغداد، اشتهر ابلفقه مث غلب عليه التبحر يف العربية، 895 -هـ282   
 اظ خم ْت صر ْلف  و له من التصانيف: التـَّْهِذيب يف اللُّغ ة، تـ ْفِسري أ   س ل ْيم ان، ونفطويه، و اْبن السراج. و أْدرك  اْبن د ر ْيد و مل يرو ع نه      
ام، األدوات، و غري ذ ِلك.        بغيةانظر: السيوطي،  م.981 –ه 370ومات عام  اْلم زينّ، التـَّْقرِيب يِف التَـّْفِسري، شرح شعر أيب مت 
  20، ص1د.ط، ج، الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة    

 .426-425، ص29ط، موت األلفاظ يف العربيةاعدي، الصانظر: . و 88، ص3، ج1، طهتذيب اللغةاألزهري، انظر: (  5)
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عن عائشة رضي هللا عنها أن رسول هللا صلى هللا  يف صحيحه (1)ذلك ما أخرجه البخاريومن 
، اتِّق اء  ف ْحِشهِ " :عليه وسلم قال ، أ ْو و د ع ه  النَّاس   .(2)"أ ْي ع اِئش ة ، ِإنَّ ش رَّ النَّاِس م ْن تـ ر ك ه  النَّاس 

التمييز بني وقد جاء يف أوراق االختبار التقوميي للطالب بعض  األخطاء يف صورة اللط يف 
ين جيد صعوبة يف التفريق بني نوعي األفعال املتصرفة؛ )اتمة التصرف( و)انقصة التصرف(. فالطالب الغا

كلمات الواردة غري شائعة يف االستعمال اليومي لدى األفعال املتصرفة املذكورة بسبب أن بعض ال
 دة يف اللغة العربية.تكونت لديه خربة لغوية ال تعرف هذه التقسيمات املوجو  قدالدارس، و 

: حرف من أحرف املضارعة. و هياملضارع من املاضي بزايدة  غصا ي  : املضارعالفعل تصريف 
 .(3))أنيت(أو  (ت) أني هي اجملموعة يف قولك:التاء، أو  -الياي  -النون  -األلف 

 –ب  ت  ) أ كْ ة، تقول ضفاؤه ، وحترك عينه ابل سكن(  توإذا كان املاضي ثالثيا: حنو: )ك ت ب  
ت ْذه ب   –ي ْذه ب    –ن ْذه ب    -ب  )أ ْذه  ، وحترك عينه ابلفتحة ( أو تسكن فاؤهتكتب  –ي ْكت ب  –ن ْكت ب  

 –جن ِْلس    -ِلس  جت ْ  –) أ ْجِلس  : تقول يف مضارعه(  حنو) جلسة، أو تسكن فاؤه و حترك عينه ابلكسر  (
 .(4)جي ِْلس  (

(  يقول يف مضارع ضم هويكون أول   -تـ ز ْلزِل   –)ا ز ْلزِل  موما إذا كان ماضيه رابعيا. حنو ) ز ْلز ل 
 (...رجدحي   –رج دح)  ( بضّم حرف املضارعة ،  و كذا  نـ ز ْلزِل     -ل   يـ ز ْلزِ 

) أ ْنط ِلق  رف املضارعة، حنو: ) تنطلق ( تقول يف مضارعها: حتح رابعيا، ف   هوإذا مل يكن ماضي
تـ ْغف ر ومثله( بفتح حرف املضارعه، تـ ْنط ِلق   –يـ ْنط ِلق   –ِلق  نـ ْنط   –  –ر  نستغفِ  –ستغِفر  أ) :حنو( : ) اس 

                                                           

 ، أحد كبار احلفاظ الفقهاء من أهم علماء احلديث اجلعفي البخاري هو حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية بن بـ ْرِدزب ه(1)
  ،810  -ه 194يا( سنة أوزبكستان حالوعلوم الرجال واجلرح والعلل عند أهل السنة واجلماعة، ولد يف خبارى )إحدى مدن     
     الصحاح الكتب الستة ، الذي يعد أوثقصحيح البخاري له مصّنفات كثرية أبرزها كتاب اجلامع الصحيح، املشهور ابسم    
 انظر: الذهيب، سري  م.870-ه256مات عام  .القرآن الكرمي والذي أمجع علماء أهل السنة واجلماعة أنه أصح الكتب بعد    
 .120-79، ص10أعالم النبالء، د.ط، ج    

ب  م ا جي  وز  ِمن  اْغِتي اِب أ ْهِل الف س اِد و الرِّي ِب رقم احلديث  ،17، ص8، ج1ط، صحيحهفيالبخاري، أخرجه ( 2)  .(6054)اب 
 .44ص، 1ط، الكافية يف علم النحو، ابن حاجب :انظر( 3)
 .62ص، 1ط، واخلطالشافية يف علمي الصرف (  ابن حاجب، 4)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
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، . فاألول ماضيه مخاسيرايعي(  ليس استغفر  –ألن مضي الفعلني ) انطلق ؛ (تستغِفر   –ستغِفر  ي
 . يوالثاين ماضيه سدادس

ا هي عند مقى كب(  فإهنا تبتاء زائدة،  حنو: ) تصاَل دوءامب الثي،الث غرياضي املأما إذا كان 
 .(1) (تـ ت ص اَل    –يـ ت ص اَل     - نـ ت ص اَل    -) أ ت ص اَل   املضارعة، فتقول: 

 تصريف األمر
 –تـ ع ظَّم   –ع ظَّم  نـ   –) أ ع ظَّم  ذف حرف املضارعة ، حنو: حبصاغ األمر من املضارع: و ذلك ي  

) ع ظِّْم (  وكذلك )تـ ع لَّم (  :أفعال مضارعة، فعند صياغتها لألمر حيذف حرف املضارعة ه( فهذيـ ع ظَّم  
عة ، فعند صياغتها لألمر (  مضار اَل ، نتصاَل ، يتصاَل ، تتصاَل تصأ) فعال : وكذا األلَّم ( )ع  :تقول

 ( حبذف حرف املضرعة.اَلص  تقول : ) ت  

(  فإن ضربي –يـ ْنط ِلق   –ي ْستـ ْغفر   –)يـ ْنص ر  حنو:  ة ساكنا،املضارعما يلي حرف أما إذا كان 
تـ ْغِفرْ ا –رْ ص  نْ )احنو: يف أوله مهزة،  يزادحيذف و  ةعار حرف املض    .( ْضِربْ ا  –ط ِلقْ نا –س 

  

                                                           

 .65-64ص، 1ط، الشافية يف علمي الصرف واخلطابن حاجب، (  1)
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 االسم املفرد واملثىن واجلمع:املبحث الثاين: 2.3.1

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"

عدد اثنني وعدد أكثر من اثنني، وقد حدث هناك اختالف يف اللفظ لتأدية ذلك و"كتب" دلت على 
 (1)الغرض

 األول: االسم املفرد
يعّرف الشيخ احلمالوي االسم املفرد أبنه "لفظ دال على واحد، كرجل وامرأة وقلم وكتاب، أو: 

ال وكتب وأقالم، وال ملحقا هبما، حنو: هو ما ليس مبثىن كرجلني وكتابني وقلمني،  وال جمموعا، كرج
 .(2)اثنان عشرون. وال من األمساء المسة املبنية يف النحو" 

، وهو خال من جنس الذكر ل علىالدا ذكر واملؤنث: فاملذكر هوإىل املوينقسم االسم املفرد 
ء التأنيث املربوطة، ات ف ابلعالمات اآلتية:عر  أما االسم املؤنث في   .محزة -التأنيث، حنو: أمحد  عالمات

 ألف التأنيث املمدودة، حنو:، و ألف التأنيث املقصورة، حنو: ليلى، جنوىحنو: عائشة، عابدة، حممودة، و 
 .(3) دعاء، شيماء، أمساء

 الصحيح واملقصور واملمدود واملنقوصوينقسم االسم املفرد أيضا إىل: 

 منقوصا، حنو: رجل، كتاب، هو االسم الذي ليس مقصورا وال ممدودا وال االسم الصحيح:
 .(4)زيد

هو االسم املعرب الذي آخره ألف الزمة، حنو: اهلدى، املصطفى، اهلوى،  االسم املقصور:
 . (5)الفىت

                                                           

 .95، ص.ط، دالبناء الصريف يف اخلطاب املعاصرظر: عكاشة، ان( 1)
 .108، صد.ط، شذ العرف يف فن الصرف ( احلمالوي،2)
 .269، صد.ط، الصرف الكايف، : عبد الغينانظر (3)
 .86، ص1ط الصريف،التطبيق ، الراجحي (4)
 .81، ص1ط التطبيق الصريف،، الراجحي (5)
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هو االسم املعرب الذي آخره ايء مالزمة غري مشددة، وقبلها كسرة،  االسم املنقوص:
 حنو:القاضي، احملامي، املتعايل، املستعلي.

ئدة، حنو: مسراء، شيماء، هو االسم املعرب الذي قبل آخره مهزة قبلها ألف زا االسم املمدود:
 .(1)بيضاء، صفراء، محراء

 الثاين: املثىن

على  ونون هو اسم معرب دل أو انب عن مفردين اتفقا لفظا ومعىن، بزايدة ألف ونون أو ايء
كتابني( شجرة )   –كتاابن   رجلني( كتاب ) –رجل )رجالن ، حنو: ، وكان صاحلا لتجريده منهماآخره

 .(2)شجرتني( –شجراتن 

: على آخره بال تغيري، حنو عالمة التثنيةاالسم الصحيح، بزايدة  ثىّن ي  تثنية االسم الصحيح: 
 وضوء(. رجلني وامرأتني وضوءين، يف )رجل وامرأة –رجالن وامرأاتن وضوءان 

قصور ايء إذا كانت ايئي االسم املعند تثنية االسم املقصور تقلب ألف  تثنية االسم املقصور:
 األصل، وواوا إذا كانت واوي األصل.

 . قلب األلف ايء:1

 هداين ...اخل.أللف اثلثة وأصلها ايء، حنو: فىت فتيان، هدى أ. إذا كانت ا

 األلف رابعة أو أكثر، حنو: ملهى ملهيان، مستشفى مستشفيان، مستدعى ب. أن تكون
 مستدعيان...اخل.

عصوان، شذا  ا واو، حنو: عصالب األلف واوا إذا كانت اثلثة وأصلهواوا: تق . قلب األلف2
 .(3)قفوان...اخل شذوان، قفا

                                                           

 .89 - 86 ، ص1ط التطبيق الصريف،، الراجحي (1)
 .177، ص1، طجامع الدروس العربية، الغالييين (2)
 .89-88ص ،1ط ،التطبيق الصريف، الراجحيانظر:  (3)
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 :ن كانت، إتعتمد تثنية االسم املمدود على معرفة نوع اهلمزة  تثنية االسم املمدود:

 أصلية أو للتأنيث: -1

 –وضَّاءان  –رَّاءان مهزهتا، فتقول: ق ب دَّاء، وجب بقاءو  ووضَّاء إذا كانت  أصلية، حنو: قـ رَّاء -أ
 .(1)بدَّاءان، فتثبت اهلمزة لكوهنا أصلية يف بنية الكلمة " قرأ، وضئ، بدأ"

مزة واوا وجواب، فتقول: شيماوان، محراء، تقلب اهلو حسناء و إذا كانت للتأنيث، حنو: شيماء  -ب
 .(2)حسناوان، محراوان، بيضاوان...اخل

 ء:عن أصل واو أو اي ة منقلبة أو مبدلةمهز  -2
جاز فيها بقاء اهلمزة وقلبها واوا،  ،مساءو صفاء و إذا كانت مبدلة من أصل واو، حنو: دعاء  -أ

 مساوان. –صفاوان، مساءان  –دعاوان، صفاءان  –فتقول: دعاءان 

واوا، فتقول:  بناء جاز فيها بقاء اهلمزة وقلبها –إذا كانت مبدلة من أصل ايء، حنو: فداء  -ب
 .(3)بناوان –فداوان، بناءان  –ءان فدا

 :طريقة تثنية االسم املنقوص ابلنظر إىل الياء على النحو اآليت تكون تثنية االسم املنقوص:
: يف وضت الياء يف التثنية، فتقولداع ع  و  ا كان االسم املنقوص حمذوف الياء، حنو: قاضإذ -1

 ساعيان.  –ساع ويف داعيان،  –داع ويف قاضيان،  –قاض 

 –الساعي  –ذف منه الياء؛ فإنه ال يتغري فيه شيء عند التثنية، حنو: القاضي وإن مل حت-2
 .(4)الداعيان-الساعيان-الداعي، فتقول: القاضيان

 الثالث: اجلمع

                                                           

 .294ص د.ط، ،الصرف الكايفعبد الغين،  (1)
 .177، ص1، طالدروس العربيةجامع ، الغالييين (2)
 .295ص د.ط، ،الصرف الكايفعبد الغين،  (3)
 .93ص، 1ط، التطبيق الصريف، الراجحيانظر:  (4)
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م، اجلمع: هو ما دل على أكثر من اثنني ابتداء من ثالثة فصاعدا، حنو: مسلمون، رجال، أقال
ومجع  -ومجع املؤنث الصامل  -ىل ثالثة أقسام: )مجع املذكر السامل سم إوينقكتب، اهلندات، الزينبات، 

 .التكسري(

هو اللفظ الدال على أكثر من اثنني بزايدة واو ونون، أو ايء ونون . مجع املذكر السامل: 1
 .(1)الصاحلني –الصاحلون، املسلمني  –على آخر مفرده، حنو: املسلمون 

التاء والرتكيب، فال يصح: رجلون،  ليا منما ملذكر عاقل خافشرطه أن يكون عل فهو إما جامد:
ويشرتط له أن يكون صفة ملذكر عاقل خالية من  وإما مشتق: ، وال سيبويهون.وال زينبون، وال محزتون

، فال تقول: مرضعون التاء، وال على وزن أفعل، وال على وزن فعالن،  وال ما يستوي يف التذكري والتأنيث
ن للتاء، وال أمحرون على وزن أفعل، وعطشانون على وال فارهون لعدم العقل، وال عالمتو لعدم التذكري، 

 .(2)وزن فعالن، وال عدلون، وال صبورون وجرحيون لالستواء

ني بزايدة ألف واتء على آخر توهو اللفظ الدال على أكثر من اثن . مجع املؤنث السامل:2
 ...اخل.(3)مثرات –شجرات  –ت نتاقا –مسلمات  –زينبات  –و: فاطمات مفرده، حن

 :اآلتية مساءويطرد هذا اجلمع يف األ

 فاطمات. –زينبات، فاطمة  –مرميات، زينب  –علم املؤنث، حنو:مرمي  (1

 تفاحات. –مثرات، تفاحة  –شجرات، مثرة  –ما ختم بتاء التأنيث، حنو: شجرة  (2

 مرضعات. –صفة املؤنث املقرونة ابلتاء، حنو: مرضعة  (3

 جبال شاهقات.-شاهق اقل، حنو: جبلر غري العصفة املذك (4

 إنعامات. –إكرامات، إنعام  –اجملاوز ثالثة أحرف، حنو: إكرام  (5

                                                           

 .109ص ، د.ط،شذا العرف يف فن الصرفاحلمالوي،  (1)
 .109ص ، د.ط،فن الصرفشذا العرف يف احلمالوي، نظر: ا (2)
 .110ص د.ط،، شذا العرف يف فن الصرفاحلمالوي،  (3)
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 كتيبات.  –دريهمات، كتيب  –مصغر مذكر ما ال يعقل، حنو: دريهم  (6

 عذروات. -صحراوات، عذراء  -ء ما ختم أبلف التأنيث املمدودة، حنو: صحرا (7

 -حبليات، فضلى –ذكرايت، حبلى  –حنو: ذكرى  ما ختم أبلف التأنيث املقصورة، (8
 فضليات.

 االسم لغري العاقل املصدر اببن أو ذي، حنو: بنات األوبر، ذوات القعدة. (9

 –التلغرافات، التلفزيون  –كل اسم أعجمي مل يعهد له مجع آخر، حنو: التلغراف  (10
 .(1)وانتالتلفزي

 أو مقدر كفلك ،اهر كرجل ورجالهو مادل على أكثر من اثنني بتغيري ظ. مجع التكسري:3
: ويستعمل كل منهما يف موضع اآلخر جمازا، (مجع قلة ومجع كثرة)للمفرد واجلمع. وهو على قسمني، 

فوق العشرة إىل غري فجمع القلة يدل حقيقة على ثالثة فما فوقها إىل العشرة ومجع الكثرة يدل على ما 
 . (2)هناية

 وأمثلة مجع القلة على النحو اآليت:

 .أسلحة= لة أفعِ  -

 .أفلس= ل أفع   -

 .فتية= علة فِ  -

 .     أفراس= أفعال  -

 يقول ابن مالك: وما عدا هذه األربعة من مجوع التكسري فجموع كثرة.

 هْ لَّ قِ  وع  مج    عالٌ فْ أ   ت  . مث َّ ... هْ ل  عْ مث فِ  ل  ع  أفْـ  ةٌ ل  عِ فْ أ           

                                                           

 .183-181، ص1، طجامع الدروس العربية، الغاليييننظر: ا(1)
 .114، ص4، ،ج10، طشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ابن عقيلانظر:  (2)



 

 

86

 .(1)يفِ الصُّ ك    اء  س ج  كْ والع   ل  ج  رْ أ  .. ك  .ي .فِ ا ي  عً ضْ و   ة  ر  ثْـ ك  ذي بِ  وبعض  

 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 

 .(2)رض ون –أعل ون، رضا  –أعلى ألفا، حنو: 

 السامل:مجع االسم املقصور مجع املؤنث  -
 يعامل االسم املقصور املراد مجعه مجع أتنيث معاملة مثناه، فتقلب األلف ايء يف:

 مستشفيات. –سعدايت، مستشفى  –أ. إذا كانت األلف رابعة فأكثر، حنو: سعدى 

 .(3)قرايت –هدايت، قرى  –حنو: هدى ب. إذا كانت األلف اثلثة، وأصلها من ايء، 

 كر السامل:مجع االسم املمدود مجع املذ  -
 بّداءون. –قرَّاءون، بّداء  –أ. جيب بقاء اهلمزة إذا كانت أصلية، حنو: قرَّاء 

 صحراوون. –محراوون، صحراء  –ب. جيب قلب اهلمزة واوا إذا كانت زائدة للتأنيث، حنو: محراء 

رضاءون  –ة من حرف أصلي، حنو: رضاء ا واوا، إذا كانت مبدلج. جيوز إبقاؤها وقلبه
 .(4)ورضاوون

 مجع االسم املمدود مجع املؤنث السامل: - 
 بّداءات. –قرَّاءات، بّداءة  –أ. جيب بقاء اهلمزة إذا كانت أصلية، حنو: قرَّاءة 

 بيضاوات. –محراوات، بيضاء  –ب. جيب قلبها إذا كانت للتأنيث، حنو: محراء 

                                                           

 .65، د.ط، صألفية ابن مالك ابن مالك، (1)

 .296صد.ط،  ،رف الكايفالصنظر: عبد الغين، ا(2)
 .89، ص1ط، الصريفالتطبيق ، الراجحينظر: ا (3)
 .92، ص1ط، التطبيق الصريف، الراجحي (4)
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رضاءات  –جيوز إبقاؤها وقلبها واوا إذا كانت مبدلة من حرف أصلية، حنو: رضاء  .ج
 .(1)ورضاوات

 مجع االسم املنقوص مجع املذكر السامل: -
 احملامون. –الساعون  –أ. حتذف الياء مع ضم ما قبلها؛ إذا مجع ابلواو والنون، حنو: القاضون 

 .(2)احملامني –الساعني  –والنون، حنو: القاضني  ب. تبق الكسرة مع حذف الياء إذا مجعت ابلياء

 مجع االسم املنقوص مجع املؤنث السامل: -
ي: ال يتغري منه شيء وال حيذف منه شيء، حكم املنقوص يف مجع اإلانث كحكم تثنيته، أ

 (3)حماميات –حماميتان  –قاضيات، حمامية  –قاضيتان  –فيعوض الياء فيه، حنو: قاضية 

عربية على عينة الطالب يف هذه الدراسة سجل الباحث  أخطاء مع يف اللغة وعند تطبيق اجل
 Transferالتطبيق الناقص للقواعد نتيجة )نقل الربة كثرية ومتنوعة، واليت يرجع أسباهبا إىل أمور، منها: 

of Experienceر من عالمة ( من اللغة األم واللغة اإلجنليزية إىل اللغة العربية؛ ألنه ال يوجد فيهما أكث
لغة العربية يف احلاالت اإلعرابية للجمع يف الكلمة الواحدة، كما هو احلال يف مجع املذكر السامل يف ال

نصب واجلر(، انهيك عن الشروط اليت ينبغي أن تتوفر يف هذا النوع من اجلمع.  ففي لغة )الرفع وال
. )انغ م  د  ني. = رأيت مسلمم يْ لْ غ  م س  .( )انونس ْنزو. = جاء مسلم م يْ )هوسا( مثال، ي قال: )م س لْ 

 .(ني. = مررت ابملسلمم يْ م س لْ 

  

                                                           

 .296صد.ط،  ،الصرف الكايفعبد الغين،  (1)
 .181، ص1، طجامع الدروس العربية، الغاليييننظر: ا( 2)
 .94، ص1ط، التطبيق الصريف، الراجحينظر: ا( 3)
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 : الفصل الرابع: )قضااي حنوية(4.1
 توطئة:

خطاء ليكون التطبيق عليها يف حتليل أ تناول هذا الفصل بعض موضوعات النحو ابلدراسة،
النعت، ودرس  األول ظاهرة فدرس املبحث ،مباحث ثالثة   الفصل   ويضمالدارسني يف الباب الثاين. 

  املبحث الثاين اإلضافة، يف حني تناول املبحث الثالث اجلار واجملرور.

مستوى لغواي يلي علم الصرف يف الرتتيب، وعرّفه ابن (Syntax السنتكس)ي عترب علم النحو 
حقري والتكسري كالتثنية واجلمع والت  ،هو انتحاء مست كالم العرب يف تصرفه من إعراب وغريهجيّن أبنه: "

 الفصاحة ليلحق من ليس من أهل اللغة العربية أبهلها يف ،وغري ذلك ،ة والنسب والرتكيبواإلضاف
 (1)..."وإن شذ بعضهم عنها رد به إليها. ،فينطق هبا وإن مل يكن منهم

"يبحث يف أقسام الكلمات ... وأنواع كل قسم  أبنه -تعريفا إجرائيا  -وعّرف وايف النحو  
ء منه يف اآلخر... وعالقة أجزاء اجلملة بعضها ه يف الداللة، وأجزاء اجلملة  وترتيبها وأثر كل جز ووظيفت

 (2)ببعض".

الاصة ابللغة  إال ابمتالك التلميذ للفنون واملهارات ايتم اكتساهب ال اللغةوقد بنّي زايد أبن 
فيجب على املتعلم األجنيب إتقاهنا فاللغة العربية تتكون من تراكيب وقوالب خاصة هبا، . (3)املتعلَّمة

 . (4)ال اللغة الثانية اليت يتعلمها استعماال صحيحاليتمكن من استعم

  

                                                           

 .35، ص1، ج4، طصائصاخلبن جين، ا( 1)
 .10ص ،9ط، علم اللغة، ( وايف2)
 .11، ص، د.طاألخطاء الشائعة النحوية والصرفية واإلمالئية زايد، انظر:( 3)
 .85ص، 1، طعلم اللغة التطبيقي يف اجملال التقابلي )حتليل األخطاء(، زهرانانظر: ( 4)
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 : املبحث األول: النعت1.4.1
ميسها اإلعراب قبل تعريف النعت جيدر بنا أن نعرف التوابع؛ فالتوابع عبارة عن الكلمات اليت ال 

هي الكلمات  يف شرحه أللفية بن مالك أبن التوابع (1)األمشوينسبيل التبع لغريها، أو كما بنّي  إال على
، وهي مخسة: النعت، والتأكيد، وعطف (2)رفعا ونصبا وجراأو اجلمل املشاركة ملا قبلها يف اإلعراب 

أربعة، حيث أدرجوا عطف البيان وعطف النسق حتت  ان، والبدل. وعدها بعضهمالنسق، وعطف البي
 ذا املذهب ابن مالك يف ألفيته:ذهب ه . وممن(3)قوهلم " العطف"

ب ع  يف اإلعراِب األمساء    (4)... نـ ْعٌت وتـ وْكيٌد وع ْطٌف وب د لْ  األ و لْ  يـ تـْ

 تعريف النعت: 

يف مهع اهلوامع  (6)فه السيوطي، وقد عرّ (5)ويسمى الصفة والوصف عند الكوفيني وبعض البصريني
بع مكمل ملتبوعه لداللته على معىن أبنه " جاء الرجل األديب، فلفظ  ، حنو:(7)" ِفيِه أ و يف م تـ ع لق ِبهِ ات 

 .)األديب( نعت للرجل. وهو مكمل للمعىن فيه

 وفيه يقول ابن مالك:  

                                                           

  م(، يـ ع رف ابألمشوين، 1464هـ/929 -م 1435هـ/838) أبو احلسن نور الدين علي بن حممد بن عيسى بن يوسف هو( 1)
 م، هو حنوي وفقيٌه شافعيٌّ وأصويل مصري، ومن تصانيفه: شرح 1435-ه838)أمشون(، و لد ابقاهرة عام  نسبًة إىل مدينة     
  –ه 900تويف عام لفقه، ونظم مجع اجلوامع ونظم إسياغوجي يف املنطق. ألفية بن مالك يف النحو، ونظم املنهاج يف ا     
  .10، ص5، ج15، طاألعالمم. انظر: الزركلي، 1495    

 .315، ص2ج ،1ط ،شرح األمشوين على ألفية ابن مالك، نظر: األ مْش وينا( 2)
 .116ص، 1، طاللباب يف قواعد اللغة وآالت األدب انظر: السراج،( 3)
 .44، د.ط، صألفية ابن مالك ابن مالك، (4)

 .563، ص3، ط/حنو اللغة العربية، ينظر: النادر ا( 5)
 ، ولد عام جالل الدين: إمام حافظ مؤرخ أديبعبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد ابن سابق الدين الضريي السيوطي، هو ( 6)

 ؛ من ذلك: اإلتقان يف علوم القرآن، الكبري، والرسالة الصغريةمصنف، منها الكتاب  600له حنو م، 1445 –ه 849    
 ، 15، طاألعالمم. انظر: الزركلي، 1505 -ه911ألشباه والنظائر )يف العربية(، واملزهر، ومهع اهلوامع، وغريها. تويف عام وا    
  .302-301، ص3ج    

 .145، ص 3جد.ط، ، مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامعالسيوطي،  (7)
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 (1)ما به اعتلقْ  ... بومسه أو وسمِ  ما سبقْ  متمُّ  اتبعٌ  النعت  ف  

 :(2)تتلخص فوائد النعت فيما أييت: فوائد النعت

 .األديبمررت بزيد  ان املنعوت معرفة، حنو:التوضيح؛ وذلك إذا ك -1

 .أديبالتخصيص؛ وذلك إذا كان املنعوت نكرة، حنو: مررت برجل  - 2

 .الرمحن الرحيماملدح، حنو: بسم هللا  - 3

 .الرجيمالذم، حنو: أعوذ ابهلل من الشيطان  - 4

 .املسكنيالرتحم، حنو: اللهم ارحم عبدك  - 5

 {.كاملة:}تلك عشرة  التوكيد، حنو: قوله تعاىل -6

 النعت السبيب. -: ينقسم النعت إىل قسمني رئيسني، ومها: النعت احلقيقي أقسام النعت
، حنو: قوله صلى هللا (3)منعوته األصلي هو ما دل على معىن يف نفس أوال:النعت احلقيقي:

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

                                                           

 .44، د.ط، صألفية ابن مالك ابن مالك، (1)

 .145، ص3جد.ط، ، اهلوامع يف شرح مجع اجلوامعمهع : السيوطي، نظرا( 2)
 .123، ص2، جط، د.النحو الكايف، ( عبد الغين3)
 ، من أهم علماء احلديث النبوي عند أهل بن مسلم بن ورد بن كوشاذ القشريي النيسابوري، أبو احلسني مسلم بن احلجاجهو  (4)

 نت له رحلة واسعة يف طلب احلديث، وهو مصنِّف كتاب اجلامع م، كا822-ه206السنة واجلماعة، و لد يف نيسابوري عام      
 اجلامع الصحيح املشهور بصحيح مسلم الذي ي عترب اثين أصح كتب احلديث بعد صحيح البخاري، ومن تصانيفه أيضا:      
 م. انظر: 875 -ه261م تويف عا الصحيح، الكىن واالمساء، أوهام احملدثني، طبقات التابعني، وكتاب التمييز يف احلديث.     
 . 233-232، ص12رضا كحالة، معجم املؤلفني، د.ط، ج     
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. وحكمه وجوب كونه اتبعا للمنعوت يف التذكري والتأنيث، (1)"مستكربٌ ، وعائٌل كذابٌ ، وملك  زانشيخ 
 .(2)واجلمع، والتعريف والتنكري، ويف حركات اإلعراب الثالثواإلفراد والتثنية 

نعوت، مشمل على "هو ما دل على نعت يف اسم ظاهر بعده متعلق ابمل اثنيا: النعت السبيب:
مثل: هذا بيت واسعة غرفه، فكلمة "واسعة" ال على صفة لـ"بيت"  ،(3)ضمري يعود على املنعوت مباشرة

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".

 ينقسم النعت إىل ثالثة أنواع:أنواع النعت: 
"هو ما ليس جبملة وال شبه مجلة، سواء كان مثىن أو مجعا، مثل: انل الرجل  لنعت املفرد:ا -1

انل الرجال املخلصون  –انل الرجالن املخلصان الشهادة يف سبيل هللا  –املخلص شهادة يف سبيل هللا 
 (4)الشهادة يف سبيل هللا."

ثاين مرفوع ابأللف؛ ألنه مثىن، ة؛ ألنه مفرد اتبع السم مفرد مرفوع، والفوع ابلضمفاألول مر 
 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 .

 امسية(: –لة )فعلية النعت اجلم -2
 .خياف هللا، اإلمام رجل يقرأ القرآنالنعت اجلملة الفعلية، مثل: مسعت طالبا  -أ

                                                           

ب  بـ ي اِن ِغل ِظ عن أيب هريرة رضي هللا عنه،  صحيحهأخرجه مسلم يف ( 1) ْلع ِة اب  ز اِر، و اْلم نِّ اِبْلع ِطيَِّة، و تـ ْنِفيِق السِّ حت ْرمِِي ِإْسب اِل اإْلِ
ث ِة الَِّذين  ال  ي ك لِّم ه م  هللا  يـ ْوم  اْلِقي ام ِة، و ال  يـ ْنظ ر  إِل ْيِهْم، و ال  يـ ز كِّيِهْم و هل  ْم ع ذ ابٌ اِبحلْ ِلِف، و بـ ي اِن الثَّ  ، 102، ص1، د.ط، جأ لِيمٌ  ال 

 .(107)رقم 
 .124، ص2، جط، د.النحو الكايف، عبد الغين(2)
 .124، ص2 د.ط، ج ،النحو الكايف،عبد الغينانظر:  (3)
 .125، ص2 د.ط، ج ،النحو الكايف،عبد الغينانظر:  (4)
 .566، ص:3، ط/حنو اللغة العربية، نظر: النادريا(5)
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 النعت اجلملة االمسية، مثل: أحب رجال أخالقه طيبة أو رجال طيب  األخالق. -ب

 النعت شبه اجلملة " اجلار واجملرو أو الظرف(: -3
رأيت خطيبا على  –لقاعة و: مسعت أستاذا يف االنعت شبه اجلملة ) اجلار واجملرور(، حن -أ

 املنرب.

 النعت شبه اجلملة ) الظرف: زماين أو مكاين(: -ب

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

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

 تقع بعد معرفة؛ أي أن يكون منعوهتا نكرة. وشرط النعت الواقع مجلة أو شبه اجلملة: أن ال
حنو: جنح طالب يذاكر، تفوق تلميذ جيتهد. فكل من "يذاكر وجيتهد" مجلة فعلية صحت وقوعها نعتا؛ 

حنو: لوقوعها بعد نكرة، فهي منصوبة على النعت. أما إذا وقعت بعد معرفة فهي يف حمل نصب حال، 
لة فعلية يف حمل نصب حال وليس من " يتبسم وميشي" مج أقبل زيٌد ميشي، فكل –جاء عليٌّ يبتسم 

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

، (2)وي ستثىن من ذلك املع رَّف بالم اجلنس لقرب مسافته من النكرة، لكونه نكرة معىن ال لفظا
 :شاعرومن ذلك قول ال

 (3)ين ... فمضيت مثت قلت ال  يعنيينبّ على اللَِّئيم يس و ل ق د أ مرّ       

 

                                                           

 .126، ص2د.ط، ج، النحو الكايف ظر: عبد الغين،ان( 1)
  320، ص: 2ج/، 1ط، شرح األمشوين على ألفية ابن مالك، : األ مْش وينانظر( 2)
 بويه، والشاهد يف كلمة "اللئيم"، فرغم أنه حلقه )ال( إال أنه تعريف غري مقصود، البيت من الكامل، وهو من شواهد سي( 3)

  .357، ص1، ج4، طخزانة األدبفتعريفه لفظي ال يفيد التعيني. انظر: البغدادي،      
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ولقد أمر على لئيم من  :إن مجلة "يسبين" صفة ال حال؛ ألن املعىنيقول األمشوين: " 
 (1)"أن يفعل كذا -أو خري منك-ل مثلك وقوهلم: "ما ينبغي للرج...اللئام

، سورة يس)چۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ     ۋ  ۋ  ۅ چ ومنه أيضا قوله تعاىل:
 .37:اآلية

قد تتعدد النعوت مفردة، حنو: هذه جملٌة أسبوعيٌة، سياسيٌة، ثقافيٌة، اجتماعيٌة،  تعدد النعوت:
 .(2)جامعيٌة. وقد تتعدد مجال، حنو: نزل املسافرون يتبسمون يلوحون أبيديهم، يسرعون ملالقاة مستقبليهم

املفرد على املفرد،  النعوت واختلفت أنواعها بني مفرد ومجلة وشبه مجلة؛ جاز تقدميإذا تعددت 
  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  ڄ  ڄچ قوله تعاىل: ويليه شبه اجلملة، مث اجلملة، حنو

، (28ية:اآلسورة غافر، )چڎچ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ
... (3)، و"يكتم إميانه" مجلة فعلية-جار وجمرور –فلفظ "مؤمن" نعت مفرد، و"من آل فرعون" شبه مجلة 

 وهكذا.

يتبع النعت املنعوت يف التذكري والتأنيث، واإلفراد والتثنية واجلمع، : نعوتلنعت للممطابقة ا
مثل: هذا خطيب وهذه خطيبة، وهذان خطيبان، تنكري، ويف حركات اإلعراب الثالث، والتعريف وال

ِب وهااتن خطيبتا، وهؤالء خطباء وخطيبات، رأيت الرجل الطيب، واملرأة الطيبة، مررت ابلرجِل الطي
 –صيحون واملرأتني الطيبتني، جاء الرجال الطباء الف –الرجلني الطيبني، ومررت ابملرأِة الطيبِة  –

 .(4)إن النساء الطيباتِ  –وإن الطباء الفصيحني، جاء النسوة  الطيبات  
واملالحظ أن األخطاء تكثر يف عنصر املطابقة يف التوابع عامة ويف ظاهرة النعت خاصة. ومن 

 :لتطبيق على سبيل املثال ال احلصرخطاء املسجلة عند ااأل

 ةهذه فتاة أمين، والصحيح: هذه فتاة أمنٌي : تذكري الصفة مع املوصوف املؤنث -

                                                           

   318، ص: 2ج/، 1ط، شرح األمشوين على ألفية ابن مالك، األ مْش وين (1)
 .569ص:، 3، ط/ربيةحنو اللغة الع، النادريانظر: ( 2)
 .856ص:، 3، ط/حنو اللغة العربية، النادريانظر:  (3)
 .124، ص2د.ط،ج النحو الكايف، عبد الغين،ينظر:( 4)
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رأيت الطالبات ، والصحيح: رأيت الطالبات جمتهداتٌ تنكري الصفة مع املوصوف املعّرف:  -
 .تهداتِ اجمل

رأيت الطالبات ، والصحيح: جمتهداتٌ طالبات رأيت الرفع الصفة مع املوصوف املنصوب:  -
 تهداتِ اجمل

 ون.هؤالء أوالد صاحل، والصحيح: هؤالء أوالد صاحلني املرفوع:نصب الصفة مع املوصوف  -

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلضافة: املبحث الثاين: 2.4.1
هي الربط بني كلمتني، األوىل مطلقة والثانية قيد لألوىل، مثل: سور املدرسة.  ة:تعريف اإلضاف

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 
 .(1)معني

أو: هي نسبة بني امسني، على تقدير حرف جر بينهما، توجب جر الثاين أبدا، حنو: هذا كتاب 
لبست خامت فضة ، مبعىن: الكتاب للتلميِذ والامت من فضة . وحنو: ال يقبل صيام النهار وال  –التلميِذ 

 . (2)قيام الليل إال من املخلصني. أي: صيام يف النهار وقيام يف الليل

 تنقسم اإلضافة إىل أربعة أنواع:ضافة: أنواع اإل
هي ما كانت على تقدير الالم، وتفيد امللك أو االختصاص، حنو: هذا  اإلضافة الالمية: -1

 حصان علي، أخذت بلجام الفرس.

هي ما كانت على تقدير البيان، حنو: هذا ابب خشب، وذاك سوار  اإلضافة البيانية: -2
 ن ذهب.ر مصنوع مخشب، وسواذهب. أي: ابب مصنوع من 

هي ما كانت على تقدير يف الظرفية " زمانية أو مكانية"، حنو: كان حممد  اإلضافة الظرفية: -3
رفيق األايم الغابرة، وزيد كان صديق املدرسة. ومنه: سهر الليل مضن، وقعود الدار حمل، 

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ       ڦ   ڦچ ومنه قوله تعاىل:

 .(39ية: اآلسورة يوسف، )چ
هي ما كانت على تقدير كاف التشبيه، حنو: انتثر لؤلؤ الدمع على ورد  اإلضافة التشبيهية: -4

 .(3)الدود. أي: الدمع الذي كاللؤلؤ على الدود اليت كالورد

 تنقسم اإلضافة إىل قسمني رئيسني:: أقسام اإلضافة

                                                           

 .75ص،  د.ط،، املوسوعة النحوية والصرفية امليسرة، علي (1)
 .523ص،1، طالعربيةجامع الدروس ، الغالييين (2)
 .524ص ،1، طجامع الدروس العربية، الغالييين (3)
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ف اف إن كان املضاتفيد تعريف املض: هي اليت ةإضافة حمضوتسمى  اإلضافة املعنوية، -1
 .(1)إليه نكرة، حنو: هذا قلم تلميذ ، وكتاب أستاذ ، ومنرب خطيب  

: هي اليت ال تفيد تعريف املضاف إليه وال ةإضافة غري حمض، وتسمى اإلضافة اللفظية -2
ظ، حنو ختصيصه وإمنا يراد هبا حذف التنوين ونوي التثنية واجلمع املذكر السامل ختفيفا يف اللف

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ   ڦ  چ ىل:قوله تعا

 .-جاء معلمو املدرسة - (39ية: اآلسورة يوسف، )چڃ
وال يكون املضاف يف اإلضافة اللفظية إال وصفا مشبها املضارع أو على احلال أو االستقبال 

 عامال يف املضاف إليه، وهي ثالثة:

 حارث بييت.، حنو: هذا معلم أوالدي، وذاك اسم الفاعل -1

 حنو: كن مرفوع الرأس، موفور احلظ. فعول،اسم امل -2

 حنو: سأظل كثري الصرب، عظيم األمل، رفيع القدر. الصفة املشبهة، -3

 بعض أحكام اإلضافة

 جيب جر املضاف إليه إذا كان مفردا، حنو: غالم  زيد ، قرأت كتاب  القواعِد. -1

، زرت تثنية واجلمع، حنو: هجيب جتريد املضاف من التنوين ونوين ال -2 مدرسيت ذا كالم  عاقل 
 النحِو، الغانيون زارعوا الكاكاو.

جيب جتريد املضاف من "ال" التعريفية إذا كانت اإلضافة معنوية، حنو: حنرتم النظام، فيجب  -3
حذف "ال" من كلمة "النظام" عند إضافتها، فتقول: حنرتم نظام املدرسة، وال تقول: حنرتم 

 .(2)املدرسةالنظام 

                                                           

 .545ص ،3، ط/حنو اللغة العربية، النادري (1)
 .546ص،3، ط/حنو اللغة العربيةالنادري، انظر: ( 2)
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ب ارتكبوا أخطاء بسبب جهلهم ابلقواعد املتعلقة ابإلضافة، وخاصة القيود أن الطال واملالحظ
 املذكورة أعاله.
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 اجلار واجملرور: املبحث الثالث: 3.4.1
 تنقسم اجملرورات إىل ثالثة أقسام:

 اجملرور ابحلرف    -أ

 املبحث السابق(.)وقد سبق احلديث عنه يف  اجملرور ابإلضافة -ب

 جرور.اتبع للم -ج

ِلث هل ما غري أن السيوطي أبعد األخري يف هذا الصدد، يقول: "  اجلْ ّر ِإمَّا حِبرف أ و ِإض اف ة ال  اث 
 .(1)"و من ز اد )الّتبِعيَّة( فـ ه و  ر ْأي اأْل ْخف ش م ْرج وح ِعْند اجْل ْمه ور

املعىن  حروف اجلر هي أدوات ت ستخدم لربط أجزاء الكالم حىت تتضح تفاصيلف اجلر:و حر 
تسميته لغة العربية معرفة طرق استعماهلا. ويف علة املراد، لذلك هلا قيمة داللية سياقية جيب على متعلم ال

ئرة إىل أن علة التسمية ال خترج حرف اجلر عن دا بعضهم وذهبإىل االسم،  ألنه جير معىن الفعلِقيل 
ا قيل يف حروف مل اجلر يف االسم، كمبقية احلروف يف تسميتها؛ فحروف اجلر مس ِّيت بذلك ألهنا تع

 .(2)النصب وحروف اجلزم

 (3)-وعدد حروف اجلر عشرون، وقد عدها ابن مالك يف البيتني اآلتيني:
 ... حىت، خال، حاشا، عدا، يف، عن، على...، وهي من، إىل، اجلرِّ  هاك حروف  
 ىت... والكاف، والبا، ولعل، وم...، الالم، كي، واو، وات بّ مذ، منذ، ر  

لعل ومىت وكلها تشرتك يف جر االسم إال أهنم أسقطوا منها سبعة وهي: )خال وعدا وحاشا و 
 .(4)وكي ولوال(

 :حروف اجلرأقسام 
 -ف اجلر من حيث العمل يف الظاهر واملضمر إىل قسمني :و حر  انقسام -أ    

                                                           

 .413، ص2جد.ط، ، مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامعالسيوطي،  (1)
 املرجع نفسه.( 2)
 .34د. ط، ، ألفية بن مالكابن مالك،  (3)
 .338ص، 1ط، قطر الندى وبل الصدى( انظر: ابن هشام، 4)
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، يف ، الالم على   سواء وهو : من ، إىل ، عن ،الما يعمل يف الظاهرواملضمر على حد  :أوال
 .، وحاشا ، الباء ، خال ، عدا

سورة )چڳ  ڳ   ڱ چ :ومنه قوله تعاىل، : خرجت من املسجدمثال االسم الظاهر
 .106األنعام، اآلية:

ک   گ  گ  گ  گ    ک  چ  :ومنه قوله تعاىل، : أخذت منه القلمومثال الضمري

ک      کچ  :وقوله تعاىل، (114سورة األنعام، اآلية:)چڱڳ  ڳ  ڳ  ڳ

سورة )چںگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱ
 (39النور، اآلية:

، مذ، منذ، حىت، الكاف، واو القسم، اتء القسم، حنو :اثنيا : ما خيتص ابالسم الظاهر : ربَّ
 رب ضارة انفعة . سأنتظرك مذ اللحظة .

 وفيما خيتص ابالسم الظاهر يقول ابن مالك:
 (1).. والكاف، والواو، ورب، والتا...وحىت . ابلظاهر أخصص: منذ، مذ،

 والزايدة:  ،حروف اجلر من حيث األصالة انقسام -ب
 -تنقسم أحرف اجلر إىل ثالثة أقسام على النحو التايل:

هي اليت تضيف املعىن الفرعي إىل ركين اجلملة، وال بد من تعلقه .  :حروف جر أصلية -1
 .متعلقان ابلفعل " جلس "ار وجمرور يف البيت ج، حنو : جلس حممد يف البيت

فرعيا إىل ركين اجلملة ، ولكنها تساعد على هي اليت ال تضيف معىن  حروف جر زائدة: - 2
أبحد : الباء حرف جر زائد ، وأحد  حنو : ما التقيت أبحد . ،ملة وتقويتها ، وال تتعلق البتةاجل ربط

حة مقدرة منع من ظهورها اشتغال احملل حبركة مفعول به ، جمرور لفظا منصوب حمال . أو منصوب بفت
  .ر الزائدحرف اجل

ڱ    چوقوله تعاىل: (22سورة الغاشية، اآلية:) چې  ې   ې   چ  تعاىلومنه قوله 

 (.166سورة النساء، اآلية:) چڱ  ں
                                                           

 .65، ص2ج ،1ط ،شرح األمشوين على ألفية بن مالك(  األمشوين، 1)
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 وحروف اجلر اليت تستعمل أصلية وزائدة هي : من ، الباء ، الكاف ، والالم .
ىن جديدا ، ولكنها ال وهي احلروف اليت تضيف للجملة مع زائد:حروف جر شبيه ابل -3
 حنو : رب قول أحسن من عمل .، جر شبيهة ابلزائدة إال " ربَّ "وال يوجد حروف  ،تتعلق هبا

 رب : حرف جر شبيه ابلزائد مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب .
شبيهة ل احملل حبركة حرف اجلر لضمة املقدرة منع من ظهورها اشتغاابقول : مبتدأ مرفوع 

 .ةلزائداب
 أحسن : خرب مرفوع ابلضمة . من عمل : جار وجمرور متعلقان بـ : أحسن " .

منها ما ميكن االستفادة منه يف احلياة العملية،  ؛معان كثرية ذه احلروفهلمعاين حروف اجلر: 
الستعماالت التييمكن االستفادة ا هو اندر االستعمال. وهنا سنذكر اوما يرجوه طالب العلم، ومنها م

 -:امنه
 )من(:أوال

  (1)، وقد عدها األمشوين عشرة، ومل يذكر أنه أتيت مبعىن "إىل":أتيت لكثري من املعاين
 :الغاية يف األمكنة ، واألزمنة البتداء/1

ٱ  چ : قوله تعاىل ، ومنهاملسجدابتداء الغاية يف األمكنة . حنو : خرج املصلون من  -

سورة اإلسراء، )چپ     پ     ڀ  ڀ  ٻ  پ  پ   ٻ  ٻ  ٻ
 (.1اآلية:

ڤ  ڤ  چ :ومنه قوله تعاىل. حنو : انتظرتك من الصباح حىت الظهرية، ابتداء الغاية يف األزمنة -

سورة األنعام، ) چچڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  ڦڦ  ڦ
 .(108اآلية:

                                                           

 .70، ص2ج، 1ط، شرح األمشوين على ألفية بن مالكنظر: األمشوين، ا(  1)
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لت من الطعام ، وأنفقت من املال ومنه : أكحنو ،، وهو اقتطاع جزء من كل أتيت للتبعيض /2

سورة )چپ  ڀ  ڀ    ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  پٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پچ : قوله تعاىل
 .(1)(بعض) كلمة  (  من) ذلك أن ختلف مةعالو  (.92آل عمران، اآلية:

 چ :ومنه قوله تعاىل، حنو : له عمامة من حرير. واشرتيت ثواب من قطن لبيان اجلنس : /3

 (.30سورة احلج، اآلية:)چ  ائ  ەئ  ى   ائ

ک  چ : ومنه قوله تعاىل، حنو : جزع من الوف ، وأرهق من العمل :للتعليل /4

 (.23سورة النساء، اآلية:) چگ  گ  

 چڈڈ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎچ :ومنه قوله تعاىل، أتيت مبعىن البدل /5
 وا عن غزوة تبوك،ؤمنني الذين ختلفواملعىن أن هللا خياطب امل.(38سورة التوبة، اآلية:)

ومتاعها الفاين بدل نعيم  ، ويوخبهم على هذا التخلف، فهم قد رضوا بنعيم الدنياويعاتبهم
  .(2)، وثواهبا الباقياآلخرة

 (3)-:، وهلا شرطانوهي من الزائدة :للتأكيد / 6
 ،نكرةأن يكون جمرورها -أ

 أن يسبقها نفي، أو هني ، أو استفهام بـ " هل " . -ب
 حنو : ال يبخل من معلم بعلمه . هل أتخر من أحد ؟ ،رة فاعالورها النكويكون جمر 

ڤ  ڤ   چ :ومنه قوله تعاىل؟، : مل أر من زائر . هل أمهلت من واجب  حنو ،أو مفعوال به

ڃ  ڃ           ڃ  ڃ  چ  وقوله تعاىل:(.4سورة احلجر، اآلية:)چڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ        ڦ 

 (.4آلية:سورة امللك، ا)چچ  چ       

                                                           

 .70، ص2ج ،1ط ،ألفية بن مالكشرح األمشوين على نظر: األمشوين، ا( 1)
 .153، ص4ج، 2ط، تفسري القرآن العظيم، : ابن كثريانظر( 2)
 .71 ، ص2ج، 1ط، شرح األمشوين على ألفية بن مالكنظر:  األمشوين، ا( 3)
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ېئ  چ :ومنه قوله تعاىل. حنو : ليس للمهمل من منزلة. وما للسارق من أمان ،أو يكون مبتدأ

ہ  چ :وقوله تعاىل، (3اآلية:سورة فاطر، )چحئىئ  ىئ  ىئ  ی  ی    ی  ی  جئ

سورة النور، )چھ   ھ    ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ    
 .ن إنسان من إحسان إال أاثبه هللاسحنو : ما أح، أو مفعوال مطلقا، (200اآلية:

سورورة اجلمعة، )چٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ     چ حنو: قوله تعاىل:  للظرفية: /7

 (40)سورة فاطر، اآلية: چڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     چ :  تعاىلوقوله . (8اآلية:

ٱ  چ  ومنه قوله تعاىل: .أي: بيده ،حنو : أمسكته من يده " الباء " موافقة معىن/8

 (.45سورة الشورى، اآلية:) چڀپ   پ  پ  ڀٻ  ٻ  پ  ٻ  ٻ  
ومنه قوله . . أي: عن هذا املكانحنو: ال تبتعد من هذا املكان ،" عن " موافقة معىن /9

 (.98سورة األنبياء، اآلية:)چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں   ڻچ تعاىل:
ومنه قوله ، : على الظلمديرم. والتق: لعل هللا ينصفنا من الظلحنو ،معىن " على " موافقة /10

 (77سورة األنبياء، اآلية:) چکڈ  ژ  ژ      ڑ  ڑ       کچ :تعاىل
 (:إىل  ):اثنيا 

ٱ  چ تعاىل: قوله ة. مثال انتهاء الغاية الزمانية:أتيت النتهاء الغاية املكانية، والزماني /1

 (،1سورة اإلسراء، اآلية:) چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ     ڀ  ڀ

سورة )چڇ     ڇ  ڍ   ڍ  ڌ چ، وقوله تعاىل: صمت إىل العشاء: انتهاء الغاية الزمانية ثالوم
 (.187البقرة، اآلية:

ڃ   چ  چ  چ  چ ومنه قوله تعاىل: ،حنو: جلست إىل الضيف ،أتيت للمصاحبة /2

 (.2سورة النساء، اآلية:) چڇچ
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ألهنا تبني  ؛(1)لك يسميها النحاةالبينةوهي املبينة لفاعلية جمرورها ، لذ ،يت مبعىن " عند "أت /3
حنو :  ،، أو تفضيلملا قبلها ، وذلك بعدما يفيد حبا، أو بغضا من أفعل تعجبأن مصحوهبا فاعل 
ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   چ ومنه قوله تعاىل : ، ، واملطالعة أحب إىلَّ من اللعبما أبغض الائن إىلَّ 

 (.33سورة يوسف، اآلية:) چککک  ک     

سورة )چٺپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پچ " يف " حنو قوله تعاىل: مبعىن يتوأت /4
 (.87النساء، اآلية:

ويقال إن " إىل " يف هذا املقام ، : لكوتضمن معىن " الالم " حنو: تركت األمر إليك. أي /5
 .(2)األمر منته إليك :أي ،تكون النتهاء الغاية

 (:على" : )اثلثا
 أتيت ملعان أمهها : 

 ،املعنويو  ء احلسيالستعالأتيت ل /1
ومنه قوله  .حنو: ركبت على الفرس، ووضعت الكتاب على املنضدةمثال االستعالء احلسي، 

 (.23سورة املطففني، اآلية:)چے  ۓ  ۓ     چ  تعاىل 

ڍ   ڇ  ڇ ڇ  چ :وقوله تعاىل، حنو: كنا على علم بقدومك املعنوي،ولالستعالء 

 (.21سورة اإلسراء، اآلية:) چڌڍ  ڌ

سورة البقرة، )چٿ  ٿ  ٹ  ٹ   چ :حنو قوله تعاىل ،أتيت مبعىن املصاحبة  /2
 (.177اآلية:

سورة )چڈ  ڈ  ژ  ژ چ حنو قوله تعاىل: ،، أي مبعىن ) يف (أتيت مبعىن الظرفية /3
 (.12النجم، اآلية:

                                                           

 .73، ص2ج، 1ط، شرح األمشوين على ألفية بن مالكنظر:  األمشوين، ا( 1)
 .74، ص2ج، 1ط، األمشوين على ألفية بن مالكشرح نظر:  األمشوين، ا (2)
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ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې    چ:حنو قوله تعاىل، أتيت للتعليل /4

 (.185سورة البقرة، اآلية:)چې   
 حنو: اذهب إىل احلفل على أن تعود مبكرا .، أتيت مبعىن االستدراك /5
 .حنو: رضيت عنك ،تتضمن على معىن )عن( /6
سورة )چۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ چ  حنو قوله تعاىل، (منتتضمن معىن ) / 7

 (.2املطففني، اآلية:
: حريٌّ هبا. ومنه قوهلملتقدير: مستعينا حنو: رميت على القوس.وا ،(معىن )الباءـ وتتضمن  8

 على أن تقول الصدق.
 :(يف)رابعا ـ 

ڳ  چ  ومنه قوله تعاىل:، والطالب يف املدرسة. حنو: يف اإلبريق ماء ،أتيت للظرف احلقيقي  /1

 (.18سورة النبأ، اآلية:)چڳ  ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  
: ِن اْبِن ع م ر  ر ِضي  اَّللَّ  ع نـْه م ا، ق ال  النَّيبِّ ص لَّى هللا  ع ل ْيِه و س لَّم ،ع   و قولحن ،أتيت للتعليل  /2

، ويقول ابن (1)"د خ ل ِت اْمر أ ٌة النَّار  يف ِهرَّة  ر ب ط تـْه ا، فـ ل ْم ت ْطِعْمه ا، و ملْ  ت د ْعه ا أت ْك ل  ِمْن خ ش اِش األ ْرضِ "
ام  ع ْن أ يب ه ر يـْر ة  ِهرَّة  و و ق ع  يف رِو اي ِة مه َّ  قـ ْول ه  يف ِهرَّة  أ ْي ِبس ب بِ شارحا هذا احلديث: " (2)حجر العسقالين

 .(3)"ِعْند  م ْسِلم  ِمْن ج رَّا ِهرَّة  و ه و  مب ْعن اه  
 .حنو: خرج األمري يف موكبه ،أتيت للمصاحبة /3

                                                           

، 130، ص4ج، 1من الدواب فواسق يقتلن يف احلرم، ط كتاب بدء اللق، ابب مخس،  صحيح البخاريأخرجه البخاري يف  (1)
 (. 3318رقم )

 شهاب الدين أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن حممد بن علي بن حممود بن أمحد بن أمحد بن الكناين العسقالين مث هو ( 2)
 ه، وتويف هبا سنة 773ابلقاهرة سنة ، وامللقب أبمري املؤمنني يف احلديث، ولد من أئمة العلم والتاريخ، املصري الشافعي     
 شرح صحيح البخاري، وختريج أحاديث الكشاف، وبلوغ املرام وشرحه سبل السالم،  ه. ومن مصنفاته: فتح الباري852    

  . 179-178، ص1، ج15، طاألعالموغريها. انظر: الزركي،      

 .357، ص6جط، .د ،فتح الباري شرح صحيح البخاري، العسقالين( 3)
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ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  چ قوله تعاىل:  حنو ،أتيت للمقايسة /4

 (.38سورة التوبة، اآلية:)چک

ہ  ہ   چحنو قوله تعاىل:، " االستعالئيةمعىن ) على (، وتسمى "يف ضمنتت /5

 (.71سورة طه، اآلية:)چہ  ھ

ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  چ :حنو قوله تعاىل (،إىل ) تتضمن معىن  /6

سورة )چڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ         ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے 
 (.9إبراهيم، اآلية:

 أنت خبري يف شؤون الدولة .، و بصري يف املسألة: هو حنو  (،الباء ) تتضمن معىن  / 7
 :، وهو امرئ القيسكقول الشاعر،  (1)( من )وتتضمن معىن  /8

  (2)صباًحا أيها الطلل البايل ... وهل يعمن من كان يف العصر الايلأال عم 
 :(عن):خامسا

 وس .ورغبت عن ودك . ورميت عن الق. حنو: رحلت عن املدينة  ،تكون للمجاورة /1
سورة ) چۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  چ : حنو: قوله تعاىل ،مبعىن البدل  /2

 (.48البقرة، اآلية:
ۇ  ۆ  ۆ  چ ومنه قوله تعاىل:، حنو: سحابة صيف عن قريب تقشع(، بـ ْعد  ") مبعىن /3

 (.19سورة االنشقاق، اآلية:) چۈ 

يب        مب  ىب           ىئ  يئ  جب  حب  خب  چ ـ حنو قوله تعاىل : ، وأتيت للتعليل /4

 (.53سورة هود، اآلية:)چجت  حت  خت   مت  ىت  يت  جث  
 حنوقولك: فالن إمنا يبخل عن نفسه.(، على  )مبعىن  وأتيت /5

                                                           

 .75، ص2ج، 1ط، شرح األمشوين على ألفية بن مالكاألمشوين، ( انظر: 1)

 .135ص ، 2، طديوان امِرئ القيس، امرؤ القيس (2)
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سورة الشورى ) چڑ  ڑ    ک  ک          ک  ک چ كقوله تعاىل:  (،من ) مبعىن  وأتيت/6
 (.25اآلية:

 : (حىت :)سادسا
 چڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄچ : ومنه قوله تعاىل ،: سرت حىت الكعبة أتيت النتهاء الغاية . حنو

 (.5سورة القدر، اآلية:)
 : (الكاف: )سابعا

سورة ) چۈئ  ۈئ  ېئ         چ ومنه قوله تعاىل ،حممد كاألسد: حنو، أتيت للتشبيه /1
 (.35، اآلية:رمحنال

سورة البقرة، )چڎ  ڎ      ڈ  چ  :حنو قوله تعاىل، أتيت للتعليل /2
 أي : هلدايته إايكم .(.192:اآلية

ٺ  ٿ        ٿ چ  حنو قوله تعاىل:، أتيت للتوكيد ، وهي الكاف الزائدة يف اإلعراب /3

 والتقدير : ليس شيء مثله.(.11سورة الشورى، اآلية: ) چ
وهي ما تعرف بكاف االستعالء . كأن أتيت الكاف يف اإلجابة على  (على)وتضمن معىن  /4

 .(1)أي : على خري .أصبحت ؟ فتقول: كخري سؤال كالتايل : كيف
 :(الالم : ) اثمنا

ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  ومنه قوله تعاىل:، أتيت للملك : حنو : املنزل ألخي . والكتاب للطالب / 1

كما أتيت لشبه امللك، وتعرف بالم االختصاص. حنو : ،  (284اآلية:سورة البقرة، )چڇچ  چ  چ

وكما (،1سورة الفاحتة، اآلية:) چپ  پ  پ  پچ  :اىلومنه قوله تع. الفوز للمجتهدين
 حنو : الويل للناكثني. والنار للكافرين . ،عرف بالم االستحقاقت  

ې  ې  چ  : وله تعاىلومنه ق. أتيت للتعليل: حنو: هربت للخوف . وحضرت لزايرتك / 2

 (.105سورة النساء، اآلية:) چۇئى     ى  ائ  ائ   ەئ   ەئ  وئ         وئ  ۇئ
                                                           

 .97، ص2ج ،1ط ،شرح األمشوين على ألفية بن مالك:  األمشوين، انظر(  1)
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ڃ  ڃ  چ  قوله تعاىل:حنو ،  (1)أتيت للصريورة ، وتسمى الم العاقبة، أو الم املآل  /3

 (.8سورة القصص، اآلية:) چڃ  چ   چ  چ  چ 
 أتيت للتوكيد، وهي الالم الزائدة. /4
 -أتيت لتقوية العامل إذا ضعف . ويكون ضعف العامل لألسباب التالية :  /5
سورة ) چڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں چ : اىلوله تعحنو ق ،إما لكونه فرعا يف العمل -أ

 (.19البقرة، اآلية:

ېئ  ېئ    ېئ  ىئ  ىئ  ىئ    ی           ی   چ : حنو قوله تعاىل، أو لتأخره عن املعمول -ب 

 (.43سورة يوسف، اآلية:) چی  
 حنو: هلل دره رجال، واي للفرح . ،وأتيت للتعجب  /6
 أتيت للتبليغ . حنو: قلت للرجل.  /7
تعدية . وهي الواقعة بعد فعل تعجب ، أو تفضيل لتبني أن ما بعدها مفعول ملا  للأتيت  /8

 قبلها.
 رجل للمال .حنو : ما أمجع ال

 (.2سورة الرعد، اآلية:) چڃڄ           ڄ  ڃ  ڃچ : حنو قوله تعاىل، أتيت النتهاء الغاية /9
 .كتب الطاب لغرة ربيع األولأتيت للوقت ، وتسمى الم الوقت ، أو الم التاريخ . حنو:    /10
 وتضمن معاين احلروف التالية : /11

سورة اإلسراء، )چڃ      ڃ      ڃ    چ: : حنو قوله تعاىل(، على  )تضمن معىن  -أ
 .: على األذقانأي(، 108اآلية:

ھ  ھ    ے  ے  چ  ، وقوله تعاىل:حنو قوهلم : مضى لسبيله (،يف  )تضمن نعىن  -ب

 (.124، اآلية:سورة البقرة) چۓۓ

                                                           

 .80، ص2ج ،1ط ،شرح األمشوين على ألفية بن مالكنظر: األمشوين، ا( 1)
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ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ :حنو قوله تعاىل (،عن  )تضمن معىن -ج 

  (.38سورة األعراف، اآلية:)چڦ
 (:الباء  :)اتسعا

: ومنه قوله تعاىلمثال اإللصاق احلقيقي : أمسكت بيده ، أتيت لإللصاق احلقيقي واجملازي /1
ومثال ، (38سورة النمل، اآلية:) چڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ 

 .: مررت بهاإللصاق اجملازي

چ : ومنه قوله تعاىل، أتيت مبعىن االستعانة . أي استعنت ابلشيء ، حنو : كتبت ابلقلم /2

ہ  چ :وقوله تعاىل(.153سورة البقرة، اآلية:) چېئۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ

  ۇے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ےہ  ھ   ھ  ھ  ھ

 (.128سورة األعراف، اآلية:)چۆ  ۆ  ۈ  

سورة )چڀ  ڀ  ڀ  چ  : ومنه قوله تعاىل. حنو : ذهبت مبحمد ،أتيت مبعىن التعدية  /3
 (.18البقرة، اآلية:

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  چ قوله تعاىل:،حنو أتيت للتعليل /4

 (.160النساء، اآلية:سورة ) چۆ

ة سور ) چڳک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳچ  : حنو قوله تعاىل ،أتيت للسببية  /5
 (.206لبقرة، اآلية:ا

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  : حنو قوله تعاىل، ، وتسمى ابء التبعيض (من  )تضمن معىن  /6

 (.6سورة اإلنسان، اآلية:) چپ  پ   

ڱ  ڱ  ں    چ: حنو قوله تعاىل، االستعالء، وتسمى ابء (على  )تضمن معىن  / 7

 (.75سورة آل عمران، اآلية:) چں  ڻ  ڻ     ڻ     ڻ  ۀ 
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ٱ  ٻ   ٻ     چ حنو قوله تعاىل:  ، وتسمى ابء الظرفية(يف )تضمن معىن  /8

 (.44سورة القصص، اآلية:)چٻ

الفرقان، سورة ) چڍ  ڌ  ڌ   ڎ چ : حنو قوله تعاىل(، عن  )وتضمن معىن  / 9
 (.59اآلية:

  ڳ  ڳچ  :ومنه قوله تعاىل. : ما يسرين أين اقتنيت املال ابلعلمحنو ،أتيت للبدلية / 10

 (.86سورة البقرة، اآلية:) چڱڱ  ڱ  ڱ      ڳ 

سورة النساء، )چجح  مح  جخ  چ  :حنو قوله تعاىل ،، وهي الباء الزائدةأتيت للتأكيد /11
 (.79اآلية:

 .: بعتك الدار أباثثهاحنو ،، وتعرف بباء املصاحبة (مع  )أتيت الباء مبعىن /12
 :(منذ)و (مذعاشرا:)

حنو: ما حضرت إىل العمل مذ ، ، إذا كان الزمان ماضيا(من  )عىن يكوانن البتداء الغاية مب /1
 ، أو منذ يومني .يومني

حنو: ما رأيته مذ (، يف  )ويكوانن للظرفية ، إذا كان الزمان حاضرا ، ومها حينئذ مبعىن  /2
 .ويف هذا املقام تفيد مذ ومنذ استغراق املدة. شهران ، أو منذ شهران

حنو: ما رأيتك مذ ، معا إذا كان جمرورمها نكرة معدودا  (إىل  )و  ،(من )أيتيان مبعىن و /3
  ثة أايم . أو منذ ثال ،ثالثة أايم

 :( بَّ رُ  حادي عشر: )
 .أتيت للتقليل والتكثري ، ويدل على ذلك القرينة اليت تعني أحدمها 

 :قول الشاعر مثال التقليل /1
 .(1)ه  أبوانِ دْ مل يلِ  ولد  .. وذي ... مولود  وليس له أبٌ  بَّ ال ر  أ        

                                                           

  . 381، 2، ج4، طخزانة األدبغدادي، انظر: الب( 1)
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جاءت للتقليل هو: أن املولود الذي ليس له أب قليل ، بل يكاد  (بَّ ر  )فالقرينة الدالة على أن 
ومنه قوهلم: ربَّ أخ ، والذي مل يلده أبوان هو آدم عليه السالم. ينحصر يف سيدان عيسى عليه السالم

 .(1)لك مل تلده أمك
ة. ياميوم القكاسية يف الدنيا عارية بَّ  ر   صلى هللا عليه وسلم ـ اي ومثال التكثري: قول الرسول /2

 (2)صائمه لن يصومه . بَّ وقول بعض العرب عند انقضاء رمضان : اي ر  

 
 اجلار واجملرور:متعلق 

، هذه التسمية تعود ألسباب أمهها العربية بشبه اجلملة، وأن يسمى يف اللغة إن اجلار واجملرور
 :(3)شامكما بيّنها ابن ه

لذلك تكون اجلملة انقصة، ، مستقلفرعي غري  أن اجلار واجملرور يؤداين يف الكالم إىل معىن  -
 .ولنقصاهنا أطلق عليها شبه مجلة، أي: مجلة غري مكتملة ألداء املعىن

 .أن اجلار واجملرور ينوابن يف األغلب عن اجلملة وينتقل إليهما ضمري متعلقهما  -
يستفاد من ذلك: أن حممدا استقر يف املدرسة، فيكون اجلار ، رسةيف املد: حممد ي قالفعندما 

وفاعله. وكذلك احلال ابلنسبة للضمري املسترت  (استقر)واجملرور قد انب عن الرب احملذوف، وهو الفعل 
 .(4)ل مضمرا أيضا إىل اجلار واجملرور الفعل قد انتقيف

ال يؤدي معىن كامال يف اجلملة ، ولكن ألنه  ؛اومعىن أن اجلار واجملرور ال بد أن يكون متعلق
املعىن الذي يؤديه يكون فرعيا متمما للمعىن الذي يؤديه الفعل، أو شبهه، وهذا يعين أن اجلار واجملرور 

 .(5)حنو: ذهب الطالب إىل املدرسة ،الفعل، أي يتعلق بهيرتبط مبعىن 
                                                           

 104، ص: 2ج/، 1ط، األمشوين على ألفية بن مالكشرح ( األمشوين، 1)
 نفسه. ( املرجع السابق2)
 ، من أئمة النحو العريب، ومن أبو حممد عبد هللا مجال الدين بن يوسف بن أمحد بن عبد هللا بن هشام األنصاري املصريهو ( 3)

 راج وأيب حيان األندلسي وغريمها، ومن مصنفاته: مغين اللبيب عن كتب األعاريب، وأوضح املسالك إىل ألفية علمائه ابن الس     
 ، 2، د.ط، جبغية الوعاةه. انظر: السيوطي، 761ه، وتويف عام 708ابن مالك، وشذور الذهب، وغريها. ولد عام     
  . 70-68ص    

 .567-566ص ،6ط، األعاريبمغين اللبيب عن كتب ، هشامنظر: ابن ا(  4)
 566ص ،6ط، مغين اللبيب عن كتب األعاريب، نظر: ابن هشاما( 5)
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حلدث الذي دل عليه ملة قد ارتبط اب، أي أن شبه اجل (ذهب  )فاجلار واجملرور تعلقا ابلفعل 
الفعل. ألن قولنا : ذهب الطالب . معىن أدته اجلملة أتدية كاملة ، للداللة على احلدث والزمن يف آن 

معناه زايدة معىن فرعي إىل معىن اجلملة السابقة ، وهذا  (إىل املدرسة  ) لةولكن زايدة شبه اجلم، واحد
لذي ذهب إليه الطالب ال بد أن يرتبط مع ما سبقه يف احلدث الذي املعىن الفرعي الذي حدد املكان ا

 (إىل املدرسة  ) . ومن هنا نقولده االسم اجملروراو احليز الذي أفان ، أيدل عليه الفعل وكذلك املك
 .(ذهب  )، أو شبه اجلملة متعلق ابلفعل (ذهب  )جار وجمرور متعلقان ابلفعل 

اجلملة قد تعلق مبحذوف  احلقل. فاجلار واجملرور، أي شبه وكذلك احلال إذا قلنا: الفالح يف
، واجلار واجملرور ليس يف األصل ابلرب، ألنه ال بد من تعلقهما مبا (الفالح  )خرب للمبتدأ الذي هو 

و: كائن، أو مستقر، يدل على احلدث الذي أفاده املبتدأ. وتقدير الرب الذي تعلق به اجلار واجملرور ه
 .ن، أو استقر يف احلقلأو الفالح كا

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

 .(أف  )الفعل اسم الفعل. حنو: أف للغادر. للغادر جار وجمرور متعلقان ابسم /1
جار وجمرور متعلقان ابسم  (على مت ، )ر على مت الطائرةحنو : أان مسافاسم الفاعل .  / 2

 .(مسافر  )الفاعل 
متعلقان  (شبه مجلة )جار وجمرور  (يف الصباح  ، )املصدر . حنو : أفضل القراءة يف الصباح / 3
 . (قراءة  )ابملصدر 

رور متعلقان ابلصفة وجم جار (يف قول  ، )جاع يف قول احلقحنو : حممد ش ،الصفة املشبهة / 4
 .(شجاع  )املشبهة 

سورة الربوج، )چۇ  ۇ  ۆ    چ  :أنت محال للضر.ومنه قوله تعاىل :حنو ، صيغة املبالغة /5
 . (فعال  )جار وجمرور متعلقان بصيغة املبالغة  (ملا  )، (16اآلية:

 حنو: أنت كاألسد يف الشجاعة.، ويتعلق ابالسم اجلامد املؤول ابملشتق /6
، فكل من اجلار واجملرور قد تعلق ابالسم اجلامد املؤول ابملشتق الشجاعة: يف الشاهد قوله

 شجاع .مبعىن: املقدام أو ال )األسد(وهو
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 شبهيأو ما ، املنربوقفت على : حنو ،طا به من فعلبمتعلق حرف اجلر هو ما كان متعلقا و مرت
 .(1)أف للمتكربين :حنو ،هشري إىل معنايأو ما  ،أان كاتب ابلقلم  :حنو الفعل:

  

                                                           

 .566ص،6ط، مغين اللبيب عن كتب األعاريب، ابن هشام (1)
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 الفصل اخلامس: )قضااي إمالئية(: 5.1
 متهيد: 

درس هذا الفصل بعض القضااي اإلمالئية ليكون متهيدا لتحليل أخطاء الطالب فيها، وهي: 
عالمات الرتقيم(. وقبل الشروع يف تناول هذه القضااي جيدر  -ما يوصل وماال يوصل  -)كتابة اهلمزة 

 الكتابة العربية بصفة موجزة. التطرق إىل ذكر

لفن اإلمالء أمساء أو األلقاب، منها: الكتابة، أو فن الكتابة، أو الكتابة اإلمالئية، والط،  
أبنه: "علم أبصول ي عرف به أتدية الكتابة على وقد عرّفه الشيخ نصر اهلويريين  ،(1)واهلجاء، والرسم

حق ها جهل، فتكون معرفة أتديتها على الوجه الصحيح  الصحة بناءً على القول أبن عدم إعطاء الكتابة
ة من ته من الطأ يف الط كما تعصم مراعاة القوانني النحويعلماً، وإال فنقول: هو قانون تعصم مراعا

 .(2)الطأ يف اللفظ"

، وهي: الكلمات اليت جيب (3)أربعة أشياءه، وأما موضوعه فينحصر يف ذاك اسم الفن وحدّ  
روف اليت ت بدل، واحلروف اليت ت زاد، واحلروف اليت بعضها واليت جيب اتصاهلا ببعضها، واحلانفصاهلا من 

 ت نقص:

مثال الفصل والوصل: )كل ما( و)كلما(، و)إن هم( و)إهنم(، و)يوم هم( و)يومهم(،   -1
 و)إن ما( و)إمنا(.

 مثال اإلبدال: )سؤال( و)رائل(.  -2

 )كلوا واشربوا(، والواو يف )عمرو(. مثال الزايدة: األلف يف )مائة(، واأللف يف -3

 ومثال النقص: )مما(، و)عما(، و)مم( و)عم(.  -4

                                                           

 8، ص3، طيف أساسيات اللغة العربيةانظر: نبوي، ( 1)
 31، ص1، طاملصرية يف األصول اخلطيةمطالع النصرية للمطابع انظر: اهلوريين، ( 2)
إمتام الدراية لقراء ، نقال عن السيوطي: 31، ص1، طمطالع النصرية للمطابع املصرية يف األصول اخلطية(انظر: اهلوريين، 3)

 .202، ص1، طالنقاية
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 .وإبدالٌ  وزايدةٌ  وقد اجتمع يف كلمة )أولئك( نقصٌ 

وأما فائدته فهي حفظ اإلنسان من الطأ، "وزايدة على ذلك معرفة األفصح يف الكتابة وذلك 
 .(1)"لطأ فيهحلنا كا دألهنا انئبة عن التكلم، فالطأ فيها يـ ع  

: "أن سيدان عمر رضي هللا عنه ورد إليه كتاٌب من (2)اهلوريين مبا رواه السيوطيواستدل لذلك 
أيب موسى األشعري رضي هللا عنه إذ كان عامال له على البصرة، فأرسل إليه أن اضرب كاتبك سوطا 

   .(3)"فإنه حلن يف كتابة كلمة كذا

 ذكره النحاة يف عصره،أيب علي الفارسي إمام  ونظري ذلك ما حكاه ابن جين عن شيخه
ابن جين أن أاب علي الفارسي دخل على واحد من :" عن يف شرحه على ألفية بن مالك األمشوين

املسمني ابلعلم، فإذا بني يديه جزء مكتوب فيه "قائل" بنقطتني من حتت، فقال أبو علي لذلك الشيخ: 
نا يف زايرة مثله، وخرج من ، وقال: قد أضعنا خطواتهذا خط من؟ فقال: خطي، فالتفت إىل صاحبه

 .(4)"ساعته، ا. هـ.

م به من قبيل فرض الكفاية كسائر العلوم والوسائل. وأما فضله فهو لوأما حكم فن اإلمالء فالع
احتياج كل عامل، ألن تدوين العلوم وحفظها ال يتحققان إال عن طريق الكتابة. وأما استمداده فهو من 

 .(5)لنحوية واألصول الصرفيةالقواعد ا

إن للكتابة قيمة كربى وأمهية ابلغة يف عملية التواصل اللغوي؛ ألهنا قسيم التحّدث يف عملية  
تستخدم الرموز املطبوعة  أن الكتابةبيد ، النتاج النهائي لكافة املهارات اللغوية نثالميإذ اإلرسال اللغوي، 

                                                           

 .32، ص1، طمطالع النصرية للمطابع املصرية يف األصول اخلطيةاهلوريين،  (1)

، غري أن احملقق مل يذكر النص املشابه للنص املذكور الوارد يف يف الكتاب احملقق علق يف اهلامش أبنه مل يعثر على النصلكن  (2)
وكتب كاتب أليب موسى األشعري إىل عمر فلحن، فكتب إليه عمر: أن اضِرْب كاتبك  كتاب اإلمام السيوطي، وهو:"...

 .  341، ص2، ط، جم اللغة وأنواعهااملزهر يف علو انظر: السيوطي،  ."سوطا واحدا
 .32، ص1، طمطالع النصرية للمطابع املصرية يف األصول اخلطيةيين، اهلور  (3)
 .90، ص4ج ،1ط ،شرح األمشوين على ألفية بن مالكاألمشوين، (4)
 .34-33، ص1، طمطالع النصرية للمطابع املصرية يف األصول اخلطيةاهلوريين، ( انظر:5)
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أن يكون أكثر دقة ووضوحاً؛ ألنه يفتقد العوامل  هيف تعبري الكاتب  ب منوي طال  املنطوقة،  بداًل من
 .(1)ث يف قوة التأثرياملساعدة اليت يتمتع هبا املتحدّ 

، وإمنا العالقة يف التعبري الكتايب خاصة وغريمهاوال تقل أمهية الكتابة عن أمهية النحو والصرف  
انت قواعد النحو والصرف وسيلة ا كوإذوعن هذا يقول إبراهيم: " ،تكاملية عالقة بني هذه العناصر

 . (2)"يةلصحة الكتابة من الناحية اإلعرابية، واالشتقاقية، فإن اإلمالء وسيلة هلا من حيث الصورة الط

وكثريا ما يكون السابق مبّينا خطر الطأ الكتايب يف تشويه املعىن املراد: " ويؤكد شحاته الكالم  
من مث تعترب الكتابة السليمة ، و ريف املعىن وعدم وضوح الفكرةالطأ الكتايب يف اإلمالء سببًا يف حت

ية عملية مهمة يف التعليم على اعتبار أهنا عنصر أساسي من عناصر الثقافة، وضرورة اجتماع إمالئياً 
 .(3)"نقل األفكار والتعبري، والوقوف على أفكار الغري واإلملام هبال

نوعان منها ال ي قاس  ؛ثالثة أنواعسم اإلمالئي العريب هذا التمهيد أن الر  وجيدر الذكر يف هناية 
 :، والنوع الثالث هو الذي ي قاس وي قاس عليه، وهي(4)عليهما

ابملصحف، فال ينبغي ألحد أن حياكي رسم كل كلمة رسم املصحف: فهو رسم خاص  -1
اكى الكلمات اآلتية مثال: )الكتب( يف مثل قوله تعاىل: فيه ٻ  ٻ  ٻ   چ ، فال حي 

، وكذا ال حياكى كلميت )الصالة والزكاة( يف (2سورة البقرة، اآلية:)چڀ   ڀ   پپ  پپ

البقرة، سورة )چڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻچ مثل قوله تعاىل: 
 .(2اآلية:

فال زايدة وال  ،(5) الط العروضي: وقاعدته )كل ما ي نطق ي كتب وما ال ي نطق ال ي كتب( -2
كتاٌب، كتبوا( على سبيل املثال ت كتب مات ) هذا،  ، فهذه الكلنقص، وال ينبغي حماكاته

                                                           

 .4ص، 1ط ،فنون الكتابة ومهارات التحرير العريب، علي، كمال( انظر: 1)
 .139ص،14ط،املوجه الفين ملدرسي اللغة العربيةالعليم،  ( إبراهيم، عبد2)

 .10، د.ط، صأسسه وتقوميه وتطويره -تعليم اإلمالء يف الوطن العريب ، شحاته، حسن (3)
 .9-8، ص3، طيف أساسيات اللغة العربيةانظر: نبوي، عبد العزيز،  (4)
 .36، ص1، طلمطابع املصرية يف األصول اخلطيةمطالع النصرية لاهلوريين، ( انظر:5)
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بغة )للنا كأن ي كتب البيت التايل  كتبو (.  -كتاب ْن   -يف الط العروضي هكذا: هاذا 
، ومرة أخرى تكتب ابلكتابة الصطالحية على مرة مع التقطيع لكتابة العروضية الذبياين( اب

 -النحو اآليت:

 ِديــــــْل أ م  ــــف  ــــالِ ــــْا س  ـــــْي ه  ـــل  ــــع  ــــْا ل  ــــو ْت و ط  ــــِدْي    أ قْ ـــ  نـــْس س  ـــــْاِء ف  ــ  يــلْ ـــِبْل ع  ــــ  تـــْي ي  ـــْا د ْار  م  ـــي  

 /₀/₀//₀   ///₀/₀/₀//₀   ///₀/₀/₀//₀   ///₀/₀/₀//₀   ///₀ 

 ِعل نْ تـ ْفِعل ْن ف ِعل ْن م ْستـ ْفِعل ْن ف   م ْستـ ْفِعل ْن ف ِعل ْن        م سْ نْ ل  عِ ف   نْ ل  عِ فْ تـ  سْ ـم  

 .(1) و ط ال  ع ل يـْه ا س اِلف  األ ب دِ اي  د ار  م يَّة  اِبلع ْلي اِء ف السَّن ِد ... أ قـْو ْت، 

الذي درج الناس عليه  هو الط االصطالحيو الط اإلمالئي: وهو الذي حنن بصدده،   -3
 وغريها. يف الرسائل واحملاضرات ويف الكتب والصحف 

 

 

 
 

 : املبحث األول: كتابة اهلمزة1.5.1
 تعريف اهلمزة:
 أ( اهلمزة لغة: 

. قال ِز والضغِط.اهل ْمز  مثل الغ مْ م ز [ الضغط، يقول اجلوهري: " من معاين لغوية ملادة ] ه
 .(2)"ت  احلرف  فاهنمزومنه اهل ْمز  يف الكالم، ألنَّه ي ضغط. وقد مه  زْ  (،ومن مه  ْزان رْأس ه  هت  شَّما) الراجز:

 ب( اهلمزة اصطالحا: 

                                                           

، والسند: سند الوادي يف اجلبل، وهو ارتفاعه حيث يسند فيه أي يصعد، وأقوت: خلت من علياء: مكان مرتفع من األرضال (1)
 .85-84، ص1، ط شرح املعلقات التسع، الشيباينانظر:  أهلها، والسالف: املاضي، واألبد: الدهر.

 ، ابب الزاي فصل اهلاء مادة ]ه م ز[.902، ص3، ج4، طصحاحالاجلوهري، ( 2)
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أم أهنا جزء من األلف؟ وهل هي هي حرف مستقل عن األلف، اهلمزة، أاختلف العلماء يف 
 ضمن حروف اهلجاء يف اللغة العربية؟ ةمع دّ 

ْكتب مرّة اْعل م أ ن اهْلمز ة ال  هجاء  هل  ا، ِإمنَّ ا ت "م تعريًفا مفصال عن اهلمزة فيقول: األزهري قدّ ف
ء، و مرَّة واواً.و اأْل  هل  ا ِإمنَّ ا ِهي  جزٌء من م دَّة بعد فـ ْتحة.واحلروف مث  انِي ة لف اللينة ال  ح رف ألفا، و مرَّة اي 

الصَِّحيح، غري واهلمزة كاحلرفو ِعْشر ون  حرفا، م ع  اْلو او و اأْللف و اْلي اء، وتتم اِبهْل ْمز ِة ِتْسع ة و عْشرين حرفا.
ا، فأ حلقت ابألحرف املعتلة اجل وف، ن التـَّْليني واحل ْذف واإلبدال والتَّحقيق، تعتّل ِفيه  ن هل  ا حاالت مأ  

 .(1)"و ل ْيس ت من اجْلوف ِإمنَّ ا ِهي  حلقية يف أْقص ى احْللق
ويتبني من كالم األزهري السابق أن اهلمزة عنده حرف مستقل ومكّمل عدد حروف اهلجاء يف 

 وخمرجه أقصى احللق. تسعة وعشرين حرفًا، العربية

يف استقاللية اهلمزة  ا ذهب إليه األزهريمل ةالفوالزبيدي والرضا فمخ ابن فارس وأما ظاهر أقوال
يقول ابن فارس يف فهم ومن ذهب مذهبهم يعتربون أن اهلمزة ألفا متحركا، ويف ذلك عن األلف، 

وقد تسمى األلف ها له: املضاعف، ها يف الذي يقال ب األلف وما بعدمستهل كتابه جممل اللغة: "اب
 .(2)"ةهنا مهز 

موزِة، أل هنا ال  ت قوم  هوي عربَّ ع نـْه ا ابأل لف امل فصل اهْلمز ةيف اتج العروس:" (3)ويقول الزبيدي
ا ت ْكت ب  م ع  الضَّمِة واواً، و م ع  الك سر  ء، و م ع  بِنْفِسها و ال  ص ور ة  هل  ا، فِلذ   .(4)"الفتحِة أ لِفاً  ِة اي 

رأي سابقيه، فيقول: "إن األلف  اشأن اهلمزة واأللف مؤيدويفّصل القول الشيخ أمحد رضا يف 
ان حرفا واحدا، ألن احلرف التام يتعني له صورة يف النطق ويف الكتابة بل ي عدّ  واهلمزة ليسا حرفني اتّمني،

                                                           

 .490، ص15، ج1، طهتذيب اللغة( األزهري، 1)
 ، ابب األلف وما بعدها.77، ص1، ج2ط ،جممل اللغة، بن فارس( ا2)
 حلديث والرجال حممد بن حممد بن حممد بن عبد الرزاق احلسيين الزبيدي، أبو الفيض، امللقب مبرتضى: عاّلمة ابللغة وا هو( 3)

 م، ونشأ ابلزبيد يف اليمن، وأقام يف مصر. من أشهر كتبه 1732-ه1145، و لد يف اهلند عام واألنساب، من كبار املصنفني     
 ، 15، طاألعالمم. انظر: الزركلي، 1790 -ه1205جملدات. وتويف مصر عام  10يف  )اتج العروس يف شرح القاموس     
  .  70، ص7ج     

 ، ابب اهلمزة فصل اهلمزة.125، ص1ج، د.ط، اتج العروس من جواهر القاموس، لزَّبيديا( 4)
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األلف ذات صورة يف الكتابة دون النطق، لكنهم معا، ولكن اهلمزة ذات صورة يف النطق دون الكتابة، و 
 .(1)يف إطالق اسم األلف على اهلمزة يف كثري من املوارد. وها حنن جنري جمراهم" مل يتحرجوا

، غري أنه اكتفى أبحدمها، ولذا نقال عن السيوطي (2)(طريبه)كما بينه   بون اهلمزة بلقبنيوي لقّ 
اهلت و ه و  و مسي اهْل ْمز املهتوت من : "ع اهلوامع للسيوطي(يعرض الباحث النص الكامل كما ورد يف )مه

ْبد ال كثريا  عصر الصَّْوت أِل هنَّ ا معتصرة كالتهوع أ و من اهلت و ه و  احلطم و اْلك ْسر أِل هنَّ ا يعرض هل  ا اإْلِ
 .(3)"ْيء ِمنـْه افتنحطم وتنكسر و مسي اهلاوي أِل نَّه  يهوي يف اْلف م ف ال  يْعت مد اللِّس ان على ش  

 طريقة نطق اهلمزة:
ويتم نطق هذا الصوت أبن تسد : "بشر طريقة إحداث صوت اهلمزةكمال   الدكتور وصف

، وذلك ابنطباق هذين الوترين the vocal chords املوجودة بني الوترين الصوتيني glottis فتحة املزمار
الوتران جرة إىل احللق وما بعدها، مث ينفجر انطباقا اتما وحبس اهلواء خلفهما، حبيث ال مير من احلن

ينطلق . ويقرتب الشنطي من الوصف السابق أبن صوت اهلمزة: "(4)"فيخرج فجأة حمداثً صوات انفجارايً 
إبغالق األواتر الصوتية إغالقًا اتمًا مينع مرور اهلواء فينحبس خلفها، مث تنفتح األواتر فجأة فينطلق 

 .(5)"اهلواء متفجراً 

 :ى كتابة اهلمزةعني علأمور ت
عربية كتابة اهلمزة، وقد الباحثني أن مثة أمور جيب معرفتها حىت يتسهل ملتعلم اللغة الذكر بعض 

 ( أربعة أمور:)نبويالباحث حّدد 

لكل حركة حرف يناسبها: فالكسرة يناسبها الياء، والضمة يناسبها الواو، والفتحة يناسبها   -1
 شيء. األلف، وأما السكون فال يناسبه

                                                           

 .131، ص1، جمعجم منت اللغةرضا، ( 1)

 2، ص1، طمعجم اهلمزةطريبه، انظر: (2)

 .495، ص3، د.ط، جمهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامعالسيوطي، ( 3)

 .57ص ، د.ط،دراسات يف علم اللغة، بشر( 4)

 .116ص ،8، طفن التحرير العريب، طيالشن( 5)
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السكون فأقواها كسرة وتليها يف القوة الضمة، مث الفتحة، و  ختتلف احلركات قوة وضعفا، -2
( هذا الرتتيب بقوله: "لكي تذكر هذا الرتتيب: ختيل وصف )نبوي . وقدأضعف احلركات

أن الكسرة أّم، مكسورة اجلناح كما يقولون، والفتحة طفل يفتح فاه ابلبكاء، وحني تضمه 
 . (1)")الكسرة ضّمت الفتحة سكنتها(أ... أمه يسكن ويهد

مثاال يف حذف هناك قاعدة يف الكتابة العربية ت س ّمى )كراهية توايل األمثال(، ولنضرب  -3
 -رؤوس(، تتحوالن إىل )رءوف  -يف الكلمتني )رؤوف  هية توايل األمثالكرا  بسبب الواو

 ان يف الكلمة الواحدة.اهلمزة حىت ال تتواىل واو رءوس(، حيث ح ذفت الواو اليت حتت 
مبا بعدها وهي: الدال والذال والراء  ستة حروف يف اللغة العربية ال ميكن وصلهاهناك   -4

وقد مجع )الشيخ اهلورييين(  والزاي والواو واأللف، أما بقية احلروف فتتصل مبا بعدها.
 .(2)احلروف اليت ال تتصل مبا بعدها يف قوله )ز ْر ذا و دّ (

 أنواع اهلمزة:
 اهلمزة من حيث االستقاللية: أ( 

فاهلمزة املستقلة  ومنفردة و ضعت ملعىن، وإما أن تكون ضمن الكلمة.إما أن تكون مستقلة وهي 
 مهزة االستفهام، ومهزة النداء، ومهزة املتكلم: :وهي تكون يف أول الكلمة،

، سواء أكان واجلمل وهي اليت ي ستفهم هبا يف اإلثبات والنفي، وعن املفرد :مهزة االستفهام -1
كر ابن هشام يف مغين اللبيب أن اهلمزة قد ترد لثمانية معان ، وقد ذ (3)االستفهام حقيقة أم جمازًا

 (4)لالستفهام غري حقيقي، وهي على النحو اآليت:

ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     چ التسوية، حنو قوله تعاىل: األول: -

)سورة املنافقون،  چڄ  ڤ        ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ڤٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ
 . (6اآلية:

                                                           

 .10، ص3، طيف أساسيات اللغة العربية( نبوي، 1)

 .41ص، 1، طمطالع النصرية للمطابع املصرية يف األصول اخلطيةاهلوريين، انظر:( 2)

 .6، ص1، طمعجم اهلمزةطريبه، انظر:( 3)

 .27-24، ص6، طمغين اللبيب عن كتب األعاريب( انظر: ابن هشام، 4)
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ْنك ار اإلبطايلالثاين: - ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ ، حنو قوله تعاىل:اإْلِ

 .(40إلسراء، اآلية:سورة ا)چڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڤڤ

ْنك ار التوبيخيالثالث: - سورة )چڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  چ ، حنو قوله تعاىل:اإْلِ
 .(86لصافات، اآلية:ا

املخاطب على اإلقرار واالعرتاف أبمر قد استقر عنده أو نفيه، ل ، مبعىن محالتقرير الرابع: -

ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  چ حنو قوله تعاىل يف قصة إبراهيم عليه السالم مع قومه:

 .(62ألنبياء، اآلية:سورة ا)چڃ
ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  چالتهكم، حنو قوله تعاىل:اخلامس:  -

ڭ     ۇ  ۇ       ڭھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ

 .(87سورة هود، اآلية:)چۆ
ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   چ األمر، حنو قوله تعاىل:  السادس: -

 .(20سورة آل عمران، اآلية:)چۀڻ
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ           ٹ     ٹ   ڤ    ڤ  ڤ  چ التعجب، حنو قوله تعاىل::السابع -

 .(45سورة الفرقان، اآلية:)چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    
سورة )چ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ        ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇچ :الثامن -

 .(16احلديد، اآلية:
 مهزة النداء: وهي مهزة مستقلة، حنو قولك: أزيد أقبْل. -2
 ،واملتكلمة املسند إىل املتكلم الواحد اليت تكون يف أول الفعل املضارع: وهي مهزة املضارعة -3

ب، وأستغفر رس، وأقرأ الكتاحنو: )أكتب الد ،(1)وت سّمى أيضا مهزة املتكلم ومهزة الت ك لُّم
 هللا(.

                                                           

 .47، ص1، ج15، طالنحو الوايف. وانظر أيضا: حسن، 6، ص1، طمعجم اهلمزةطريبه، انظر:( 1)
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 دة واإلبدال:ايب( تقسيم اهلمزة من حيث األصالة والز 
فإذا ...وزائد، وبدلاهلمزة على ثالثة أضرب: أصل، يقول ابن جين: "اهلمزة األصلية:  -

كانت أصال وقعت فاء، أو عينا، أو الما، فالفاء حنو: أنف وأذن وإبرة، وأخذ وأمر، والعني حنو: فأس 
، واستربأ واستدفأ.وليس يف أورأس وحؤبة وذئب وسأل وجأر. والالم حنو: قرء وخطء ونبأ، وقرأ، وهد

        .(1)"زاتن وال عينها والمها أيضا مهزاتنالكالم كلمة فاؤها وعينها مه
وهي أصلية إذا كانت ، تكون اهلمزة زائدة يف أول الكلمة ذات ثالثة أحرفاهلمزة الزائدة:  -

ها للكثرة، إال أن أحرف، أما إذا كانت يف احلشو أو الطرف في حكم أبصالتلمة ذات أربعة لكا يف أول
 مينع ذلك مانع.

ومىت كانت اهلمزة يف أول الكلمة، ومعها أربعة أحرف من : "(2)يقول السخاوي 
األصول، فهي أصل ع ِرف االشتقاق أم مل يعرف، والكلمة هبا من الماسي، وكذلك إن 

أو طرفاً، وذلك لكثرة كوهنا أصال يف ذلك، إال أن مينع من ذلك مانع، أو يدل  كانت حشواً 
سواء و ها ثالثة أحرف أصول، قضى بزايدهتا، فإن كانت اهلمزة أوال بعد ... على الزايدة دليل

أكان معها يف الكلمة زايدة أخرى، أم مل يكن، سواء ع رف االشتقاق أم جهل، إال أن يدل 
أو مينع من زايدة مانع، وإمنا قضوا بذلك، ألن زايدهتا كثرت يف هذه  على أصالتها دليل،

                                                     .(3)"احلال، في حمل ماجهل على ما ع ِلم
 اهلمزة املبدلة: -

، وتفصيل والعني والياء، والواو، واهلاء ،ت بدل اهلمزة من مخسة أحرف، وهي: األلف 
 (4)ما يلي:ذلك ك

                                                           

 .83، ص1ج،1ط ،سر صناعة اإلعراب، ابن جين( 1)
 م ة، مقرائ ك ان  ِإم اًما ع ال،  حم  مَّد بن عبد الصَّمد اإِلم ام علم الّدين أ ب و احْلسن السخاوي النَّْحِوّي اْلم ْقرِئ الشَّاِفِعيع لّي بن هو ( 2)

 ، أخذ عن يِف اأْل د ب حمققا جمّودا، ب صريًا ابلقراءات وعللها ِإم اًما يف النَّْحو واللغة و التـَّْفِسري، ع ارِفًا ابلفقه وأصوله، ط ِويل الباع     
 أو  558ولد سنة  الشاطيب والكندي، وله مصنفات كثرية، منها: سفر السعادة، وشرح أحاجي الزخمشري النحوية، وحنومها.     
 .194-192، ص2، د.ط، جبغية الوعاةه. انظر: السيوطي، 643ه، ومات بدمشق سنة 559    

 .23-22، ص1، ج2، طسفر السعادة وسفري اإلفادةالسخاوي، علم الدين، ( 3)
 .112 - 86، ص 1ج، 1ط، سر صناعة اإلعراب( ابن جين، 4)
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إبدال اهلمزة من األلف: فاأللف حرف ضعيف ال يتحمل احلركة، فإذا اضط ّر إىل حتريكه  •
 أقرب احلروف منه، حنو امرأة مأدة، أي )انعمة(، وأصلها مادة.ق لب إىل اهلمزة، ألنه 

 ؛(دعاو)، واألصل:كدعاء  ،بعد ألف زائدة فإذا تطر إبدال اهلمزة من الواو: حيدث ذلك  •
( قاول)واألصل ،كقائل  ، وكذلك إذا وقعت عني اسم الفاعل،دعا يدعوألنه من 

، فقلبوا لٌ كان كثري املال، وأصلها موِ رجل مئل، إذا  ومنه قوهلم:  .يقول قوال( قال):هوفعل
 الواو مهزة.

إبدال اهلمزة من الياء: وهذا مثل سابقه متاما، حنو: بناء، واألصل بىن يبين، واسم الفاعل  •
 .عا(ئ)ابللبيع يكون 

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

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

وإمنا وإن كان مبعناه،  باب()ع يف عني)أابب( ليست بدال من ال مهزةيرى أن غري أن ابن جين 
الباحث أن اللفظني مستقالن، ، وعند الرجوع إىل أحد معاجم اللغة وجد (1)هو )ف عال( من أبَّ إذا هتيأ

يقول ابن فارس  آنفا، يف املثال أي: مل حيدث إبدال العني مهزة كما مر مبعىن أن كل واحد منهما أصٌل،
ب  ، ِإْن و ج د ْت ف ال  ع ب اب  ) ل ِت اْلع ر ب  يف الظِّب اِء:و ِلذ ِلك  ق ا"... يف مقاييس اللغة:  ، (و ِإْن ع ِدم ْت ف ال  أ اب 

ْب ْب ِلط ل ِبهِ م ْعن   ْده  ملْ  أت  . ولعله يكون هذا هو سند ابن جين (2)"اه  ِإْن و ج د ْت م اًء ملْ  تـ ع بَّ ِفيِه، و ِإْن ملْ  جتِ 
 .(3)"غري قوي هفهو وجه ولكن وإن قلت إهنا بدل منها" حينما أهنى حديثه يف الباب بقوله:

 : وقطع وصل مهزات
 مهزة وصل:  أوال:

                                                           

 .119، ص1، ج1ط، سر صناعة اإلعرابابن جين، ( انظر: 1)

 [.، ابب اهلمزة يف الذي يقال له املضاعف، مادة ] أ ب ب 7، ص1، د.ط، جمقاييس اللغة(ابن فارس، 2)

 .119، ص1، ج1ط، سر صناعة اإلعرابابن جين، ( 3)
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 -، يتوصل هبا عند النطق حبرف ساكن(1))لذا عدها بعضهم بني األلفات( بال مهزةهي األلف 
مثل: ا كتب، ا دن، ِارم، اِفهم، فتظهر حني تكون يف أول الكالم، مثل: -وأتيت مضمومة ومكسورة

تقبل حممد ضيفه، وختتفي حني تكون يف وسط الكالم نطقا ال لفظا، مثل: حممد استقبل ضيفه... اس
 .(2)ذلك هو أن العرب ال تبدأ بساكن وال تقف على متحرك يف كالمها والسبب يف

العرب ال إن وقد بنّي أحد الباحثني أن العرب أعطوا احلركات تربيرا فيزايئيا منطقيا، يف قوهلم: )
ألّن احلركة الفيزايئية تبدأ بفعِل ميكانيكي، وليس ابنعدام احلركة، " ؛(متحرك اكن، وال تقف عندتبدأ بس

وال ميكن أن تتوقف احلركة الفيزايئية عن فعلها الديناميكي، وهي يف حالة من إصدار صوت دال على 
 .(3)"حركة، وعند توقف احلركة الفيزايئية حيمل الصوت صدى داللة الوقوف

 (.ٱرأس الصاد الصغرية فوق األلف )تعرف مهزة الوصل بوضع  عالمتها:

 تدخل مهزة الوصل على األمساء واألفعال.مواضعها: 

 أوال: مهزة الوصل يف األمساء: 
ابنان،  –مجيع األمساء املبدوءة هبمزة مهزهتا مهزة قطع، إال عشرة أمساء فقط ومثناها، وهي: ابن 

امرؤان،  –اثنتان، ابنم، امرؤ  –اثنتني اثنان،  –امسان، اثنني  –استان، اسم  -ابنتان، است –ابنة 
 امرأاتن، امين هللا. –امرأة 

 اثنيا: مهزة الوصل يف األفعال:
 تدخل مهزة الوصل على األفعال اآلتية:

 أمر الفعل الثالثي، مثل: اذهب، اكتب، اشرب، افهم، ادن، ارم، ادع...اخل. /1
انكِسر  -انطالقا، انكس ر –طِلق ان –صدره، مثل: انطل ق ماضي الفعل الماسي وأمره وم /2

 انكسارا. –

                                                           

 .23د.ط، ص، رسالة منازل احلروف، الرماين( انظر:1)
 .21ص ،2، طمرشد الطالب إىل قواعد اإلمالء، نظر: معال( ا2)
 .130 - 129د.ط، ص، اللغة العربية والعوملة يف ضوء النحو العريب واملنطق الرايضي، مها (3)
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 –استقباال، استغف ر  –استقِبل  –ماضي الفعل السداسي وأمره ومصدره، مثل: استقب ل  /3
 استغفارا. –استغِفر 

 مواضع حذف مهزة الوصل:
استقبل ضيفه،  حتذف مهزة الوصل نطقا وتثبت كتابة إذا وقعت يف وسط اجلملة، مثل: حممد /1

قوله تعاىل:}فقلت استغفروا ربكم...{ فإنك تقرها: حممد ْستقبل ضيفه بدون ومثل 
 اهلمزة...وهكذا.

 حتذف مهزة الوصل يف كلمة )ابن وابنة( نطقا وكتابة إذا وقعت: /2
 بني امسني أو علمني، مثل: حممد بن أمحد، عبد هللا بن عمر، زينب بنت عبد هللا. -أ

 إسحاق بن أبو علي، أم مسلى بنت أم كلثوم.، مثل: أبو بني كنيتني -ب
 بني لقبني، مثل: نور األمني بن نور احلق، محرياء بنت هديل. -ج
 تتحول مهزة الوصل إىل مهزة قطع يف كلمة )اسم وابن( إذا أصبح مجعا، مثل: أبناء وأمساء. -د

 خالصة مهزة الوصل:
 يف:مهزة الوصل: هي ألف عادية بال مهزة، وتوجد 

 الفعل الثالثي، مثل: اذهب، اكتب، اشرب، افهم ...أمر  /1
 انطالقا. –انطِلق  –ماضي الماسي وأمره ومصدره، مثل: انطل ق  /2
 استقباال. –استقِبل  –ماضي السداسي وأمره ومصدره، مثل: استقب ل  /3
ومهزة )ال التعريف( امين،  يف األمساء التالية: اسم، ابن، ابنة، امرؤ، امرأة، اثنني، اثنتني، امي، /4

 .(1)هذه هي مواضع مهزة الوصل، وكل ما عداها فهو مهزة قطع

مسيت هبذا االسم ألهنا تقطع لفظ ما قبلها عما بعدها وتقع يف أول الكالم ووسطه مهزة قطع: 
هنَّ ا و ِإمنَّ ا مسيت قطعا أِل  يقول الرماين يف سبب تسمية مهزة قطع، وقد أطلق عليه ألف الوصل " وآخره،

ن اف و يف اْلو ْصل و ل ْيس  ش ْيء من األلفات تقطع غ ريه اتقطع يف اأْل    .(2)"مر و يف ااِلْسِتئـْ

                                                           

 9-7د.ط، ص ،قواعد اإلمالء، هاروننظر: (ا1)
 .23د.ط، ص، رسالة منازل احلروف، الرماين( 2)
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ع تكتب  ألفا وهي تكتب وتقرأ أينما وجدت خالف مهزة الوصل. وبعبارة أخرى مهزة القط
، أم يف وسط الكالم  فوقها مهزة وتظهر يف النطق، أي: تقرأ سواء كانت يف أول الكالم، مثل: أ محد أ قـ رَّ

" مهزة متطرفة" مثل: قرأ، قفأ، مساء،  "اهلمزة املتوسطة" مثل: سأ ل، سِئم، فْأر. أم يف آخر الكالم
 .(1)جزاء

مفتوحة، مثل: أمحد، أبوبكر، أو مضمومة، مثل: أم ي، تكتب فوق األلف إذا كانت كتابتها: 
يس، إمساعيل، إسحاق، وتقع حيث ال تقع مهزة أ ستاذ. وتكتب حتت األلف إذا مكسورة، مثل: إدر 

 .(2)الوصل

 عالمتها هي رأس العني الصغرية "ء".عالمتها: 

 تدخل مهزة القطع على اآليت:مواضعها: 
 األمساء:  -أ

دوءة هبمزة عدا األمساء العشرة املذكورة يف مهزة الوصل، مهزاهتا مهزة قطع، مجيع األمساء املب /1
 بوبكر، إسحاق، أمساء، أمرية...مثل: أمحد، إبراهيم، أ

يف الضمائر املبدوءة هبمزة، مثل: أنت، أنِت، أنتم، أنتما، أنت، أان، إايك، إايكما، إايكم،  /2
 (3)إايكن...

 يف األفعال: -ب
 أكال. –أخذا، أكل  –اضي املهموز، ومصدره، مثل: أخذ أول الفعل امل /1
 إكراما. –أكرِم  –ره، مثل: أكر م يف أول ماضي الرابعي املهموز وأمره، ومصد /2
يف مجيع األفعال املضارعة املبدوءة هبمزة "ثالثيها ورابعيها ومخاسيها وسداسيها" مثل:  /3

 ل، أستغفر.أذهب، أشرب، أقهقر، أحرجم، أنطلق، أنفجر، أستقب

 يف احلروف: -ج

                                                           

 .24ص، 2طمرشد الطالب إىل قواعد اإلمالء ،معال( 1)
 .10د.ط، ص ،قواعد اإلمالء، هارون( انظر: 2)
 ،2طمرشد الطالب إىل قواعد اإلمالء ،معال (3)
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 ، إْن، أْن، أمل...مجيع احلروف املبدوءة هبمزة مهزاهتا مهزة قطع، مثل: إىل، إال، أنَّ، إنَّ 

هي اهلمزة اليت تقع بعد احلرف األول، وقبل احلرف األخري من الكلمة، مثل: اهلمزة املتوسطة: 
 سأل، سئم، سؤدد، وهلا ثالث حاالت يف كتابتها:

 تكتب اهلمزة املتوسطة على األلف يف املواضع اآلتية:على األلف:  /1
 س أ ل، ر أ س...إذا كانت مفتوحة مفتوح ما قبلها، مثل:  -أ

 إذا كانت مفتوحة ساكن ما قبلها، مثل: مْسأ لة، مْشأ مة، يْسأ ل... -ب
 إذا كانت ساكنة مفتوح ما قبلها، مثل: ف ْأر، ر ْأس... -ج

 على الواو. /2
 تكتب اهلمزة املتوسطة على الواو يف املواضع اآلتية:

 ...إذا كانت مفتوحة مضموم ما قبلها، مثل: س ؤ ال، فـ ؤ اد -أ
 إذا كانت مضمومة مضموم ما قبلها، مثل: ر ؤ وس، ك ؤ وس، ش ؤ ون... -ب
 إذا كانت ساكنة مضموم ما قبلها، مثل: س ْؤدد، بـ ْؤس، ل ْؤل ٌؤ... -ج
 مة ساكن ما قبلها، مثل: جزاؤ هم، آابؤ كم، أبناؤ كم...إذا كانت مضمو  -د
 على النربة. /3

 ملواضع اآلتية:تكتب اهلمزة املتوسطة على النربة يف ا
 إذا كانت مفتوحة مكسور ما قبلها، مثل: ِفئ ة، ِمئ ة... -أ

 إذا كانت مكسورة مفتوح ما قبلها، مثل: س ِئم، ي ِئس، ب ِئس... -ب
 مكسور ما قبلها، مثل: بِْئر، ِمْئزر...إذا كانت ساكنة  -ج
 .(1)ة...إذا كانت مكسورة كسرة طويلة مفتوح ما قبلها، مثل: مِشيئ ة، خِطيئ   -د

 حتول مهزة القطع إىل مهزة متوسطة:

تتحول مهزة القطع إىل مهزة متوسطة إذا سبقت تتحول مهزة القطع إىل مهزة متوسطة يف اآلتية: 
مبهزة استفهام أو مهزة نداء، فتكتب على احلرف اجملانس حلركتها. فتكتب على األلف إذا كانت مفتوحة 

                                                           

 .24ص، 2، طاإلمالءمرشد الطالب إىل قواعد ، نظر: معال( ا1)
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ى النربة إىل كانت مكسورة، يف أبوبكر، أ أ نت يف أنت. وتكتب عل، مثل: أ أ بوبكر -تبقى على حالتها –
أئدريس يف إدريس. وتكتب على الواو إذا كانت مضمومة، مثل: أؤمي يف مثل: أئرباهيم يف إبراهيم، 

 ...وهلم جرا.(1)أمي، أؤستاذ يف أستاذ

ة من حيث ال يوجد هي اليت اهلمزة اليت تقع يف قافية الكلمة، أي: آخر الكلماهلمزة املتطرفة: 
 بعدها أي حرف. مثل: قرا، ماء، شيء.

أللف اترة،مثل: قرأ، زرأ، فقأ. واترة على السطر، مثل: تكتب اهلمزة املتطرفة على اكتابتها: 
 ماء، مساء، جزاء. واترة تكتب على الياء، مثل: شيء، هانئ، قارئ.

انت مفتوحة مفتوح ما قبلها، كتابتها على األلف:تكتب اهلمزة املتطرفة على األلف إذا ك  -أ
 مثل: قرأ، زرأ، فقأ، مأل...

لياء إذا حتركت وسكن ما قبلها، مثل: شْيٌئ، فيٌئ، أو كتابتها على الياء: تكتب على ا  -ب
.  سكنت وحترك ما قبلها، مثل: هاِنْئ، قارِْئ، أو كانت مسبوقة بكسرة طويلة، مثل: ِسيئ 

، شاء، إذا س بقت بفتحة طويلة، مثل: مساء، ماءكتابتها على السطر: تكتب على السطر   -ج
 .(2)فاء. أو ضمة طويلة، مثل: سوء

هذا املبحث جيدر الذكر أبن ابب اهلمزة يف الكتابة العربية من أصعب األبواب؛  ةويف هناي 
ولذلك وقع الطالب يف كثري من الطأ أثناء االختبار التطبيقي، والذي جاء تفصيله يف الباب الثاين 

لبحث. ومن األخطاء املسجلة: )كتابة مهزة قطع حني يقتضي السياق مهزة وصل مثل: أكتب من ا
، و)كتابة مهزة وصل حني يقتضي السياق مهزة قطع مثل: ا كرم(، )كتابة اهلمزة على األلف وإنتصر(

حني يقتضي السياق كتابتها على النربة، مثل: خطيأة(. وترجع أسباب ارتكاب هذه األخطاء إىل 
 .امل متعددة مت ذكرها يف مكاهنعوا

  

                                                           

 .27ص، 2، طمرشد الطالب إىل قواعد اإلمالء، معال( 1)
 . 63-62، ص1، طعقود اهلمز، بن جين(انظر: ا2)
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 ما يوصل وما ال يوصل: املبحث الثاين: 2.5.1
فصلها مبا قبلها  ( أن الكلمات من حيث الفصل والوصل قسمان، أوهلما: ما جيباهلوريينيّّب )

 .(1)واثنيهما: ما جيب وصلها ملقتض أو مبا بعدها، وهو األصل.

غري ت فصال؛ ألن كل واحدة منهما و ضعت ملعىن فاألصل والقياس يف كل كلمتني اجتمعتا أن 
ِلم ة من اْلك ِلم ة ويؤكد السيوطي أصالة  الفصل، فيقول: "معىن األخرى،  أِل ن كل  ؛ف اأْل ْصل فصل اْلك 

 متميزان ف ك ذ ِلك اللَّْفظ اْلمعرّب ف ك م ا أ ن اْلم ْعنيني  ،كلمة تدل على معىن غري معىن اْلك ِلم ة اأْل ْخر ى
 .(2)..." و ك ذ ِلك  اْلط النَّاِئب ع ن اللَّْفظ يكون متميزا بفصله ع ن غ ريه ،ا يكونه م  ع نْـ 

ومن ذلك أيضا قول الرضّي: "أصل كل كلمة يف الكتابة أن ي نظر إليها مفردة، مستقلة عما 
 .(3)بصورهتا مبتدأ هبا، وموقوفا عليهاقبلها وعما بعدها، فال جرم ت كتب 

 (:  ل ) الفصلما ال يوصأوال: 
: هو فصل كل كلمة أن تتصل مبا قبلها أو مبا بعدها، أي كتابة الكلمة مفردة دون  فالفصل هو

الفصل  ومثال كما سبق،  عن األخرى يف الكتابة العربية طاملا أهنا تدل على معىن غري معىن األخرى،

سورة املائدة، )چڄ  ڃ  ڃ    ڄڦ  ڦ    ڄ  ڄچ بسبب املعىن، قوله تعاىل:
، فلو وصلنا "ما" بـــ"إن" : الذي، أي:إن الذي توعدون آلتفما هنا اسم موصول مبعىن، (.134آلية:ا

سورة )چۇئ  ۇئ  ۆئ  چ ، حنو قوله تعاىل: لتأثر املعىن والرتكيب؛ ألن "إمنا" تعين القصر والتوكيد
 .(5ارايت، اآلية:الذ

 (4)مواضع الفصل:
 تفصل "ما" إذا كانت:أوال:

                                                           

 .62، ص1ط ،مطالع النصرية للمطابع املصرية يف األصول اخلطية( انظر: اهلوريين، 1)

 .512، ص3، د.ط، جمهع اهلوامعالسيوطي، ( 2)
 .315، ص3، د.ط، جابن حاجبشرح شافية ( الرضّي، 3)

-98، ص3، طأصول اإلمالءوانظر أيضا: عبد اللطيف،  .89-38ص: ،2ط، مرشد الطالب إىل قواعد اإلمالء، معال( 4)
103. 
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سورة البقرة، )چٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹچ له تعاىل:شرطية، مثل قو  -1

 (7سورة التوبة، اآلية:)چٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٺچ ، وقوله تعاىل: (197اآلية:
 تعجبية، مثل: ما أمجل السماء!. -2
 بلغين عنك سرين.موصولة مبعىن"الذي"، مثل: إن ما  -3
 ه؟. وإال كتبت موصولة.استفهامية ملحقة هباء السكت، مثل: إىل مه تسعى؟ على مه تلوم -4
 مدة حيايت. تعلم ما دمت حيا، أي: سأتعلممصدرية، مثل: سأ -5

نكرة وقعت صفة ملا قبلها، وهي يف هذه احلالة تفيد التحقري، حنو: )أعطيته عطيًة ما(، أو  -6
 التعظيم، حنو: )ألمر  ما ق تل الرئيس كينيدي(، أو التنويع، حنو: ) إبِر القلم براًي ما(.

 صوفة مبفرد أو مجلة ومعناها )شيء(، حنو: رّب ما حسن لديك قبح عند غريك.و م -7

 حرفية انفية، ت فصل عما قبلها، حنو: علمت أنه ما حضر أحٌد. -8

 ، حنو:و أاين، أو شتان(حرفية زائدة، إذا اتصلت بـ )مىت، أ -9

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

 (2)الرايح تنزل بهإذا النعجة العجفاء ابتت بقفرة .... فأاين ما تعدل    

 (3)بن حامت يزيد سليم واألغرالندى ....  اليزيدين يف لشتان ما بني 

ذف األلف من "ما" اجملرورة(.ملحقًة ابألمساء  -10  الظاهرة، إذا ق صد لفظه، حنو: )حت 

 :(4)يف احلاالت اآلتيةتفصل "م ْن"  اثنيا:
 اسم إشارة، مثل: من هذا؟ من ذا؟.مع  -1

                                                           

 .38، ص3،ج4ط ،خزانة األدب( انظر: البغدادي، 1)

 .565، ص2ج د.ط، ،مهع اهلوامع: السيوطي، ( انظر2)

 .675، ص6، ج4، طخزانة األدب( انظر: البغدادي، 3)

 .101-100، ص3، طأصول اإلمالءانظر: عبد اللطيف، ( 4)
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 اجلارة، مثل: م ن ِمن هؤالء جنح؟ "ِمنمع " -2
 ضمري، مثل: م ن هو؟ م ن أنت؟مع  -3
 (.26سورة الرمحن، اآلية:)چڇ  ڇ  ڇ  ڍ  چ لفظ "كل" مثل قوله تعاىل:مع  -4
 لفظ "مع" مثل: مع م ن جتلس؟.مع  -5

 ي من أحببته.أان القتيل أب فظ "أي" مثل:مع ل -6

ه واسم اإلشارة، مثل هاء التنبيه: يكتب هاء التنبيه مفصولة إذا فصل ضمري بني هاء التنبي اثلثا:
 ، ومثل: ها أان ذا.أنتم هؤالء حتبوهنم وال حيبونكم ها قولك:

 (1)فصل "أن":  رابعا:

ژ        ڎ  ڎ  ڈ  ڈ      ژ چ مثل قوله تعاىل: ن(ل)الناصبة إذا دخلت عليها  (أن)تفصل  -

 (.5سورة البلد، اآلية:)چ
املخففة من الثقيلة "الواقعة بعد فعل اليقني" عن ال النافية، مثل: أشهد أن ال إله  (أن)تفصل  -

 إال هللا.
 ية "اليت مبعىن  أي" عن ال النافية، مثل: أشرت إليه أن ال يفعل.ري سالتف (أن)تفصل  -
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  مثل قوله تعاىل:الزائدة الواقعة بعد "ملا" احلينية،  (أن)تفصل  -

 .(96سورة يوسف، اآلية:)چپ  پ  پ
 : (2)بني الكاف وخمفوضها، مثال قول الشاعر كما ورد يف )الكامل( للمربد -

 (3)ويوماً توافينا بوجه  مقسم ... كأن ظبية تعطو إىل وراق السلم

                                                           

 .90-89، ص2ط، مرشد الطالب إىل قواعد اإلمالء، معال( 1)
  =خباري، إديب، حنوي، لغوي، أملربد )أبو العباس( ، املعروف ابابن حسان االزدي كرب بن عمريأحممد بن يزيد بن عبد اال( 2)

  غريه، وتويف ببغداد خذ عنه نفطويه و أالسجستاين، و  يب حامتأيب عثمان املازين و أخذ عن أ، و 825-ه210عام  ابلبصرة=     
 لقرآن، املقصور عراب اإراء و لنحو، االشتقاق، احتجاج القمن تصانيفه الكثرية: املقتضب يف ا .م898 -هـ 285عام        
 .114، ص12، د.ط، جمعجم املؤلفنيانظر: رضا الكحالة،  واملمدود، ونسب عدانن وقحطان.      

 .71، ص: 3، طالكامل يف اللغةاملربد، ( 3)
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 لو وفعل القسم، مثل: وبني -
ن ا و أ نـْت م   (1)... ل ك ان  لكم يوٌم من الشَّّر مظلمفأقسم أ ن ل و اْلتـ ق يـْ

 إذا وقعت بعد "ما"، مثل: -

 (2)ما إن أ تـ ْيت  بشيء أنت ت ْكر هه إذن فال رفعت س ْوطي إيل َّ ي ِدي

 ما يوصل )الوصل(:
هو اجلمع بني كلمتني أو أكثر يف كلمة واحدة يصح وصلهما دون اعرتاض، مثل: أحب أال 

 .(3)أن" الناصبة و"ال" النافيةتفارقين. ففي "أال" وصل بني "

يصّح  صل، وما الصّح االبتداء به و الوقف عليه ف   إن مايقولون يف قاعدة الفصل والوصل:
 .(4)االبتداء به والوقف عليه و صل

 :(5)جيب وصل ما أييت بناء على هذه القاعدةو 
 :، في وصل مبا قبلهم ا ال يصحُّ االبِتداء به أوال:

االنشقاق،  سورة)چۇ  ۆ  ۆ  ۈ  چ فة والثقيلة، مثل قوله تعاىل: فيال وْكيدِ تال نون -1
 ألقومْن بواجيب. :، وحنو(19اآلية:

 ، مثل: جنحت فاطمة يف االختبار.يثِ التأنِ  اتء -2
، (19القلم، اآلية: سورة)چڱ  ڱ     ڱ  ں چ مثل قوله تعاىل: :الضمائر املتصلة -3

 ...اخل. معّلمي -علمنا  -علمِت  -علمت   -علمت  ومثل: 
ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  چ ، مثل قوله تعاىل: اْلم ث ىنَّ  ةع ال م   -4

 ، وحنو: رأيت رجلني.(23املائدة، اآلية: سورة)چ
 مثل: ) املسلمون( و) املسلمني(. ،السامل مج ِْع اْلم ذ كَّرِ عالمة  -5

                                                           

 .318، ص11، ج4، طخزانة األدبانظر: البغدادي، ( 1)
 .481، ص2، ج1انظر: يعقوب، املعجم املفصل يف الشواهد العربية، ط (2)

 .80ص ،2ط، مرشد الطالب إىل قواعد اإلمالء، معال( انظر: 3)
 .54ص، د.ط، قواعد اإلمالء النماس،( 4)
 .65-39، ص1، طمطالع النصرية للمطابع املصرية يف األصول اخلطيةانظر: اهلوريين، ( 5)
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 ، مثل: )املسلمات(.و اْلم ؤ نَِّث السَّاملِِ  عالمة مجع -6

 :وهو في وصل مبا بعده، ،يهلح الوقُف عص يالما  ا:نياث
، قاضيخان، م ْعِديك ِرب، -1 ، ِمْثل : بـ ْعل ب كَّ أورد بيتا  (1)غري أن )اهلوريين( ص ْدر  اْلم ر كَِّب اْلم ْزِجيِّ

لـ )الفارسكوري( يف حواشيه على نظمه جلمع اجلوامع أنه وّجه لفصل )معديكرب(، يقول 
 فيه:

   (2)ويـ ـوصــل الــذي بــمــزج ر ّكــبــا ...... قــلــت لـــزومـــا ال كــــ )مــعــدي كــربــا(                  
:اأْل مْس اِء اْلم ع رَّب ِة أ ْو الدَّ م ا ر كِّب  ِمْن ومن ذلك         ِخيل ِة، حن ْو 

مبعىن لون، أي: لون  من )ِسْك( مبعىن خ ّل و)ابج(  : وهي كلمة فارسية األصل مرّكبةٌ ِسْكباج -
، ب   .(3)يف اللغة الفارسية مضطرد أمر تقدمي املضاف إليه على املضاف، وهواللِّ

 .(4): مبعىن الّل والعسلس ك ْنج بني -
ئة، مخ ِْسمئ ة. خِبِال ِف م ا أ ِضيف  إِل يـْه ا ِمن  اْلك س وِر، أ ْربِعم ِمن  اآلحاِد، حن ْو   م ا ر كِّب  م ع  اْلمائ ةِ  -2

: ثـ ْلث  مائة، مخ ْس  مائ ة.  حن ْو 
، ووقتئذ ، ساع ت ِئذ  و حين ئذ ، ـ )، كتنوين عوض عن مجلة اْلم نـ وَّن ةِ  (ِإذ)كِّب  ِمن  الظُّر وِف م ع  م ا ر   -3

: ِحني  ِإْذ حن ْ خِبِال ِف م ا ر كِّب  م ع  ِإْذ غ رْيِ اْلم نـ وَّن ِة، وليلتئذ ، وصبيحتئذ (، وهو مما يشبه املركبات املزجية.  و 
ا ؛ ألن مقتضى الوصل قد زال، وهو ذكر اجلملة )حني إذ زرت ك كنت  خارج  البيت(، أو ح د ث  ك ذ 

 .(5)احملذوفة املتعّوض عنها
ا(ذ اإسم اإلشارة) م ع   ، وذلكح بَّ كلمة -4 ا، ال  ح بَّذ  : ح بَّذ   .(6)، حن ْو 
جيوز فصلها إذا كانت مسبوقة بالم التعليل، كي بال النافية، حنو:كيال أتسوا على فاتكم، و   -5

 لكي ال يكون على املؤمنني حرج.حنو:
                                                           

 .60، ص1، طمطالع النصرية للمطابع املصرية يف األصول اخلطية( انظر: اهلوريين، 1)

 الباحث على الكتاب األصلي الذي نقل منه اهلوريين. عثر ي( مل2)
 ،  تكملة املعاجم العربيةوانظر أيضا: دوزي،  .، فصل اجليم، مادة ]ابج[40، ص6ج ،3ط ،لسان العرب، منظور( انظر: ابن 3)

  ، مادة ]خّل[.157، ص4، ج1ط     
 ، فصل الكاف.745د.ط، ص ،فروق اللغويةمعجم يف املصطلحات وال ،الكلياتقاء احلنفي، بأبو ال ( انظر: 4)

 .61، ص1، طمطالع النصرية للمطابع املصرية يف األصول اخلطيةانظر: اهلوريين،  (5)
 .82-80ص، 2ط، مرشد الطالب إىل قواعد اإلمالء. ومعال، 56-55ص:د.ط، ، قواعد اإلمالءالنماس، نظر: ( ا6)
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 لم. ويوصل كي مع ما االستفهامية،)كيما( حنو: جئتك كيما أتعكي مبا املصدرية، فتصري   -6
 فتصري )كيمه( حنو: حضرت كيمه؟ أي: مله؟.

 :احلرف املفرد -7
مثل ابء اجلر، واتء  ،راد ابلوضع اللغويأي: املكون من حرف واحد سواء أكان هذا اإلف 

يف جواب قسم، ومثل السني، وفاء  القسم، ومثل الالم اجلارة، أو لالبتداء، أو لالستغاثة، أو الواقعة
العطف أو اجلزاء، أم كان هذا اإلفراد عرضا، وذلك مثل امليم يف من والعني يف عن إذا دخلتا على ما 

على من مثل: ممن، عمن، فقد حذفت نون من وعن لقاعدة سابقة، مثل: مم مما، عّم عما، أو دخلتا 
 (1)ده.وبقي من الكلمة حرف واحد، فيوصل مبا أو ِمْن بع

 يوصل ابالسم بعده، حنو: الرجل، االبتسام.: (ل)ا-8

  : وصل "ما":اثلثا
وهي تنقسم تقسيما أولّيا إىل: امسية وحرفية، فاالمسية تنقسم إىل: استفهامية، وشرطية، 

 صدرية.وموصولة، وتعجبية، ونكرة. وأما احلرفية فتنقسم إىل: كافة، وانفية، وزائدة، ومهيئة، وم
، ولذا للكلمة اليت قبلها واليت بعدها الذكر أن "ما" أبقسامها املذكورة ليس مجيعها يوصلوجيدر 

 ركز الباحث على األنواع اليت توصل يف هذا املقام، وهي:
 وصل "ما" االمسية:

 : تفهامية" االس"ما -1
 -الباء  -حىت  -يف  -على  -عن  -إىل  -من )توصل ببعض حروف اجلر، وهي:  -أ

 مل؟(. -مب؟  -حّتام؟  -فيم؟  -عالم؟  -عّم؟  -إالم؟  -الالم(، مثل: مّم؟ 
 توصل ابالسم املضاف، مثل: مبقتضام فعلت؟ -ب
ّي(، حنو: مما، وعّما، وال : ومعناها )الذي(، وتوصل بـ )ِمن، وعن، وسملوصولة" ا"ما -2

لألخري: ي سّن الصالة على النيب )صلى هللا عليه وسلم( يف كل يوم، وال سّيما يف يوم سّيما(. مثال 
 اجلمعة.

                                                           

 .55-41، ص1، طرية يف األصول اخلطيةمطالع النصرية للمطابع املصانظر: اهلوريين، ( 1)
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ى    ائ  ائ    چ، حنو قوله تعاىل: (1): وتوصل بـ )نعم( إذا ك سرت عينهاملوصوفة" ا"ما -2

 سورة)چٹٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹچ وقوله تعاىل: (.58النساء، اآلية: سورة)چوئەئ   ەئ
 (.271النساء، اآلية:

وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ             چ ، حنو قوله تعاىل: (2)وقد أجريت )بئس( جمراها

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ چ وقوله تعاىل: .(93البقرة، اآلية: سورة)چۈئ  

 (90النساء، اآلية: سورة)چ

 وصل "ما" احلرفية:
 بعض دونكمو وكثر(،  وجل، طال، وقل، ل بـ )، وتوصعن عمل الرفع "ما" الكافة -1

 -األمثلة:
 من الرجز: (3)روى الزجاجي

 اي ابن الزبري طاملا عصيكا
 وطاملا عنيتنا إليكا

 (4)لنضربن بسيفنا قفيكا
 (5)وقال الشاعر:

 ص دْدِت فأطولِت الصُّدود  وقّلما ... وصال على ط وِل الصُّدود ي دوم  

                                                           

 .26، ص3ج د.ط، ،مهع اهلوامعانظر: السيوطي، ( 1)

 .91، ص3، طأصول اإلمالء( انظر: عبد اللطيف، 2)
 أخذ النحو عن ، ولد يف النهاوند ونشأ ببغداد. كان إماماً يف علم النحو،  الرمحن بن إسحاق الزجاجيأبو القاسم عبد ( هو 3)

 ، ومن تصانيفه النافعة "اجلمل الكربى"، تويف ن دريد وابن األنباري، وصحب أاب إسحاق إبراهيم بن السري الزجاجابو اليزيدي      
  . 136، ص3، ج1ه. انظر: ابن خلكان، وفيات األعيان، ط339بـ "طربية" عام      

 .236، ص2، طاألمايلالزجاجي، ( 4)

 .31، ص1، ج3، طالكتاب( سيبويه، 5)
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ڃ  چ ، وتوصل بـ )إن وأخواهتا(، حنو قوله تعاىل: والرفععن عمل النصب  "ما" الكافة -2

ڃ         چ (، وقوله تعاىل: 171النساء، اآلية: سورة)چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   چڃ  چ       چ

 (.171النساء، اآلية: سورة)چچڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ
 :(1)حنو قول الشاعر ل بـ )رّب، والكاف، والالم، ومن(،، وتوصراجل عن ما" الكافة" -3
 عمرو مل ختنه مضاربه ... كما سيف  مل خيزين يوم مشهد . ماجدٌ  أخٌ 

وجيوز جعل  ما صلًة فينجر سيف  فـ )ما( هنا كفت )الكاف( عن عمل اجلر يف كلمة )سيف(،
    .(2)ابلكاف

 .(3)بعد، وحني، وحيث، وإذ(وتوصل كذلك ابلظروف مثل: )بني، وقبل، و 

 موهلا على النحو اآليت:بني بعض العوامل ومع ، وهي غري كافة، وتقعالزائدةما" " -4

ۋ    چ وحتذف نونيهما، حنو قوله تعاىل: بني اجلار واجملرور، وتوصل بـ )من، وعن(،  الواقعة -أ

ىئ  ىئ  ی    ی   ی     چ (، وحنو قوله تعاىل: 25نوح، اآلية: سورة)چۋ  ۅ 

 (.40نوح، اآلية: سورة)چ

ی  ی        ىئېئ  ېئ  ىئ    ىئچ تعاىل:  الواقعة بني املتضايقني، حنو قو -ب

 (.28القصص، اآلية: سورة)چی  ی  جئ  حئ 
 حنو قولك: اجتهد كيما تفوز.الواقعة بعد )كي(،  -ج

                                                           

 بن حري، شاعٌر إسالميٌّ من بين غطفان، كان يرثي أخاه مالكا بن حري، والبيت من الطويل. انظر: التربيزي،  وهو هنشل( 1)
 .  360شرح ديوان احلماسة، د.ط، ص     

  .616، ص1( انظر: األصفهاين، شرح ديوان احلماسة، ط2)
 . 92، ص3، طأصول اإلمالءانظر: عبد اللطيف، (3)
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ہ  ھ  ھ  ھ    چ الواقعة بعد أداة الشرط ) إن، وأين، وأي، وكيف، وحيث(،  -د

چ تعاىل: (. وحنو  قوله 36فصلت، اآلية: سورة)چۓ    ڭ    ڭ  ڭ  ۓھ        ے  ے

 (.58األنفال، اآلية: سورة)چہڱ  ں  ں      ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ

أنه ي تحاشى أن ي قال يف القرآن الكرمي زائد الذيبوصل "ما" الزائدة، جيدر عن ويف هناية احلديث 
 .(1)أتّداب، لذا يقال بدال من ذلك "صلة" أو زائد للتوكيد

چ ، حنو قوله تعاىل: لتهيئها للدخول على الفعل ، وهي اليت توصل بـ )ر ّب(ما" املهيئة" -4

 (.2احلجر، اآلية: سورة)چپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    

ۇئ  ۇئ  چ ، حنو قوله تعاىل: (2)، وهي اليت ت سبك مع ما بعدها مبصدراملصدريةما" " -5

 .(3)(، أي: إن وعدكم5الذارايت، اآلية: سورة)چۆئ    
"إن" عن العمل،  آلية الكرمية زائدة للتأكيد، وقد كفتغري أن بعض العلماء يرى أن "ما" يف ا

تدخل على اجلملتني االمسية والفعلية، فأضافت إىل وهيأهتا للدخول على اجلملة الفعلية، بعد كانت 
 .(4)أتكيد "إن" أتكيدا آخر

 مواقع أخرى لوصل "ما":
ڎ  ڈ   ڌ  ڌ  ڎ چ توصل بلفظة )كل( مبعىن: وقت أو كل مرة، حنو قوله تعاىل: -1

 (.20البقرة، اآلية: سورة)چڑژ  ژ  ڑ  ڈ
 .: أسلمنا مثلما أسلمتمحنو بـ )مثل(، وتوصل -2

                                                           

 .69، ص1، طالع النصرية للمطابع املصرية يف األصول اخلطيةمطانظر: اهلوريين، ( 1)

 . وانظر أيضا: 93، ص3، طأصول اإلمالءانظر: عبد اللطيف، ( 2)

 .71، ص1، طمطالع النصرية للمطابع املصرية يف األصول اخلطيةانظر: اهلوريين، ( 3)

 .190، 1، ج1، طالبالغة العربيةانظر: امليداين،  (4)
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 :(1)كما رواه أبو البقاء العكربي  حنو قول الشاعر، مبعىن مدة، أو مقدار وتوصل بـ )ريث( -2

 (3)أحتول (2)م ِإالَّ ريثماأا مرّة ال  تقيم يب ... على الذو ل ِكن نفس

الباب أن بعض الطالب كتب: )أشرت إليه أال يفعل(، حيث  سجلَّة يف هذاومن األخطاء امل
املفسرية اليت مبعىن "أي" مع "ال" النافية، مع أن السياق يقتضي الفصل. ومن األخطاء وصل "أن" 

أيضا كتابة بعضهم: )أحب أن ال تفارقين(، والصحيح: )أحب أال تفارقين(، لقد أخطأ حيث فصل 
وهناك أخطاء أخرى وقع فيها الطالب  ال" النافية، مع أن السياق يقتضي الوصل."أن" الناصبة عن "

 .بحث الثاين من الفصل الرابع للباب الثاين هلذه الدراسةاء االختبارات التقوميية، وهي مفصلة يف املأثن

 

 عالمات الرتقيم: املبحث الثالث: 3.5.1
الفقرات، أو املعاين، اليت تساعد القارئ  عالمات الرتقيم هي جمموعة رموز توضع بني اجلمل، أو

 .(4)وإدراك املعىن املراد من املكتوب، حبث يتحقق أمن اللبس يف الرتاكيبعلى فهم 

وبناء على االختبار واملشاهدة فإن السامع والقارئ يكوانن دوما يف أمس احلاجة إىل نربات أو 
مساع الكالم أو قراءة املكتوب. ولذلك رموز خاصة، تسهل للسامع أو القارئ الفهم واإلدراك عند 

ى عالمات خمصوصة ي فصل هبا بني اجلمل عند القراءة، فتعني القارئ على تنويع تواضع العلماء عل
فهام، أو الصوت مبا يناسب كل مقام من مقامات الفصل والوصل، أو االبتداء، أو التعجب، أو االست

 (.5حنو ذلك مما حتقق املقولة: "لكل مقام مقال")

                                                           

 ، وكان الغالب عليه عامل ابألدب واللغة والفرائض واحلساب، هللا بن احلسني العكربي احلنبلي أبو البقاء عبد هو حمب الدين( 1)
 شرح كتاب اإليضاح أليب علي ، ومن تصنيفاته: وتعلم فيها علم اللغة واحلديث ه،538عام  ولد يف بغداد علم النحو،     
  ه.616مية الشنفري، وغريها. تويف ببغداد عام ، وشرح الالفارسي، واللباب يف علل النحو     

. انظر: الريث: الوقت اليسري، وريثما أحتول: أي إال قدر حتويلالشاهد: وصل "ما" بـ "ريث" مبعىن مدة أو مقدار، ومعىن  (2)
 .24-22د.ط، ص، العصر اجلاهلي حتليل وتذوقدراسة يف نصوص  ،عمارة

 .90، ص1، طفريإعراب المية الشنانظر: العكربي،  (3)

 .95ص د.ط،، اإلمالء والرتقيم يف الكتابة العربية( انظر: إبراهيم، 4)
 .8، د.ط، صالرتقيم وعالماته يف اللغة العربيةزكي، انظر: ( 5)
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وقد صرّح بذلك )هارون( يف معانيه، إدراك يف فهم املكتوب و  كبريٌ   وهلذا الفن )الرتقيم( دورٌ 
وللرتقيم منزلة كتابه )حتقيق النصوص ونشرها(، وقد أضاف مثاال عملي اللتأكيد على ما يذكر، يقول: "

عىن املراد، أو لنصوص وتعيني معانيها، فرب فصلة يؤدي فقدها إىل عكس املكبرية يف تيسري فهم ا
ضعت موضعها صح املعىن واستنار، وزاملا به من اإلهبام.مثال زايدهتا إىل عكسه أيًضا، ولكنها إذا و 

ذلك: "وكان صعصعة بن انجية، جد الفرزدق، بن غالب عظيم القدر يف اجلاهلية". فوضع فصلة بعد 
البا" والد انجية؛ وكالمها خطأ هم أو ال أن "انجية" هو جد الفرزدق، ويوهم اثنيا أن "غالفرزدق يو 

 .(1)"ابن غالب بن صعصعة اترخيي، فإن الفرزدق هو

رجل من علماء  التوضيحية هذه العالمات االصطالحية بعض وذكروا أن أول من اهتدى إىل
إلفرنج بعده وطوروا قام اش يف القرن الثاين قبل امليالد، و النحو القسطنطيين، امسه ) أرسطوفان(، عا

 .(2)ات وحّسنوها وأتقنوها حىت وصلت يف العهد احلديث كاملة انضجةمهذه العال

: هل لعالمات الرتقيم أصول عربية؟ أو بعبارة ا يف هذا املقام هيفرض نفسهواألسئلة اليت ت
أخرى: هل كان العرب يعرفون عالمات الرتقيم يف كتاابهتم، سواء اخرتعوها أم استعاروها من أمم أخرى 

؟ وقد فرضت سلطاهنا يف العصر احلاضر على اللغة العربية بية األصلأرو ن هذه العالمات يف القدمي، أم أ
ئلة أعاله مث يستثين بتعليق يوحى إىل وجود معرفة بعض العالمات للرتقيم يذكر )احلموز( مضامني األس

 .الرتاكيب اللغوية بني لدى العرب، واليت من هدفها حتقيق أمن اللبس

غريهم جيمعون على أن العرب مل يعرفوا عالمات اد الدارسون العرب و يقول )احلموز(: " يك
مات األوربية قد فرضت سلطاهنا على الكتبة وغريهم من الرتقيم، يف كتاابهتم املختلفة، وأن تلك العال

اللبس بني الرتاكيب اللغوية العربية املختلفة، على الرغم من توافر بعض العالمات  ناملعاصرين؛ لتحقيق أم
 .(3)ليت تدور يف فلك الوقف واالبتداء"ا

يف الكتابة العربية، إذن، كان جمال الوقف واالبتداء من مظاهر العالمات الرتقيمية التوضيحية 
وقد أّكد )زكي( هذه الفكرة إذ قام مبراجعة بعض الكتب اليت وضعها م ن وصفهم بـ )النابغني من 

                                                           

 .80ص، 2، طحتقيق النصوص ونشرهاهارون، ( 1)

 انظر: املرجع نفسه.( 2)
 .5، ص1، طاتهأصوله وعالم -فن الرتقيم يف اللغة العربية ، احلموز( 3)
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و)منار اهلدى يف الوقف واالبتداء(، د يف علم التجويد(، السلف يف الوقف واالبتداء، مثل: )القول املفي
ة فيما جيب على القارئ أن يعلمه(، و)كتاب الوقف واالبتداء( لإلمام السجاوندي، و)شرح مقدم

و)اإلتقان يف علوم القرآن(، و)البحث املعروف يف معرفة الوقوف( للداين، و)كتاب الوقف( للشاطيب، 
 أكمل كالمه مبّينا نتيجة مراجعته، فيقول: " مث رجعت إىل ما تواضع وغريها من الكتب يف الباب. مث

و ومعاجم اللغة املستفيضة بني الناس. فكانت نتيجة البحث عليه اإلفرينج يف هذا املعىن، من كتب النح
مما يـ ق ّر الاطر، ويسر الناظر؛ فقد وجدت، من حسن احلظ، أن االصطالحني ميكن التوفيق بينهما يف 

حتققت أن األسلوبني ال خيتلف بعضهما عن بعض إال يف جزئيات طفيفة، ملواضع، ... ذلك أبنين أهم ا
الكاتبني ابلعربية مل يراعوا ذلك االصطالح النافع، مرعاة اتمة، اللهم إال يف كتابة غري أن معاشر ...

 .(1)"املصحف الشريف، دون سواه.

قيم لتوضيح معاين ليست حباجة إىل عالمات الرت  ذهبوا إىل أن اللغة العربيةغري أن هناك ابحثني 
 على لداللةل، وأن احلركات اإلعرابية كافية تراكيبها، أو حتقيق أمن اللبس فيها؛ ألن العربية لغة معر بة

أن استعمال عالمات الرتقيم يف الكتابة العربية احلديثة إمنا هو من ابب التزيني والتزوير،  ذكروااملعاين. و 
 .(2)تم علماؤان القدامى هذه العالمات التوضيحية يف كتاابهتمولذلك مل يه

من ال يرى احتياج يف حني يرفض ابحثون آخرون هذا الزعم، ومنهم )احلموز(، ال يتفق مع 
اللغة العربية إىل عالمات الرتقيم التوضيحية؛ ألن احلركات اإلعرابية ال حتقق أمن اللبس يف كثري من 

 .(3)يف األمثلة الحقا ذلك ضبط أواخر الكلمات، كما سيتضحالرتاكيب خصوصا عند عدم 

 إثبات أصالة عالمات الرتقيم يف الكتاابت العربية القدمية: أدلة
، وأن وما يلي بعض األدلة اليت تثبت أن هلذه العالمات أصوال يف الكتاابت العربية القدمية

 :(4)هي يف بعض اجلوانب، وهذه األدلةختتلف عن االستعمال احلديث  علماءان إمنا استعملوها بطريقة

                                                           

 .10-9ط، ص، د.الرتقيم وعالماته يف اللغة العربيةزكي، ( 1)
 . 131، ص1ط ،التحرير العريب، انظر:رضوان والفريح (2)
 .9، ص1، طأصوله وعالماته -فن الرتقيم يف اللغة العربية ، انظر: احلموز( 3)

 .21-10، ص1ط، أصوله وعالماته -فن الرتقيم يف اللغة العربية ، انظر: احلموز( 4)
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وألمهيتهما  لدورمها يف حتقيق أمن اللبس يف الرتاكيب، اهتموا بباب الفصل والوصلأن البالغيني قد  -1
  .(1)البالغة على معرفة الفصل والوصل قصر بعض العلماء

بدأ به، إمنا هو يكون بني متام الكالم الذي ي  : "صل فيقولالف وقد فصل البطليوسي القول  يف
 وضيقها على مقدار تناسب الكالم، فإن كان القول املستأن ف  لفصول واستئناف كالم غريه، وسعة ا

ابلكلية ج عل الفصل  مشاكالً للقول األول، أو متعلقا مبعىن منه، ج عل الفصل  صغريا، وإن كان مباينا له
 .(2)"مجيعا. تب والوراقاالك فأما الفصل قبل متام القول فهو من أعيب العيوب على أكرب من ذلك.

ولعلمائنا القدامى اهتمام كبري بفواصل الكالم اليت له أثر بنّي توضيح املعىن املراد، فقد   
أفرد القلقشندي اباًب يف كتابه )صبح األعشى يف صناعة اإلنشاء( حتّدث فيه عن مراعاة فواصل 

، ا على نوع من الكالم عّما تقدمهالكالم: " ... وذلك أبن متّيز الفصول املشتمل كل فصل منه
أن ميّيز متييزا لت عر ف مبدائ الكالم ومقاطعه، فإن الكالم ينقسم فصوال طواال وقصارا، ... فينبغي 

ي ؤم ن معه االختالط، فإن ترتيب الط يفيد ما يفيده ترتيب اللفظ، وذلك أن اللفظ إذا كان نرتبا 
راك حمصوله. ا أشكلت معانيه، وتعذر سامعه إدختلص بعض املعاين من بعض، وإذا كان خمّلط

وكذلك الط إذا كان مميز الفصول وصل معىن كل فصل منه إىل النفس على صورته، وإذا كان 
 .(3)مّتصال دعا إىل إعمال الفكر يف ختليص أغراضه"

العالقة االتصالية ابب الفصل والوصل ابٌب يبني النصوص السابقة توضح أن و   
هناك مجال يتصل بعضها ببعض اتصاال كامال، وينقطع  اجلمل، أو بعبارة أخرى: إن واالنفصالية بني

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.

السطور، وحسن التقدير،  تسويةث عن أفرد أماكن يف كتبهم للحدي مىأن بعض علمائنا القدا -2
ط، مما يوحي حبرصهم الشديد على أن تتوافر بعض السمات اليت جتعل املكتوب الطو واختالف 

 املكتوب واضحا.مقبوال لدى القارئ، وأن تكون معاين 

                                                           

 .97، ص3، ج3، طاإليضاح يف علم البالغةالطيب القزويين،  (1)
 .139، ص1، ج2، طشرح أدب الكتاب االقتضاب يفالبطليوسي،  (2)

 .144 -243، ص3،  جاإلنشاءصبح األعشى يف صناعة القلقشندي،  (3)
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ّقق هذا الضبط بنظريه م احمليرتجأن  ، "ومن الطبيعيخاصة يف الضبط يف كتاابهتم اأن لعلمائنا طرق -3
لفصل بني الكالمني . ومن هذه الطرق القدمية استعمال الدائرة والبياض ل(1) الطريقة احلديثة"يف

 )الفاصلة والنقطة(.مها: ، ونظريمها من بني عالمات الرتقيم احلديثة التاّمني
وينبغي قدمية، فيقول: "المات الرتقيم الاستعمال الدائرة على أهنا من ع إىل العلموي وقد أشار 

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 

األئمة: أبو الزاند، وأمحد بن فعلها من  نومموفيه: . وقد ذكر احملقق يف اهلاشية ما نصه: "Ο"(2)هكذا
 .(3)"ن جرير الطربي رمحهم هللا تعاىلحنبل، وإبراهيم بن إسحاق احلريب، وحممد ب

بياًضا للفصل بني الكالمني من السجع وغريه، على أن  -بدال من الدائرة  -وكانوا يستعملون 
 .(4)نييكون البياض بني السجعتني أضيق من البياض الذي بني الكالم

يف القرآن الكرمي من األدلة القوية على أن علمائنا القدامى على علم بعالمات أن الوقف واالبتداء  -4
 تعني يف حتقيق أمن اللبس يف معاين الرتاكيب العربية.

وقد حتّدث الباحث  يف الصفحات السابقة عن مراجعة )زكي( لبعض كتب علماء علوم القرآن من 
صل إليها بعد أن قام ابملقارنة بني العالمات اليت تدور يف فلك اليت تو السلف الصاَل، والنتائج 

 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  
ق ال  اْبن  اأْل نـْب ارِيِّ ِمْن مت  اِم م ْعرِف ِة اْلق ْرآِن م ْعرِف ة  اْلو ْقِف )اإلتقان(:" ، يقول السيوطي يف ومواضعهما

ب  اْلو ْقِف ع ِظيم  اْلق ْدِر ج ِليل  الطر ألنه اليتأتى أِل ح د  م ْعرِف   اِء ِفيِه.و ق ال  النِّْكز اِويُّ: اب  ة  م ع اين و ااِلْبِتد 
 .(5)" الشَّْرِعيَِّة ِمْنه  ِإالَّ مب ْعرِف ِة اْلف و اِصلِ ب اط  اأْل ِدلَّةِ ْرآِن و ال  اْسِتنْـ اْلق  

                                                           

 .74، ص7، طحتقيق النصوص ونشرهاهارون،  (1)

 . 263، 1، طملفيد واملستفيداملعيد يف أدب ا علموي،( ال2)
 ( املرجع نفسه.3)

 .21، ص1، طأصوله وعالماته -فن الرتقيم يف اللغة العربية ، انظر: احلموز( 4)

 .283 - 282،  ص1ج، د.ط، اإلتقان يف علوم القرآن( السيوطي، 5)
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ع ِن "البيهقي وغريه:ما أخرجه ومن أقدم النصوص اليت تشري إىل أمهية الوقف يف القرآن الكرمي 
 : ، يـ ق ول  ْعت  اْبن  ع م ر  : مسِ  ، ق ال  ب اينِّ ثـ ن ا ل ق ْد عِ »اْلق اِسِم ْبِن ع ْوف  الشَّيـْ ًة ِمْن د ْهران  و ِإنَّ أ ْحد  ْشن ا بـ ْره 

مي ان  قـ ْبل  اْلق ْرآِن، و تـ   هل  ا و ح ر ام ه ا، و م ا ْنزِل  السُّور ة  ع ل ى حم  مَّد  ص لَّى هللا  ع ل ْيِه و س لَّم  فـ يـ  يـ ْؤت ى اإْلِ تـ ع لَّم  ح ال 
ا تـ ْعل   ه  ِفيه ا ك م  ب ِغي أ ْن ي وق ف  ِعْند  : « م ون  أ نـْت م  اْلق ْرآن  يـ نـْ ل ق ْد ر أ ْيت  رِج ااًل يـ ْؤت ى أ ح د ه م  »، مث َّ ق ال 

ه  ِمْنه  آن  فـ يـ ْقر أ  م ا ب نْي  ف احِت ِتِه ِإىل  خ امت ِتِه م ا ي ْدرِي م  اْلق رْ  ب ِغي أ ْن ي وق ف  ِعْند  ا أ ْمر ه  و ال  ز اِجر ه ، و ال  م ا يـ نـْ
ثـ ر ه  نـ ثْـ  ا ح ِديٌث ص ِحيٌح ع ل ى ش ْرِط الشَّْيخ نْيِ، و ال  أ ْعِرف  ل   « .ر  الدَّق لِ يـ نـْ  .(1)"ه  ِعلًَّة و ملْ  خي  ّرِج اه  ه ذ 

وبعض العالمات اليت استعملها النساخ  الوقف أنواع   -يف هذا املقام  - ذكر   وجيدر 
أدلة إثبات أصالة عالمات الرتقيم حديث عن  للتكملةً  ليكون ذلك ،واملنصنفني القدامى يف كتاابهتم

 ، ومتهيداً لتناول عالمات الرتقيم االصطالحية احلديثة اليت مت حتليل أخطاءيف الكتاابت العربية القدمية
 الطالب فيها.

 (2):أنواع الوقف يف القرآن الكرمي
ال يتعلق ما ، فهو ال يتعلق مبا بعده، و (3)واالبتداء بهف عليه و الذي حيسن الوق وهوالوقف التام: -1

 (.5:البقرة، اآلية سورة)چڃ   چ  چ  چ:وله تعاىلبعده به، حنو ق
سن الوقوف عليه وال حيسن الوقف احلسن:  -2 چ ، حنو قوله تعاىل: (4)االبتداء مبا بعدهوهو الذي حي 

ڀ  ڀڀ ٺ  چ ال حيسن االبتداء ابآليتني التاليتني: ، فچپ  پ  پ  پ 

 ؛ ألهنما جمرورين.(3-1:الفاحتة، اآلية سورة)چٺ    ٺ  

                                                           

ب  اْلبـ ي اِن أ نَّه  ِإمنَّ  ، 171، ص3، ط، جالسنن الكربىأخرجه البيهقي يف ( 1)  ا ِقيل : يـ ؤ مُّه ْم أ قْـر ؤ ه ْم ِإنَّ م ْن م ض ى ِمن  اأْل ئِمَِّة اب 
 املستدرك على (. وأخرجه احلاكم يف5290، حديث رقم )ك ان وا ي ْسِلم ون  ِكب ارًا فـ يـ تـ ف قَّه ون  قـ ْبل  أ ْن يـ ْقر ء وا م ع  اْلِقر اء ةِ        
 (. 101مر(، رقم احلديث )، ابب )أما حديث مع91، ص1، ج1، طالصحيحني      

 .17-14، ص1، طأصوله وعالماته -فن الرتقيم يف اللغة العربية ، انظر: احلموز (2)

 .284، ص 1، د.ط، جاإلتقان يف علوم القرآنالسيوطي،  انظر: (3)

 املرجع نفسه.انظر: ( 4)
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هو املنقطع يف اللفظ املتع ّلق ابملعىن، وذلك أن يكون الرتكيب اللغوي كامال ومعناه ف الكايف:الوق -3

ڍ  چ ، حنو قوله تعاىل: (1)صحيحا بّينا، ال لبس فيه، وي عّد ما بعده جمرد التّتمة له

ڎ  ڈ    ڈ  ژ  چ ، وقوله تعاىل:(23، اآلية:نساءال سورة)چڌ  ڌ    

(، وقوله تعاىل: 51النساء، اآلية: سورة)چڑ      ک  ک  ک  ک  گ ژ           ڑ 

فالوقف يف كل ما سبق من اآلايت  (.25، اآلية:البقرةسورة)چڄڦ  ڦ  ڄ  ڄچ 
 هذا النوع من الوقفبـ )الوقف الكايف(. جاء على ما ال خيل ابملعىن؛ لذا مّسي

عىن غري بنّي وغري مفهوم، وألن الرتكيب ملراد؛ ألن املال ي فهم منه اهو الوقف الذي الوقف القبيح: -4
فهو الوقف القبيح، وقد جيعل مثل اللغوي غري اتم حىت حيقق أمن اللبس إذا وقف القارئ عنده، 

ڳ  ڳ  ڱ  چ ، حنو الوقف على قوله تعاىل: (2)هذا الوقف  املعىن فاسدا مستحيال

املائدة،  سورة)چ ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻچ واالبتداء بقوله تعاىل: چڱ 
اِء و م ْن ". (17اآلية: ا ااِلْبِتد  . ومثله (3)"تـ ع مَّد ه  و ق ص د  م ْعن اه  فـ ق ْد ك ف ر  أِل نَّ اْلم ْعىن  م ْست ِحيٌل هِب ذ 

ڳ  ڳ  ڳ  چ واالبتداء بقوله تعاىل: چگ   گک  گ   گ چالوقف على قوله تعاىل: 

ہ  ہ    ہ  ھ    چ ه تعاىل:على قولوالوقف . (258البقرة، اآلية: سورة)چڳ    

ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ         ڭ  چ ، واالبتداء بقوله تعاىل: چھ  ھھ

(، "فالوقف يف هذه اآلية الكرمية يوهم أن النصف للبنت 11الننساء، اآلية: سورة)چۇ  ۇ 
بوين واألبوين مًعا، وهو خالف ما يف الشريع اإلسالمية اليت نصت على أن لكّل واحد من األ

 .(4)السدس"

                                                           

 .286، ص 1، د.ط، جالقرآناإلتقان يف علوم السيوطي،  انظر: (1)

 .15، ص1، طأصوله وعالماته -فن الرتقيم يف اللغة العربية ، زانظر: احلمو ( 2)

 .286، ص 1، د.ط، جاإلتقان يف علوم القرآنالسيوطي،  انظر:( 3)

 .15، ص1، طأصوله وعالماته -فن الرتقيم يف اللغة العربية ، احلموز( 4)
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وأحياان يكون الوقف حسنا  ابتدء قبيح، ويتبني من األمثلة السابقة أن الوقف القبيح يقود إىل
چ ، واالبتداء بقوله تعاىل:چٿ  ٿ    چ واالبتداء قبيحا، حنو الوقف على قوله تعاىل: 

اء ، فالوقف هنا حسٌن، خبالف االبتد(1املمتحنة، اآلية: سورة)چٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ٿٿ
 املعىن يف هذا املقام واضح.منني من اإلميان ابهلل، وفساد الذي يوهم أن هللا حيّذر املؤ 

يتضح مما سبق أن الوقف الصحيح يعني القارئ على إدراك املعىن املراد من الرتكيب  
ق وأن الوقف القبيح يغري املعىن ويفسده. لذا بنّي العلماء مواضع ال يصح الوقف عليها لتحقي اللغوي،

نـْع وِت د ون  و ال  ي ِتمُّ اْلو ْقف  ع ل ى اأمن اللبس، يقول السيوطي: "  ْلم ض اِف د ون  اْلم ض اِف إِل ْيِه و ال  اْلم 
ِه و ال  تـ وِْكيدِ  نـ ْعِتِه و ال  الرَّاِفِع د ون  م ْرف وِعِه و ع ْكِسِه و ال  النَّاِصِب د ون  م ْنص وِبِه و ع ْكِسِه و ال  اْلم ؤ كَِّد د ون  

لِِه و ال  ِإنَّ أ ْو ك ان  أ ْو ظ نَّ و أ خ و اهِت ا د ون  امسِْه ا و ال  اْلم ْعط وِف د ون  اْلم ْعط وِف ع ل ْيِه،و ال  اْلب   د ِل د ون  م ْبد 
ِه ا و ال  اْلم ْستـ ْثىن  ِمْنه  د ون  ااِلْسِتثْـن اِء و ال  اْلم ْوص وِل د ون  صلت ه امسيا أوحرفيا و ال  اْلِفْعِل د ون  امسِْه ا د ون  خ رب 

 (1)"ون  م تـ ع لَِّقِه و ال  ش ْرط  د ون  ج ز ائِهِ م ْصد رِِه و ال  حرف د  

، وقد الفصل بني املتالزمني وملبسةبسبب فاسدة فالوقف على املواضع املذكورة جيعل املعاين
  هذا املقام.، ال داعي لذكره يف(2)ذكر السيوطي بعض االستثناءات يف هذا الباب

الوقف واالبتداء يف القرآن الكرمي؛ لتحقيق أمن هذا، وقد وضع العلماء عالمات تقّيد مواضع 
 (3)اللبس بني الرتاكيب يف القرآن الكرمي، وهي:

پ  پ   پ    پٻ   ٻ  ٻ  ٻ  چ عالمة الوقف االزم، حنو قوله تعاىل:  مـ :

 (.36األنعام، اآلية: سورة)چڀ  ڀ       ڀ   

                                                           

 .285-283، ص 1، د.ط، جالقرآناإلتقان يف علوم السيوطي،  (1)

 .305-301، ص1، د.ط، جاإلتقان يف علوم القرآني، السيوطانظر:( 2)

 صفحة التعريف ابملصحف، ص )ي(.، املصحف الشريفانظر: جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، ( 3)
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ۆ  ۈ    ۆڭ  ڭ   ۇ  ۇچ عالمة الوقف املمنوع، حنو قوله تعاىل: : ال

 (.32النحل، اآلية: سورة)چۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  چ عالمة الوقف اجلائز جواز مستوى الطرفني، حنو قوله تعاىل: ج:

 (.13الكهف، اآلية: سورة)چۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ     ۇڭ
 صلے

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ     چ وله تعاىل: كون الوصل أوىل، حنو ق  عالمة الوقف اجلائز مع :صلے

 (.17األنعام، اآلية: سورة)چىئ  ىئ  ىئ     ی  ی  ی       ی    جئ    ېئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ       ېئ

ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  چ عالمة الوقف اجلائز مع كون الوقف أوىل، حنو قوله تعاىل:  :قلے

الكهف، سورة)چڳ      ک  ک   ک  ک   گ      گ   گ  گ  ڳ    ڳ  ڑژ  ژ  ڑ
 (.22اآلية:

عالمة الوقف املعانقة، وتسمى أيضا )املراقبة(، حبيث إذا و قف على أحد املوضعني ال : 

البقرة، سورة)چڀ   ڀ  ڀ    پپپٻ  ٻ  ٻ   پچ :اآلخر، حنو قوله تعاىليصح الوقف على 
 (.2اآلية:

هذه العالمات التوضيحية يف  امل يتناسو علماءان القدامى ويتضح من املسائل السابقة أن 
فروق بني رموز هذه العالمات وأشكاهلا والعالمات الوافدة احلديثة. فبعض كتاابهتم، رغم وجود 

العالمات احلديثة هلا نظائر وبدائل يف الكتاابت القدمية، مثل عالمة احلذف ) ... (، ميكن أن يقوم 
العالمة ) اهـ( اليت  مة االقتباس احلديثة هذهكما ميكن أن يقوم مقام عالمقامها )إخل( أو )هلم جر(،  

 توضع يف هناية النصوص املقتب سة، وهي النصوص اليت ت سبق بفعل )القول( أو ما يقوم مقامه.



 

 

146

ال تتوافر يف الكتاابت القدمية، مثل عالميت االستفهام اليت ديثة الرتقيماحل وهناك عالمات
 . (1)ئنا القدامى، وغريمها مما ال نظري هلا عند علماوالتعجب

يف الكتاابت  االتالية قد تناولت عالمات الرتقيم احلديثة اليت ي تعامل هبوعليه فإن الصفحات 
 احلديثة، واليت على أساسها قام الباحث  بتحليل أخطاء طالب املرحلة الثانوية العربية الغانية يف كتاابهتم.

 الرتقيم(:أصل مصطلح )
وعالماته يف ( يف كتابه )الرتقيم ابشا زكيأمحد ) العالمة إن أول من وضع هذا املصطلح هو

قال املؤلف  (2)م، وهو أول كتاب يف هذا الباب يف اللغة العربية،1912اللغة العربية( الذي ألفه سنة 
 على تسمية هذا العمل بـ )الرتقيم(؛ ألن هذه املادة تدل : " وقد اصطلحت  عن وضع مصطلح الرتقيم

نسوجات. ومنها أخذ علماء يف الكتابة ويف تطريز امل والنقوش اليت توضعشارات على العالمات و اإل
فظة )رقم وأرقام( للداللة على الرموز املخصوصة لألعداد. فنقلناها حنن هلذا االصطالح احلساب ل

 .(3)"اجلديد، ملا بينهما من املالبسة واملشاهبة

 ابب التجّوز،الرتقيم( يكون من  أن بعض الباحثني يرى أن تسمية هذا الفن )عالماتغري 
ألن كلمة الرتقيم معناها عالمات، فكأنك حني تقول )عالمات  -جتّوزا  -"أقول  صرّح بذلك )نبوي(:

 .(4)الرتقيم( تقول )عالمات العالمات("

ولكن عند الرجوع إىل معاين مادة الرتقيم تبنّي للباحث أن )زكي( قد راعى معاين الكلمة املختلفة عند 
لك املعاين اليت تتعلق ابلط والكتابة، يقول ابن فارس يف معجم ه للمصطلح، خصوصا توضع

)ر ق م ( الرَّاء  و اْلق اف  و اْلِميم  أ ْصٌل و اِحٌد ي د لُّ ع ل ى خ طّ  )مقاييس اللغة( وهو يشرح مادة ] ر ق م[: " 
. ف الرَّْقم : الْ طُّ. و ال اِء. رَِّقيم : اْلِكت او ِكت اب ة  و م ا أ ْشب ه  ذ ِلك  . و يـ ق ال  لِْلح اِذِق يف ِصن اع ِتِه: ه و  يـ ْرق م  يف اْلم  ب 

 :الشاعر  ق ال  

                                                           

 .25، ص1، طأصوله وعالماته -فن الرتقيم يف اللغة العربية ، انظر:احلموز( 1)

 .64، ص3، طيف أساسيات اللغة العربيةانظر: نبوي،  (2)
 .12ط، ص، د.الرتقيم وعالماته يف اللغة العربيةزكي، ( 3)
 .64، ص3، طيف أساسيات اللغة العربيةانظر: نبوي، ( 4)
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اِء ر اِقم   ِْيك ْم ِإْن ك ان  يف اْلم  اِء اْلق ر اِح إِل ْيك م  ... ع ل ى أن  س أ ْرق م  يف اْلم 
(1) 

: الرَّْقم  ِمن   و ك لُّ ثـ ْوب  و ِشي  فـ ه و  ر ْقٌم. و اأْل ْرق م   النـَّْقِش. ق ال  الْ ِليل  ْبن  أ مْح د  احلْ يَّاِت: م ا ع ل ى ظ ْهرِِه ك 
م اهِت ا ِمن  التـَّْنِقيطِ   .(2)"تـ ْعِجيم  اْلِكت اِب. يـ ق ال  ِكت اٌب م ْرق وٌم، ِإذ ا بـ يِّنـ ْتح ر وف ه  ِبع ال 

 عالمات الرتقيم:
خمصوصة، يف أثناء الكتابة، لتعيني مواقع الفصل والوقف ز عّرف )زكي( الرتقيم أبنه: " وضع رمو 

 :وهي اثنتا عشرة رمزة، (3)واالبتداء وأنواع النربات الصوتية واألغراض الكالمية، يف أثناء القراءة"
 الفصلة أو الشولة( وعالمتها: )،(وتسمى )  الفاصلة، -1

معانيها يف فلك  صلة ملا يدور منالفاصلة أو الف (4)فقد اختار )احلموز( أما من حيث التسمية
، وتدل على استمرار الكالم هي عالمة تدل على انتهاء اجلمل القصريةالدور الذي تلعبه هذه العالمة، ف

ْقد والفاِصلة: ال رزة الَّيِت تفِصل ب نْي  ال رزتني يف النِّظام، و ق ْد ف صَّل  النَّْظم . وعِ يقول ابن منظور: "بعدها. 
 .(5)"ك لِّ ل ْؤل ؤ ت نْيِ خ ر ز ةٌ ج ِعل  ب نْي    مفصَّل أ ي

شوكة العقرب أو إبرته اليت تضرب  لفظة الشولة للتشابه احلاصل بني (6)يف حني اختار )زكي( 
هبا، وبني صورة العالمة )،(؛ أي إنه نظر إىل الشكل دون املعىن، وعليه فإن الباحث مييل إىل ما ذهب 

 ة )الفاصلة أو الفصلة( مصطلحا هلذه العالمة.إليه )احلموز( من اختيار لفظ

ارئ سكوات قليال جدا، وجيدر الذكر أن الوقف على الفاصلة " يكون بسكوت املتكلم أو الق
 .(8))الوقف الناقص( . وقد اصطلحوا على تسمية هذا الوقف(7)ال حيسن معه التنفس"

                                                           

   .255، ص3البيت ألوس بن حجر من شعراء العصر اجلاهلي، انظر: الثعاليب، التمثيل واحملاضرة، ط (1)

 اب الراء، ابب الراء والقاف وما يثلثهما، مادة ]ر ق م[، كت426-425، ص2د.ط، ج معجم مقاييس اللغة،ابن فارس، ( 2)

 .12ط، ص، د.الرتقيم وعالماته يف اللغة العربيةزكي، ( 3)

 .30-29، ص1، طأصوله وعالماته -فن الرتقيم يف اللغة العربية ، انظر:احلموز( 4)

 ل[.، ابب الالم فصل الفاء، مادة ] ف ص 521، ص11، ج3، طلسان العرب( ابن منظور، 5)

 .12ط، ص، د.الرتقيم وعالماته يف اللغة العربيةكي، انظر: ز ( 6)
 .14ط، ص، د.العربيةالرتقيم وعالماته يف اللغة كي، ( ز 7)
 .15-13ط، ص، د.الرتقيم وعالماته يف اللغة العربيةكي، انظر:ز ( 8)
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 : يف املواضع اآلتية توضع الفاصلةو 

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

عشر رضي هللا عنه:"عمار بن ايسر فيما رواه  هللا عليه وآله وسلمومثال آخر قول النيب صلى 
وحلق  ،ونتف اإلبط ،وتقليم األظفار ،وقص الشارب ،والسواك ،واالستنشاق ،املضمضة :من الفطرة

فكأن الواو العاطفة اليت ت عّد عوضا عن العامل ، (2)."والتان ،واالنتضاح ابملاء ،الرباجمسل وغ ،العانة
ة على مجلة يف املعىن، والفاصلة املوضوعة بني املعطوفات، )أي قبل الواو(، هي اليت ساعدت عاطفةٌ مجل

مفرًدا على مفرد،  ن عاطفةً ، ومل تكالواو يف حتقيق ذلك، فكانت الواو يف التقدير عاطفًة مجلًة على مجلة
 .إىل آخره أي: هي املضمضة، وهي اإلستنشاق، وهي السواك،

املعطوفات آخر، وهو نظري احلديث السابق يف املعىن غري أن  حديث(3)املذهبومما يعزز هذا 
اضمنوا يل ستا من أنفسكم قوله صلى هللا عليه وآله وسلم: " ات، ويف الثاين مجل، وهوول مفرداأليف 
وغضوا  ،واحفظوا فروجكم ،وأدوا إذا ائتمنتم ،وأوفوا إذا وعدمت ،دثتممن لكم اجلنة: اصدقوا إذا حأض
 .(4)"وكفوا أيديكم ،صاركمأب

ال بني املفردات املعطوفة، يف حالة تعّلقها مبا يطيل عباراهتا، مثل: ال يستحق االحرتام  كلُّ رجل   -ب
 .(5)شريف يسلك سبيل التُّهم لتقان، ولكصاتع ال يتوخى اإل ليقرن القول ابلعمل، ولك

الشمس طالعة، والنسيم  ستقل، مثل:ل منها لغرض مولو كان كاجلمل املعطوفة القصرية، بني  -ج
 ، والطيور مغردة، واألزهار ضاحكة.عليل

                                                           

 .12، ص2ط، مرشد الطالب إىل قواعد اإلمالء، نظر: معال( ا1)
 خليل الرمحن صلى هللا عليه وسلم  ،مواعظ إبراهيم الليل، ابب 119، ص1ط، اخلطب واملواعظ أبو عبيد يف( أخرجه 2)

 (. 29رقم احلديث )، اليت وعظه هللا هبا وذكر فضائله وطاعته     
 .33، ص1، طأصوله وعالماته -فن الرتقيم يف اللغة العربية ، انظر:احلموز( 3)

 خطب النيب حممد صلى هللا عليه وسلم ووصاايه وعهده إىل ، ابب 105، ص1ط، اخلطب واملواعظأبو عبيد يف أخرجه  (4)
 (.16رقم احلديث )، الناس يف الطب وغريها      

 .14ط، ص، د.الرتقيم وعالماته يف اللغة العربيةكي، انظر:ز  (5)
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 الصغري يف األدب (1)بني مجل الشرط واجلزاء، فيما إذا طالت مجلة الشرط، حنو قول ابن املقفع -د
 وحنو ،(2)"فافعل ،وتطول على من ال حق له ،ت أن تزيد ذا احلق على حقهإن قدر الكبري:"ب واألد

لو أن أحدا أاتين حبديث واحد من أحاديث رسول هللا صلى هللا عليه وسّلم مل قول أحد العلماء: "
 .(3)"ملألت فاه ذهبا ،يبلغين

" لئن أنكر املرء من غريه ما ال وهلم: حنو ق لقسم،واجلواب، فيما إذا طالت مجلة ا بني مجل القسم -ه
 ومثل قولك: وهللا، ألساعدن احملتاج. .(4)ينكر من نفسه، هلو أمحق" 

، وتبدو هذه املسألة -و  يف واضحة بني اجملرورات املتجاورة بال عاطف، على أن يكون الفعل منواي 
ب ة ، و أ ب و : "روايةلهذه اواملثال على ذلك  ،(5)العنعنة املستعملة يف سند احلديث الشريف ثـ ن ا قـ تـ يـْ ح دَّ

، ع ْن ع بْ  ، ع ْن ش ِقيق  ، ع ْن ع اِصم  ، ع ْن ع ْمرِو ْبِن قـ ْيس  اِلد  األ مْح ر  ِد هللِا س ِعيد  األ ش جُّ ق اال : ح دَّثـ ن ا أ ب و خ 
بِ ْبِن  : ق ال  ر س ول  هللِا ص لَّى اَّللَّ  ع ل ْيِه و س لَّم : ات  ا يـ ْنِفي اِن الف ْقر  م ْسع ود  ق ال  ع وا ب نْي  احل جِّ و الع ْمر ِة، ف ِإهنَّ م 
ا يـ ْنِفي الِكري  خ ب ث  احل ِديِد، و الذَّه ِب، و الِفضَِّة، و ل ْيس  لِْلح جَِّة اْلم رْب ور  و الذُّ  ِة ثـ و اٌب ِإالَّ ن وب  ك م 
 . (6)"اجل نَّة  

، فكأن ن( مل تسبقها عاطفة، وإمنا اكتفيت ابلفاصلةواملالحظ أن اجملرورات املسبوقة ابجلارة )ع
 ال بني اجملرورات.الفاصلة يف هذا املقام تفصل بني اجلمل 

ثال ذلك: يف هذا البدل واملبدل منه، وتفيد الفاصلة جذب االنتباه إىل ما بعدمها وأتكيده، مبني  -ز
 ار الربيطاين.ميالدي، استقالت دولة غاان من االستعم 1957العام املبارك، عام 

                                                           

 ه، وأسلم 106ابلبالغة، و لد جموسيا عام ابن املقفع، هو أبو حممد عبد هللا ابن املقفع )روزبه بن داذويه(، الكاتب املشهور ( 1)
م ابلزندقة، ومن كتبه كليلة ودمنة، واألدب الصغري واألدب الكبريو غريمها،  يد عيسى بن علي عم السفاح       العباسي، وقد اهتُِّ
 . 154-151، 2، ج1، طوفيات األعيانه. انظر: ابن خلكان، 142ق تل عام      

 . 66، د.ط، صغري واألدب الكبرياألدب الصابن املقفع،  (2)

 .826، ص2ج، 1، طمعجم األدابء( ايقوت احلموي، 3)

 .15ط، ص، د.الرتقيم وعالماته يف اللغة العربيةكي، ز ( 4)
 .33، ص1، طأصوله وعالماته -فن الرتقيم يف اللغة العربية ، انظر:احلموز( 5)

 ، ابب ما جاء يف ثواب احلج والعمرة، حديث 167، ص2ج ، د.ط،سنن الرتمذي -اجلامع الكبري أخرجه الرتمذي يف  (6)
 (.810رقم: )     
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، (1)بني اجلملتني مرتبطتني يف اللفظ واملعىن، كأن تكون الثانية صفة أو حاال أو ظرفا لألوىل  -ح
مثال: شاهدت موكب أمري )زونغو إلقليم أشانيت(، يوم عيد الفطر املاضي، وهو يسلك شارع اجلامع 

 به الفرسان، كاهلالة حول القمر.املركزي، حتف 

جلذب االنتباه إليها، ولتوكيدها، ولعل ذلك حممول على نية "ملبتدأ واحد، تعددة بني األخبار امل -ط
ما منعين أن أكون قول خزمية بن اثبت للنيب صلى هللا عليه وآله وسلم: "، ومن ذلك (2)إعادة املبتدأ"

 افرٌ ابلقرآن، ك لعهدك، وأان مقرٌّ  لبيعتك، وال انكث   منكر   من أول من أاتك، وأان مؤمن بك، غري  
 .(3)من األواثن ..." ابلرمحن، بريءٌ  ابلطغيان، مؤمنٌ 

 ، مثل: نعم، أان صديقك. وما أييت بعدها من مجل ف اجلوابو حر بني   -ي

 مثل: اي علي، انتبه للدرس. ،واجلملة اليت أتيت بعد النداء املنادى بني -ك

 .بني كلمات التعجب وما أييت بعدها من مجل، مثل: عجبا، مالك أتخرت -ل
 :(4)صر اجلمل املعرتضة، مثال ذلك قول امرئ القيسبني اجلمل من أجل ح -ن

الِ .فـ ل ْو أّن ما أسع ى ألْدىن م ِعيش ة  ..
 
 .. ك فاين، و مْل أْطل ْب، ق ِليٌل ِمن  امل

 وعالمتها )؛(:  ،(5))الوقف الكايف( الفاصلة املنقوطة -2
وي الحظ أن الفاصلة املنقوطة تكاد  على الفاصلة.هي عالمة يقف عليها القارئ وفقة أطول من وقفته 

ختتفي يف الكتابة عند كثري من الناس؛ ذلك ألن كثريا من الك تاب يستغنون عنها ابلفاصلة اليت ميكن 
  .(6)أن تنوب عن الفاصلة املنقوطة يف كثري من املواضع

                                                           

 .15ط، ص، د.وعالماته يف اللغة العربية الرتقيمكي، ز  (1)

 .35، ص1، طأصوله وعالماته -فن الرتقيم يف اللغة العربية ، انظر:احلموز (2)

 ، وانظر ابن حجر  7731حممد، رقم احلديث: من امسه  ، ابب360، ص7، د.ط، جاملعجم األوسطأخرجه الطرباين يف (3)
 .ابن األثري، 611، ص1، د.ط، جأسد الغابة، ابن األثري، 243-242، ص2، جاإلصابة يف متييز الصحابةالعسقالين،      
 . 25، د.ط، صمنال الطالب يف شرح طوال الغرائب     

 .15ط، ص، د.وعالماته يف اللغة العربيةقيم لرت اكي، ز . وانظر:  139، ص2( امرؤ القيس، ديوان امرئ القيس، ط4)

 .16و  13ط، ص، د.الرتقيم وعالماته يف اللغة العربيةكي، انظر: ز ( 5)
 .37، ص1، طأصوله وعالماته -فن الرتقيم يف اللغة العربية ، انظر:احلموز( 6)
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 : هذه العالمة وتوضع
اي عجبا كل العجب  عليه وآله وسلم: " النيب صلى هللا بني اجلمل الطويلة املتصلة املعاين، حنو قول -أ

واي عجبا كل العجب للمكذب ابلنشأة اآلخرة وهو يرى النشأة  ؛للشاك يف قدرة هللا وهو يرى خلقه
واي عجبا كل العجب  ؛واي عجبا كل العجب للمكذب بنشور املوتى وهو ميوت كل ليلة وحييا ؛األوىل

وإمنا خلق من  ؛واي عجبا كل العجب للمختال الفخور ؛دار الغرورللمصدق بدار اللود وهو يسعى ل
اجلمل احلالية ل ميكن وضع الفاصلة قب. و (1)"فعل بهنطفة مث يعود جيفة وهو بني ذلك ال يدري ما ي  

 .(2)املصدرة بـ )وهو(
ا ملعىن سببا يف األوىل، أو  تكون اجلملة الثانية شرحا أو تفسري بني مجلتني تكون الثانية منهما -ب

 تقرير السنوي.اجلملة األوىل، مثل: سهرت الليل كله؛ لكتابة ال
 وبني مجلتني تكون األوىل سببا يف الثانية، مثل: عندما أصبح الربد قارسا؛ اشرتيت ثواب يقيين منه. -ج
ديد اليت بينها مقارنة أو مشاهبة أو تقسيم أو ترتيب أو تفصيل أو تعأو اجلمل املعطوفة  املفردات بني-د

: ق ال  ر س ول  هللِا ص لَّى هللا   ع ْن ع ْمرو ْبنِ حديث شريف:  ، مثال ذلك(3)أو ما أشبه ذلك ، ق ال  م ْيم ون 
: ش ب ا  ؛و ِصحَّت ك  قـ ْبل  س ق ِمك   ؛ب ك  قـ ْبل  ه ر ِمك  ع ل ْيِه و س لَّم  لِر ج ل  و ه و  ي ِعظ ه : " اْغت ِنْم مخ ًْسا قـ ْبل  مخ ْس 

ي اِتك  قـ ْبل  م ْوِتك  " ؛و فـ ر اغ ك  قـ ْبل  ش ْغِلك   ؛ْقرِك  قـ ْبل  فـ   و ِغن اك    .(4)و ح 

إان وجدان الناس قبلنا كانوا أعظم أجساًما، وأوفر مع أجسامهم  : "ابن املقفع وحنو قول  
 رًا.وأفضل أبعمارهم لألشياء اختبا ،وأطول أعمارًا ؛وأشد قوة، وأحسن بقوهتم لألمور إتقاانً  ؛أحالًما

وكان صاحب  ؛فكان صاحب الدين منهم أبلغ يف أمر الدين علًما وعماًل من صاحب الدين منا
 .(5)..."من البالغة والفضلا على مثل ذلك الدني

                                                           

 ليه وسلم ووصاايه وعهده إىل خطب النيب حممد صلى هللا ع، ابب 102، ص1ط، اخلطب واملواعظأبو عبيد يف أخرجه ( 1)
 (.14رقم احلديث )، الناس يف الطب وغريها      

 .38، ص1، طأصوله وعالماته -فن الرتقيم يف اللغة العربية ، انظر:احلموز( 2)

 .16ط، ص، د.اللغة العربيةالرتقيم وعالماته يف كي، انظر: ز  (3)

 (.11832، كتاب املواعظ، حديث رقم )400، ص10، د. ط، جالسنن الكربىأخرجه النسائي يف ( 4)

 .63، د. ط، األدب الصغري والدب الكبري( ابن املقفع، 5)
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ٻ  ٻ  پ  پ  پ    ٻٱ  ٻچ ، حنو قوله تعاىل: (1)قبل اجلملة املوضحة أو املؤكدة ملا قبلها -ه

 سورة)چٿ  ٿ     ٹ  ٹ        ٹ    پ    ڀ   ڀ   ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ
(، تكون كتابة اآليتني يف خارج املصحف الشريف هكذا )وعد هللا، ال خيلف هللا 7-6الروم، اآلية:

 وعده، ولكن أكثر الناس ال يعلمون؛ يعلمون ظاهرا من احلياة الدنيا، وهم عن اآلخرة هم غافلون(.

فهي  ة؛وت سّمى كذلك القاطع ،ف التامالوقأو  وت سّمى والوقفةوعالمتها ).(،  النقطة، -3
النقطة محال على شكلها، وهي الوقفة محال على أهنا متّكن القارئ أو املتلكم من الوقوف وقوفا صحيًحا 

، كما بنّي وهي؛ وهي القاطعة ألهنا تقطع ما بعدها عن اجلملة اليت قبلها مع االسرتاحة للتنفس، مناسًبا
ت كل مقوماهتا، حبيث تالحظ أن اجلملة اليت مّت معناها، واستوف ة اجلملةتوضع بعد هناي")إبراهيم(: 

: (3)للحصري حنو ما ورد يف )زهر اآلداب(، (2)"التالية تطرق معىن جديًدا، غري ما عرضته اجلملة السابقة
عّد والساعات ت .، وال األايم تنذركوعظ أعراىّب ابنا له أفسد ماله ىف الشراب، فقال: ال الدهر يعظك"

 .(4)"وأحّب أمريك إليك، أرّدمها للمضرة لديك .واألنفاس تعد منك .عليك

وعالمتهما ):(، يقول عنها )احلموز(: "هلذه العالمة الرتقيمية أمساء اصطالحية تطالعنا  ،النقطتان -4
ور يف يف مظان اإلمالء، منها: النقطتان، والنقطتان الرأسيّتان، والنقطتان املتوازيتان، وهو مصطلح يد

اية محال على واحلك فلك الشكل. والشارحة محال على ما يتوافر بتوافرها من معىن. وعالمة التوضيح
 .(5)املعىن أيضا"

 -هذه العالمة الرتقيمية: وتوضع

                                                           

 .17ط، ص، د.الرتقيم وعالماته يف اللغة العربيةكي، انظر: ز ( 1)

 . 99، د.ط، صوالرتقيم يف الكتابة العربيةاإلمالء إبراهيم،  (2)
  ر كتاب زهر اآلداب ومثصاحب   ،صري، القريواين الشاعر املشهورابحل أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن متيم، املعروفهو ( 3)

 ه و 413، وله ديوان شعر، مل ي ذكر اتريخ مولده، واختلفوا يف اتريخ وفاته بني كنون، وكتاب املصون يف سر اهلوى املاأللباب     
 ، وفيات األعيانه. انظر: ابن خلكان، 450ة ه، والثاين أصح؛ ألنه ثبت أن أتليفه لكتاب "زهر اآلداب" كان يف سن453     
 . 55-54، ص1، ج1ط     

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

 .43، ص1، طأصوله وعالماته -فن الرتقيم يف اللغة العربية ، احلموز( 5)
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، وهذا املوضع أكثر استعماال هلذه العالمة؛ ملقول أوما يشبههما يف املعىنبني لفظ القول والكالم ا -أ
اشر. لنأخذ مثالني من ول يف الكتاابت والبحوث العربية اليت تكثر فيها االقتباس املبلشيوع القول واملق

ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ   ڀ     ٻٱ  ٻٹ ٹ چ :القرآن الكرمي واحلديث النبوي

 (.6الروم، اآلية: سورة)چڀ
 : اِبر ، ع ِن النَّيبِّ ص لَّى اَّللَّ  ع ل ْيِه و س لَّم  ق ال  ِق، و ك رِه  ل ك ْم  ر ضِ ِإنَّ اَّللَّ  "ع ْن ج  ي  ل ك ْم م ك ارِم  اأْل ْخال 

 .(1)"س ْفس افـ ه ا

 بعد الشرح والتفسري، مثل: حواس اإلنسان مخس: البصر، والسمع، والشم، والذوق، واللمس. -ب

ڀ   ڀ  ٺ  چ  : "ومنه قوله تعاىل:بني )أي( التفسريية وما بعدها، حنو: قول احلدادي -ج

 .(2)(، أي: أخفوها، وقيل: أعلنوها"54اآلية: نس،يو  سورة)چٺٺ  ٺ

فعل )واألمثلة اآلتية تشري إىل إمكانية التناوب بني )أي( التفسريية وبني فعل اإلرادة ومعموله: -د
 :(3)، كما أنه ميكن أن يقوم مقامهما ألفاظ أخرى، مثل لفظة )املعىن( وما يدور يف فلكه(اإلرادة

، ولفظة )املعىن( حبيث أتيت مستعمال )أي( التفسريية و)فعل اإلرادة( النصوص اآلتية يشرح احلدادي
  :(4)بعد كل واحد منها النقطتان

 قال الشاعر: -
 (5)إدابرٌ و    ت        فإمنا هي إقبالٌ حىت إذا ذكر  ترتع ما غفلت

  يريد: مقبلة ومدبرة.
 وقال اآلخر: -

                                                           

 (.2004) ، ابب حديث الرتقفي، حديث رقم:943، ص3، ج1ط، همعجميف  ابن األعرايبأخرجه ( 1)

 .198، ص1، طاملدخل لعلم تفسري كتاب هللا تعاىلاحلدادي،  (2)

 .47-46، ص1، طأصوله وعالماته -اللغة العربية فن الرتقيم يف ، انظر:احلموز( 3)

 .259-258، ص1، طاملدخل لعلم تفسري كتاب هللا تعاىلانظر: احلدادي، ( 4)

 الشعر من حزن، انظر: ابن قتيبة الدينوري،  ن شدة ما هباة تقبل وتدبر مأهنا قلق والبيت للخنساء بنت عمرو، وهي خترب( 5)
 . 225، ص1، ج3، طالكامل، واملربد، 335، ص1، د.ط، جوالشعراء     
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 (1)اماوجاويب   نوحا   قيهريقى من دموعهما سجاما       ضباع   
 أي: انحية. 

 وقال اآلخر: -
قال بعضهم: (، 67املؤمنون، اآلية: سورة)چں   ں   ڻ  ڻچ قوله تعاىل: -

  ألنه لو كان امسا لقال: سامرين.معناه: مسرا؛ 

األعراف،  سورة)چھ         ے  ے  ۓ     ھہ  ہ  ھ   ھچ قوله تعاىل: -
 .(2)احلالمضّرِعني خمفني، فاملصدر قام مقام ، فاملعىن: (55اآلية:

ومثله قول النيب صلى  وبني أنواع الشيء وأقسامه، مثل: الكالم ثالثة أنواع: اسم، وفعل، وحرف. -ه
تا نوا يل سِ اضم  هللا عليه وآله وسلم يف احلديث الذي مّر بنا يف مستهل احلديث عن )الفاصلة(، وهو: "

ظوا واحف   ،مت  نْـ مِ ت  وا إذا ائْـ دُّ وأ   ،مت  دْ ع  ا و  وأوفوا إذ ،ثتمقوا إذا حدَّ لكم اجلنة: اصد   ن  م  ضْ من أنفسكم أ  
 .(3)"أيديكموكفوا  ،وغضوا أبصاركم ،مك  فروج  

: ط ول  ِإمنَّ ا أ خ اف  ع ل ْيك م  اثـْنـ ت نْيِ "(:رضي هللا عنهوبني العدد واملعدود، مثل: قول اإلمام علي )  -و
 . (4)..." نَّ اتِّب اع  اهْل و ى ي ص دُّ ع ِن احلْ قِّ يـ ْنِسي اآْلِخر ة  ، و إِ  ، ف ِإنَّ ط ول  اأْل م لِ و اتِّب اع  اهْل و ى، اأْل م لِ 

فالك ِلم: اسٌم، قول سيبويه: " ومثله قبل تعريف اصطالحي، مثل: الكالم: هو اللفظ املركب املفيد. -ز
 .(5)" ليس ابسم وال فعل، وح ْرٌف جاء ملعىنوِفْعلٌ 

: إن وأخواهتا تنصب ، مثالأو غريها ؛ لتوضيح قاعدةجمرامهاجرى  أو ما)حنو(  ( أومثلبعد لفظة ) -ح
 : إن اجلوَّ معتدٌل.حنو/الرب، مثلاالسم وترفع 

                                                           

  الباحث على ختريج هلذا البيت غري وروده يف كتاب احلدادي. ( مل يعثر1)

 .262و  260ص ،1، طاملدخل لعلم تفسري كتاب هللا تعاىلوانظر: احلدادي، ( 2)

 (.16رقم احلديث ) م،هللا عليه وسلخطب النيب حممد صلى ، ابب 105، ص1ط، اخلطب واملواعظأبو عبيد يف أخرجه  (3)
 ، ابب كالم علي بن أيب طالب 100، ص7، ج1، طالكتاب املصنف يف اآلحاديث واآلاثرأخرجه ابن أيب شيبة يف ( 4)

 .(34495رضي هللا عنه، رقم احلديث: )     
 .12، ص1، ج3، طالكتابسيبويه، ( 5)
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، مثال ذلك: (1)بعد )من( التبعيضية فيما ميكن أن ي عّد من ابب اختيار مسألة من مسائل أخرى -ط
ستة مشار  ، منها:ء املبهمة على وجوهأن األمسا -أيدك هللا  -قول احلدادي يف األمساء املبهمة: "اعلم 

، وهؤالء وهذه، وهااتن وهذي. وسبعة منها يشار هبا إىل هبا إىل احلاضرين، حنو قولك: هذا وهذان
 .(2)الغيب، حنو: ذلك، وذانك، وتلك وتيك واتنك، وأولئك وأوالك مقصور ممدود"

اب خيتلفون يف العالمة وز( إىل أن الكتّ بني لفظة )بعد( وما أييت بعده مما ي عّد جوااب، ويشري )احلم -ي
، يف حني يضع اآلخرون النقطتني )،(اللفظة؛ فبعضهم يضعون الفاصلةالرتقيمية اليت توضع بعد هذه 

تتناسى العالمات تضع الفاصلة املنقوطة )؛(، وأما اجملموعة الرابعةفهي  واجملموعة الثالثة ،):( الرأسّيتني
ذا الزدواجية يف هذا املقام غري مرغوبة فيها؛ لوافال تضع بعدها شيئا.  ،بعد اللفظة ابلكلية الرتقيمية

يدعو بعض الباحثني إىل االلتزام بعالمة ترقيمية واحدة، ويرى )احلموز( أن النقطتني الرأسيتني أكثر 
 .(3)مالءمة يف هذا املوضع

 وما يلي أمثلة للحاالت املذكورة أعاله:
 .(4)املدى ..." ، وجهاد صادق، وجتارب طال عليها"وأما بعد، فهذه مثرة كفاح طويل

عزمت على الكتابة يف مسائل اإلمالء رجعت إىل كتب املعاصرين أنظر ما فيها قبل "وبعد، فإين حني 
 .(5)"البحث عن هذه املسائل يف كتب املتقدمني

ب ِليّ فـ يـ ق ول الع ْبد اْلف ِقري ِإىل  ر مْح ة ربه اْلعلي ع ْثم ان بن أ محْ  :و بعد"  .(6)..."د النجدي احلْ نـْ
 "أما بعد: فقد أصبح من املألوف مساع شكوى األستاذ والطالب ...".

 وبعد؛ فهذه رسالة يف قواعد رسم احلروف، قليلة املبىن، كثرية املعىن ..."."
 .(7) لوم وأعالها، وأنفس الفنون وأعالها فن الرسم ...""وبعد فإن من أرفع الع

                                                           

 .49-48، ص1، طأصوله وعالماته -الرتقيم يف اللغة العربية فن ، انظر:احلموز( 1)

 .475، ص1، طاملدخل لعلم تفسري كتاب هللا تعاىلاحلدادي، ( 2)

 .50-49، ص1، طأصوله وعالماته -فن الرتقيم يف اللغة العربية ، انظر:احلموز(  3)

 .7، ص7، طقيق النصوص ونشرهاحتهارون، ( 4)

 .5، ص3، طأصول اإلمالء( عبد اللطيف، 5)

 .30، ص1، طرسالة "أيَّ" املشددةعثمان النجدي،  (6)
 .49، ص1، طأصوله وعالماته -فن الرتقيم يف اللغة العربية ، انظر:احلموز( 7)
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، مثال يف الفصل بني (1)يف اإلحاالت يف احلواشي وغريها أو بني لفظة وعدد بني عدد وآخر -ك 
 .155. ومثال يف الفصل بني السورة واآلية: سورة البقرة:135:  2أجزاء الكتاب وصفحاته: 

، (2)أفقي ا نقاط متتابعة أو أربع أو مخس (: وهي ثالث..../...../)... عالمات احلذف -5
 ،لقبح ذكره، وإما لالختصار ؛ إما لالستغناء عنه، وإمان الكالم احملذوفكام هذه العالمة يف توضعو 

، مثل: من كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فليقل خريا أو أو أنه غري معروف أن النص مل يكتمل وإما
 .(3)ليصمت...اخل

 وتوضع:(: -)، وعالمتها هكذا أو الوصلة اخلط أو الشرطة -6
 -1) اان يف أول السطر. مثل: مراحل التعليم أربع: ا أو كتابة إذا وقع عنو بني العدد واملعدود رقم -أ

 .(مرحلة التعليم االبتدائي -أو )أوال. (مرحلة التعليم االبتدائي

احملاورات واملناقشات، كما يف الكتب املدرسية يف  يكون ذلكو يف ترتيب املكتوب رأسي ا،  -ب
 : مثال: (4)مما يقوم على السؤال واإلجابةواملسرحيات والرواايت املختلفة، وغريها 

مع رجل غريب دسه أبو موسى احلامض مبسائل، فبدأ يسأل والزجاج  (5)من جملس أيب إسحاق الزجاج
 :(6)جييب

مجع هيّب وهبّية مجع تكسري؟  -  كيف  
 فأدغم، وأصل الياء األوىل عندي السكون، ولوال ذلك ألظهرهتا.أقول )هباّي( كما ترى،  -
 صرفه إذا كان إذا كان أصله عند السكون كما تصرف محّارا؟ال ت فلم -
 .ألنه مكسر ا هو واحد، فلذلك مل أصرف هباّي؛محّارا غري مكسَّر، وإمنألن  -

                                                           

 املرجع نفسه. انظر:( 1)

 .79-78انظر: املرجع نفسه، ص( 2)

ب  احلْ ثِّ ع ل ى ِإْكر اِم اجلْ اِر و الضَّْيِف، و ل ز وِم ، ابب 78، ص1، د.ط، جصحيحه يفأخرجه مسلم ( 3)  =الصَّْمِت ِإالَّ ع ِن الْ رْيِ اب 
 .47، رقم احلديث: و ك ْوِن ذ ِلك  ك لِِّه ِمن  اإْلِمي انِ = 

 .53، ص1، طأصوله وعالماته -فن الرتقيم يف اللغة العربية ، انظر: احلموز (4)

 هو أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن السرى بن سهل الزجاج البغدادي، من أهل العلم ابألدب والدين املتني، لزم املربد،  ( 5)
 صنف العديد من الكتب، أشهرها: معاين القرآن، و"ما ينصرف وما ال ينصرف"، وتفسري أمساء هللا احلسىن، ولد سنة     
 .  413-411، ص1، د.ط،  جغية الوعاةبطي، ه. انظر، السيو 311ه، ومات 241    

 .52، ص1، طأصوله وعالماته -فن الرتقيم يف اللغة العربية ، وانظر: احلموز( 6)
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فما أنكرت من أن يكونوا أعلوا العني يف هذا الباب، وصححوا الالم، فشبهوا الياء هاء هاهنا اليت  -
 ني مثل راية وغاية؟هي الم بغري املعتل، مث أعلوا الع

 .(1)هذا مذهب سيبويه، وهو عندي جائز -
، أي: أن " توضع قبل ما ميكن أن ي عّد من ابب الركن الثاين الذي تتم به ين الكالم املطنببني رك -ج

الفائدة، يف كل موضع ميكن أن يطول فيه الركن األول ابلصفات، والفضالت املختلفة، واملعطوفات، 
ذلك قوله تعاىل يف غري كتابة  . مثال(2)د الذي يكاد خيتفي بطول الركن األول"ليسهل تبنّي املرا

ف وٌر مث َّ ِإنَّ ر بَّك  لِلَِّذين  ه اج ر وا ِمْن بـ ْعِد م ا ف ِتن وا مث َّ ج اه د وا و ص رب  وا ِإنَّ ر بَّك  ِمْن بـ ْعِده ا ل غ  ) :املصحف
ب وا ِمْن مث َّ ِإنَّ ر بَّك  لِلَِّذين  ع ِمل  )عاىل: (، وقوله ت110( )سورة النحل، اآلية: ر ِحيمٌ  ال ة  مث َّ ات  وا السُّوء  جِب ه 

على أن اجلملة  ،(119( )سورة النحل، اآلية: بـ ْعِد ذ ِلك  و أ ْصل ح وا ِإنَّ ر بَّك  ِمْن بـ ْعِده ا ل غ ف وٌر ر ِحيمٌ 
 .(3)قد ك ّررت لطول الفصل -يف كلّ  من اآليتني  - األخرية

استعمال الفاصلة بدال من الشرطة يف املواضع اآلتية، وجيدر الذكر أن بعض الكتاب مييلون إىل 
؛ ولذا يدعو احلموزي مرة أخرى إىل توحيد هذه العالمة تيسريا للطلبة وهذا االزدواج يسبب اللبس للقراء

 ، واملواضع هي:(4)واملريدين
 أمية بن عبد ي يف نصرة هاشم عبد مناف على، ومن ذلك قول الكاهن الزاعقبل جواب القسم -أ

والقمر الباهر، والكوكب الزاهر، والغمام املاطر، وما ابجلو من طائر، وما اهتدى بعلم  مسافر، الشمس: "
 .(5) لقد سبق هاشٌم أمّية  إىل املآثر، أول منه وآخر، وأبو مههمة بذلك خابر" -من منجد  وغائر  

ك أبمر سبّ  رجلٌ  وإنْ له وسلم: "... ول النيب صلى هللا عليه وآقبل جواب الشرط: ومن ذلك ق -ب
 .(6)..." ه يكن لك أجر ذلك وعليه وزره فال تسبّ  - همنه حنو   تعرف    ه فيك وأنت  يعلم  

                                                           

 . 134، ص1، طتذكرة النحاةأبو حيان األندلسي، ( 1)

 .42-43، ص1، طأصوله وعالماته -فن الرتقيم يف اللغة العربية ، ( احلموز2)

 . 201، ص3، ج3، طاإليضاح يف علوم البالغة، انظر: الطيب القزويين( 3)
 .55-54، ص1، طأصوله وعالماته - العربية انظر: احلموزي، فن الرتقيم يف اللغة (4)
 . 83و  78، ص1، د.ط، جخطب العرب يف العصور الزاهرة مجهرة ( صفوت،5)
 (.15، رقم احلديث )103ص، 1ط، اخلطب واملواعظأخرجه أبو عبيد يف ( 6)
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نيام  وا والناس  لُّ وص   وا األرحام  ل  وصِ  المّ وأفشوا السَّ  وا الطعام  م  عِ طْ أيها الناس أ  قبل جواب الطلب: " -ج
 .(1)"بسالم نة  تدخلوا اجل

فلعل الذي استخرج العذق قبل خرب أحرف الناسخة، من ذلك قول أوس بن احلارثة البنه: " ...  -د
 .(2)..." أن جيعل ملالك نسال، ورجااًل بساًل  - من اجلرمية، والنار من الوثيمة

 ها،واالعرتاض هو: وضع شرطة قبل اجلملة املعرتضة وبعد (،-  -وعالمته )  .  االعرتاض:7
، لتوكيد اليت تعرتض بني شيئن متالزمني هي -اجلمل التامة وأشباه اجلمل  أي: - املعرتضة اجلملف

وغري ذلك من الفوائد، وقد تناول علماء  أو تزيني اللفظ، أو للدعاء والرتاحم، أو التوضيح، الكالم،
 . (3) حمل هلا من اإلعرابالنحو اجلمل املعرتضة ابلدراسة، فأفردوا هلا أمكنة، وهي من اجلمل اليت ال

 دونكم بعض األمثلة:
 بني الفعل ومعموله املرفوع: مثال قول الشاعر: -أ

 (4)ال  ِضع اف و ال  عزل قوم   ... أسنة   - واحلوادث مجة -و قد أدركتين 
بتقوى هللا  -عباد هللا  -الطيب: أوصيكم بني معمول الفعل املرفوع ومفعوله: حنو قول  -ب

 لسر والعالنية.عز وجل يف ا
ومفعوهلا األول،  -بني املفعول الثاين لألفعال اليت تتعدى إىل مفعولني أصلهما مبتدأ و خرب  -ج

د تـ ثـ بَّت  حترًُّجا عن -وله احلمد-فقد جعلك هللا مزيد الشيباين: " مثال ذلك ما جاء يف خطبة يزيد بن
ُّ تطوال ابلنعم،  .(5)"... الغضب، ومتت 

                                                           

ِْمِذّي و احلْ اِكم أ ْخر ج ه  اْلب خ ارِيُّ ل ابن حجر العسقالين: قا( 1)  ، انظر: ابن حجر، فتح الباري، ط،  يِف اأْل د ِب اْلم ْفر ِد و ص ححه  الرتِّ
 ، ابب )قوله ابب إفشاء السالم(.19، ص11ج    

 .119، ص1، د.ط، جالزاهرةخطب العرب يف العصور مجهرة  صفوت،( 2)

 . 62و  56، ص1، طأصوله وعالماته - العربية موزي، فن الرتقيم يف اللغةانظر: احل( 3)
 ، 3، د.ط، جشرح دوان املتنيبه. انظر: أبو البقاء العكربي، فعلب ني اْلف اِعل و   رتاضية واقعةمجل ة اعْ  "احلوادث مجةـ"ف (4)

  . 242ص     
 .92، ص3، د.ط، جخطب العرب يف العصور الزاهرة مجهرة صفوت، (5)
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يف خطبته بني يدي رسول هللا صلى هللا بن أيب زهري النهدي  طهفةقول ، حنو فعولهبني الفعل وم -د
 .(1)..."هتامة أبكوار امليس، من غوري - اي رسول هللا -: "أتيناك عليه وآله وسلم، قال طهفة

 .جمتهدٌ تلميٌذ  -اي حممد  -بني املبتدأ والرب، حنو قولك: أنت  -ه

: (2)البن عبد ربه األندلسي ريد(مثال ذلك ما جاء يف )العقد الف بني اسم الفعل الناسخ وخربه، -و
أرضعت الرشيد مع  - وهي فاطمة ابنة حممد بن احلسني بن قحطبة - وكانت أم جعفر بن حيىي"

 .(3)"، ...، ألن أمه ماتت عن مهدهه كان ريّب يف حجرها وغذي برسلها؛ ألنجعفر
اي معشر األنصار، لكم سابقة  ة: "طة سعد بن عبادحنو ما جاء خب بني احلرف الناسخ وخربه، -ز

لبث  - عليه الصالة والسالم -يف الدين، وفضيلة يف اإلسالم، ليست لقبيلة من العرب، إن حممًدا 
عشرة سنة يف قومه يدعوهم إىل عبادة الرمحن، وخلع األنداد واألواثن؛ فما آمن به من قومه إال رجل 

 .(4)..." قليل
 تعاىل )يف غري كتابة املصحف(:  هولوابه، ومن ذلك قبني الشرط وج -ح
)سورة قالوا إمنا أنت مفرت، بل أكثرهم ال يعلمون(  -وهللا أعلم مبا ينزل  -)وإذا بدلنا آية مكان آية  

فاتقوا النار اليت وقودها  -ولن تفعلوا  -(، وقوله تعاىل أيضا: ))فإن مل تفعلوا 101النحل، اآلية: 
 .(24، اآلية: البقرةورة أعدت للكافرين(( )سالناس واحلجارة 

 -لو تعلمون  -بني القسم وجوابه، حنو قوله تعاىل: )) فال أقسم مبواقع النجوم، وإنه لقسم  -ط
 (.76-75عظم، إنه لقرآن كرمي(()سورة النحل، اآلية: 

 نيعند النحوي -تصلح أبن تكون مجلة معرتضة  أو شبه اجلملة وخالصة القول: إن كل مجلة
 عالمة ترقيمية لالعرتاض. اعلى أهنطرفيها شرطة،  كلّ  من  أبن توضع يف صاحلةٌ  - والبالغيني

                                                           

 .166، ص1، د.ط، جخطب العرب يف العصور الزاهرةمجهرة صفوت،( 1)

 ع امل ، أ مْحد بن حم  مَّد بن عبد ربه بن حبيب بن حدير بن س امل موىل ِهش ام بن عبد الرَّمْح ن بن م ع اِوي ة أ ب و عمر اْلق ْرط يِبّ هو ( 2)
 وكان أعظم أعماله كتابه "العقد  ِقي بن خملد و اْبن وضاح والشين.األندلس ابألخبار واألشعار وأديبها وشاعرها، مسع من ب       
 انظر: السيوطي، هـ. انظر: 328سنة ات  م   ه،الذي كان مبثابة موسوعة ثقافية تبني أحوال احلضارة اإلسالمية يف عصر الفريد"      
 .371، ص1ط، جبغية الوعاة، د.     

 .321، ص5، ج1ط ،العقد الفريدابن عبد ربه األندلسي،  (3)

 .173، ص1، د.ط، جخطب العرب يف العصور الزاهرة مجهرة صفوت،( 4)
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ب توحيد عالمة لويتط أو  "   "، ))   ((  : وهي هكذااالقتباس أو التنصيصعالمة . 8
هو  ياألساس الطلبة واملريدين، ودور عالمة التنصيصالتنصيص يف الكتابة العربية تيسريا للكتاب من 

حصر النصوص املقتبسة بني هاتني القوسني الصغريتني املزدوجتني، وهلا مواضع أخرى غري حصر 
 يف اآلين:، كما سيتضح (1)املقتبسة النصوص
يف خطبته،  سعد بن عبادةحباث العلمية وغريها، حنو قول حصر النصوص املقتبسة يف األ -أ

، لكم سابقة يف الدين، وفضيلة يف اإلسالم، ليست فقال بعد أن محد هللا وأثىن عليه:"اي معشر األنصار
لبث عشرة سنة يف قومه يدعوهم إىل عبادة  - عليه الصالة والسالم -بيلة من العرب، إن حممًدا لق

يقدرون على أن مينعوا  الرمحن، وخلع األنداد واألواثن؛ فما آمن به من قومه إال رجل قليل، وما كانوا
 .(2)..." لم، وال أن يعزوا دينهرسول هللا صلى هللا عليه وس

ر للسيوطي((، ))مغين )) األشباه والنظائ :ةاآلتي يف األمثلةحصر أمساء الكتب، كما  -ب
 البن جين".اللبيب عن كتب األعاريب البن هشام((، "الصائص 

م، حنو: ذكر بعض الباحثني أن من معاين كلمة حصر اللفظة اليت ي تحدث يف أثناء الكال -ج
 ا من الذهب والريات األخرى.(( الغىن؛ ألن هبا كثري ))غاان

وعالمتهما هكذا )  (، وت سّمى أيضا عالمة االعرتاض، أو احلصر، محال على  :. القوسان9
بنا مرّ  يف كل ما ميكن أن ي عّد من االعرتاض أو احلصر، كماأهنا تقوم مقام عالمة االعرتاض )الشرطني( 

سني( اللفظة، أو اجلملة، أو الت توجد مواضع أخرى توضع بني )القو آنفا. وإضافة إىل تلك االستعما
 ، وهي:(3)به اجلملةش

 لإلعراب أو الشرح، حنو إعراب )العكربي( للبيت اآليت:  شبهها حصر األلفاظ أو اجلمل أو -أ
 ... رصائع قد نيطت إِل يـْه ا وحممل...زينها تهتوف من امللس اْلم ت ون 

)اْلم ت ون( جمرورة و )من امللس( صفة أ ْخر ى، أ ي كائنة من العيدان امللس.و)هتوف( صفة )لصفراء( ، 
 (4)...صائع( اجْل ْمل ة ]صفة[ )لصفراء()تزينها ر  حم ْض ة، أ ي امللس متوهنا. اِبإْلِض اف ة، و اإْلِض اف ة غري

                                                           

 .78-77، ص1، طأصوله وعالماته - فن الرتقيم يف اللغة العربيةانظر: احلموزي، ( 1)

 .173، ص1د.ط، ج، خطب العرب يف العصور الزاهرة مجهرة صفوت،( 2)

 .69، ص1، طأصوله وعالماته - يةفن الرتقيم يف اللغة العربانظر: احلموزي، ( 3)

 .74-73، ص1، طإعراب المية الشنفريالعكربي، أبو البقاء ( 4)
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رٌي يف فهم وهلذا الفن )الرتقيم( دوٌر كب :وضع املراجع احملال إليها يف املت، مثال ذلك -ب
 (.8م، ص1965اللبس لدى القارئ )هارون، انيه؛ لتحقيق أمن املكتوب وإدراك مع

وضع اآلايت القرآنية الكرمي بدال من عالمة االقتباس الاصة لذلك، أو يف مقام عالمة  -ج
 التنصيص املصطلحة يف الرتقيم.

ىل ف يف أن حييل القارئ إ، اليت يرغب هبا املؤلوضع األرقام املسلسلة يف املت واحلاشية -د
 أماكنها.

ما جاء يف حتقيق الدكتور حممد حسن  لى املت يف الكتب احمل ققة، مثلدات عوضع الزاي -ه
( من (1)لإلسنوي عواد للكتاب )الكوكب الدري فيما يتخرج على األصول النحوية يف الفروع الفقهية

مِإذا علقت )بِع: "(2)على النحو اآليت زايدات على املت م كالسبت لم من أ ْعال  ف يجوز أ ن يكون ( اأْل ايَّ
يعه أ و يف بعضه س و اء أضيف إِل ْيِه يـ ْوم أ و مل يضف ح ىتَّ جيوز أ ن ت قول م ات  زيد  )اْلع م ل( يف مجِ 

ا س ار و ص ام    .(3)"الْ ِميس أ و يـ ْوم الْ ِميس و ك ذ 
 ه.وضع بينهما كل ما يراد إبرازه والتنبيه إلي -و

ّيت هذه العالمة عالمة  االستفهام محال على ما تزيده وعالمته  :. االستفهام10 هكذا؟، مس 
من معىن االستفهام إضافة إىل ما يفيده حرف االستفهام أو امسه. وتوضع يف هناية اجلملة االستفهامية 

 . (4)كورللغرض املذ 
وسى عليه أقوال نيب هللا م ما جاء يف الكتاب )الطب واملواعظ( أليب عبيد من ومثال ذلك

 ،رب :قال. أكثرهم يل ذكرا :قال ؟أي عبادك أحب إليك ،رب :صلى هللا عليه ،قال موسىالسالم: "

                                                           

ْسن ِويّ عبد الرَِّحيم بن احْلسن بن ع لّي بن عمر بن ع لّي بن إِبـْر اِهيم اأْلم ِوي الشَّْيخ مجال الّدين هو ( 1)  اْلف ِقيه  ،أ ب و حم  مَّد اإْلِ
 ومن أعماله   ،أخذ اْلع ر بيَّة ع ن أيب احْلسن النَّْحِوّي و أيب ح يَّان و غ ريمه اه، و 704، ولد سنة لنَّْحِوّي اْلع ر وِضيالشَّاِفِعي األصويل ا     
 وطي، بغية انظر: السيه.772تويف سنة  .نحويةوع اْلِفْقِهيَّة على اْلق و اِعد اليِف النَّْحو: اْلك و اِكب الدرية يِف تـ ْنزِيل اْلف ر  املشهورة      
 .93-92، ص2الوعاة، د.ط، ج     

   . 70، ص1، طأصوله وعالماته - فن الرتقيم يف اللغة العربيةانظر: احلموزي، ( 2)
 .270، ص1، طالكوكب الدرياإلسنوي،  (3)
 .82، ص1، طأصوله وعالماته - الرتقيم يف اللغة العربيةفن انظر: احلموز، ( 4)
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الذي حيكم على  :قال ؟فأي عبادك أعدل ،رب :قال .الراضي مبا أعطيته :قال؟ ي عبادك أغىنفأ
 .(1)"نفسه كما حيكم على الناس

چ :     االستفهام احملذوف أو امسه، حنو قوله تعاىلرف وقد تكون هذه العالمة عوضا عن ح

سورة املمتحنة، اآلية: )چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ   ڀ  
 :(3). ومثله قول الشاعر(2)(، والتقدير: أتلقون إليهم ابملودة؟1

 .. ِبسبع رمني اجلْ ْمر أم بثمان...فو اَّللَّ م ا أ ْدرِي و ِإن كنت داراي .
ي رِيد  قال أبو البقاء العكربي يف شرح ديوان املتنيب: " ن؟اجلمر أم بثما رمني أبسبعأي: 

ا أْنشده  ِسيبـ و ْيه    ؟ أبسبع  .(4)"ك ذ 
وهي توضع يف هناية اجلمل اليت حتتوي  ،!هكذا وعالمته :أو التأثر أو االنفعال . التعجب11

والتوبيخ، والتحذير واإلغراء، وغريها.  ،على االنفعاالت النفسية من الفرح، واحلزن، والغضب، والندم
ة الدالة على االنفعاالت، إال أن اختفاء عالمة التعجب يف بعض لرغم من وجود بعض القرائن اللفظيواب

 ودونك بعض مواضع عالمة التعجب: .(5)فعاالتالرتاكيب يؤدي إىل اختفاء بعض االن

ک  ک      چ حنو قوله تعاىل:لألول ثال واملأْفِعْل به(،  -يف هناية أساليب التعجب )أفع ل  -أ

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

ائ       ىې    ې  ې  ى  ېۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉچ واملثال للثاين حنو قوله تعاىل: 

 .(26، اآلية:سورة الكهف)چائ  ەئ 
                                                           

 مواعظ موسى صلى هللا عليه عند مساءلته هللا جل ثناؤه وإجابته ، 127، ص1ط، واملواعظاخلطب أبو عبيد يف أخرجه  (1)
 (.39رقم احلديث )، إايه     

 .82، ص1، طأصوله وعالماته - فن الرتقيم يف اللغة العربيةاحلموز، ( انظر:2)

 .20، ص6، طمغين اللبيبابن هشام،  (3)

 .16، ص1، د.ط، جشرح ديوان املتنيبأبو البقاء العكربي،  (4)

 .84، ص1، طأصوله وعالماته - فن الرتقيم يف اللغة العربيةانظر: احلموز، ( 5)

 .250ص، 1، ج1، طالتأويل النحوي يف القرآن الكرميانظر: احلموز، ( 6)
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 السيوطي يف )مهع اهلوامع( ب التعجب السماعية، واألمثلة لذلك ما ذكرهيف هناية أسالي -ب
 :، وهي(1)(النَّْحوبعض ِصيغ التـَّع جُّب الَّيِت مل تبوب يف حتت عنوان: )

 تِ م ا أ نْ  -ِإنَّك من رجل - اي  ل ك من ليل -! ح سبك بزيد رجال - !هلل دره - !س ْبح ان  هللا
أ و من  اعجبوا لزيد رجال - اْلع ظ م ة هلل من رب - ك فاك بِِه رجال  -!ال  إِل ه ِإالَّ هللا س ْبح ان  هللا -! ج ارةً 

}ك يف  ومنها يف القرآن الكرمي: !اي  طيبها من ل يـْل ة-! اي  حسنه رجال-!لْلم اء اي   -! كالليلة قمرا  -رجل! 
}احلاقة م ا (، و1 ، اآلية:النبأ)سورة{ !}ع م يتساءلونو(،28:اآلية ،اْلبـ ق ر ة)سورة  {!تكفرون اِبَّللَّ 

ويدخل يف  (.12اآلية:، املرسالت)سورة { !}ألي يـ ْوم أجلت(،و2، 1،اآلية:احلاقة)سورة { !احلاقة
ن ة  ه اه ن ا "ذلك قول النيب صلى هللا عليه وآله وسلم:  ن ة  ه اه ن ا ه ا، ِإنَّ اْلِفتـْ ن ة  ها، ِإنَّ اْلِفتـْ ه ا، ِإنَّ اْلِفتـْ

 .(2)ان  قـ ْرنـ ْيِه "ه اه ن ا، ِمْن ح ْيث  ي ْطِلع  الشَّْيط  
أثر واالنفعال أبنواعهما املختلفة، وكل وغري ذلك من اجلمل اليت تشعر السامع أو القارئ ابلت

 ذلك يدخل يف أساليب التعجب السماعية.
العالمة تفيد أن االستفهام قد  هذه، و االنكاري وعالمته )؟!( وأ. االستفهام التعجيب 12

مما ميكن أن يفيد التأثر  وغريمها كالتعجب واإلنكار  له يف األصل إىل أغراض أخرى،خرج عما و ضع 
 . وما يلي أمثلة على هذه األنواع:(3)واإلنفعال
ې  ې  ې     ۉٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉچ قوله تعاىل: -

 (.25، اآلية:البقرة؟! )سورة ې  ى  ى  ائ

؟! )سورة إبراهيم، ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ: تعاىل قوله -
 (.26اآلية:

 (.2-1؟! )سورة احلاقة، اآلية:ے       ۓ  ۓ  ڭ      چ قوله تعاىل:  -

                                                           

 .53، ص3، د.ط، جمهع اهلوامع( انظر: السيوطي، 1)
 بد هللا بن عمر رضي هللا عنهما، رقم احلديث: ، ابب مسند ع36، ص9ج ،1، طهمسندأخرجه اإلمام أمحد يف ( 2)

     (4980.) 
  - فن الرتقيم يف اللغة العربيةوانظر أيضا: احلموز،  .16-15، ص2ط، مرشد الطالب إىل قواعد اإلمالء، نظر: معالا (3)

 .97-96، ص1، طأصوله وعالماته     
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 (.12؟! )سورة املرسالت، اآلية:ۆ  ۆ   ۈ     چ قوله تعاىل:  -

ھ  ے      ھۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھچ قوله تعاىل:  -

 (.12اآلية: ؟! )سورة املرسالت،
 (.153اآلية:؟! )سورة الصافات، ی  ی  جئ  حئ     چ قوله تعاىل:  -

 (.28؟! )سورة هود، اآلية:مئ  ىئ  يئ  جب  چ قوله تعاىل:  -

 (.36؟! )سورة الزمر ، اآلية:ڈڌ  ڌ  ڎ   ڎچ قوله تعاىل:  -
 : (1)ويف الشعر

 (2)!؟ايـبـغـى عـنــدي  األدبـأنـشـأ يـمـّزق أثـوابـي يـؤدبـنـي ...... أبـعـد شـيـبـي  -أ
 (3)!؟الـمـطـااي ......  وأنـدى الـعـالـمـيـن بـطـون راح ألـسـتـم خـري مـن ركـب -ب

وخيتم الباحث هذا املبحث بنقل كالم رائد هذا الفن يف العصر احلديث، وهو )أمحد زكي 
قيم على بيان مواضع الوقف ابشا(، وهو يذكر مزااي الرتقيم وفوائده، فيقول: "ال تقتصر فوائد الرت 

عاهتا يف أثناء التالوة، ولكنه يرمي إىل غاية أبعد وإىل غرض أكرب. والسكوت اليت ينبغي للقارئ مرا
فهو خري وسيلة إلظهار الصراحة وبيان الوضوح، يف الكالم املكتوب؛ ألنه يدل الناظر إىل تلك 

كالم بعضها ببعض بوجه عام، وأجزاء كل العالمات االصطالحية على العالقات اليت تربط أجزاء ال
 .(4)مجلة بوجه خاص"

فإن الطأ يف العالمات الرتقيمية يسبب اللبس يف الرتاكيب اللغوية يف اللغة املكتوبة؛  ولذا
ألنه ال ترابط بني أجزاء الكالم بعضها ببعض. ومما يزيد من أخطاء الطالب يف القواعد اإلمالئية 

 بنا يف يمية خاصة، هو ربط هذه القواعد ببعض قواعد النحو، كما مرّ عامة، ويف العالمات الرتق
يف -يف املرحلة الثانوية  -الناطقني بغري اللغة العربية  الصفحات السابقة، األمر الذي جيعل الطلبة

                                                           

 .97، ص1، طالماتهأصوله وع -فن الرتقيم يف اللغة العربية انظر: احلموز، ( 1)
   . 537، ص1، انظر: األصفهاين، شرح ديوان احلماسة، طأم ثواب يف ابن  هلا عقها امسها من بين هزان مرأة  البيت ال (2)
   .331، ص1، ج1، طالعقد الفريدالبيت جلرير ميدح به عبد امللك بن مروان، انظر: ابن عبد ربه،  (3)
 .24، د.ط، صالعربيةوعالماته يف اللغة  الرتقيمزكي، ( 4)
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ى ميّكنهم من معاجلة هذه مشكلة كبرية أمام هذه القواعد؛ ألن إملامهم ابلنحو ليس على مستو 
 القضااي.
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 . الباب الثاين:2
 دراسة للظواهر اللغوية ىف اللغة املكتوبة )واملنطوقة( لدى طالب املرحلة الثانوية ىف غاان   

 متهيد: 
يف  األول تطبيقيال الثاين هلذه الدراسة، وقد كان اجلانب انب التطبيقييتناول الباب الثاين اجل

  املرحلة الثانوية يف دولة غاان،ة للغة العربية يفجزء من الباب السابق، وهو حتليل حمتوى املقررات الدراسي
 ليكون ذلك متهيدا للفصول اليت جاءت بعده يف الدراسة.

ناول وصًفا لإلجراءات يستهل هذا الباب بتمهيد يتناول عرًضا ملنهج حتليل األخطاء، كما أنه يت 
 .حث يف حتقيق أهداف هذه الدراسةاالب االيت قام هب
بناء على عدد الظواهر اليت  من املباحث فصول، وحتت كل فصل عددٌ  أربعة   ويضم الباب   
وقد ركزت فصول الباب ومباحثه على عرض نتائج الدراسة وحتليل األخطاء اليت صدرت عن د رست. 

 يف املستوات اللغوية املدروسة يف هذا البحث. واملقابالت الشخصية الطالب يف االختبارات التقوميية
 طأ: مسألة اخل1. 0. 2

وقبل التطرق إىل )منهج حتليل األخطاء( جيدر احلديث  عن مسألة الطأ، وقد ورد يف املعاجم 
 أن معىن مادة )خ ط أ( يدور حول العدول عن الصواب، وارتكاب الذنب أو التعّمد فيه، واالبتعاد

 .(1)عن الصواب، وإذا س لك طريق الطأ عمدا وسهوا
: أن هناك فرقا بني "زلة اللسان" و "الغلط" و "الطأ"؛ (2)ذكر الباحثون منهم الصيين واألمني 

فقصدوا بزلة اللسان تلك األخطاء الناجتة عن تردد املتكلم وما شاهبه، وقصدوا ابلغلط أن أييت املتكلم 
وأما الطأ فهو الذي خيالف فيه املتكلم أو الكاتب قواعد اللغة، أو كما  بكالم غري مناسب للموقف.

 .  (3)هو: " احنراف عن القواعد النحوية اليت يستخدمها الكبار يف لغتهم األم" يقول براون،
لعربية، وهو الذي والطأ اللغوي عند اللغويني القدامى هو الروج عن السنن املألوفة يف اللغة ا

ة اللحن. ولقد شاع اللحن بسبب اختالط األلسنة غري العربية ابللسان العريب، نتيج كلمة  أطلقوا عليه

                                                           

 املعجم ، النجارو  عبد القادرو  الزايتو  مصطفىوانظر أيضا:  .65، ص1ج، 3، طلسان العرب، ابن منظور( انظر: 1)
 .242، ص1، د.ط،جالوسيط     

 .140، ص1، طالتقابل اللغوي وحتليل األخطاءصيين، واألمني، وحممد،  (2)
 .204، د.ع، صأسس تعلم اللغة وتعليمهابراون، ( 3)
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لقدماء، فسار دخول األعاجم اإلسالم، األمر الذي رفع مستوى نشاط حركة التصحيح اللغوي عند ا
. فألف (1)التأليف يف التنبيه على األخطاء اللغوية جنبا إىل جنب مع التأليف يف العلوم اللغوية العامة

لحن فيه العوام(، هـ(: ) ما ي216هـ(: )ما تلحن فيه العوام(، وألف األصمعي )ت 189الكسائي )ت 
 .(2)هـ(: )إصالح املنطق(358وألف ابن السكيت )ت 

وقد استمر اللغويون يف العصر احلديث يف التنبيه على األخطاء اللغوية، لكنهم ركزوا  
لغة الصحافيني واإلذاعيني و الشعراء والكتاب واألدابء والطباء، على املستوى املكتوب فاهتموا بلغة 

ذا الصدد هي: كتاب )كشف طرة عن . ومن املؤلفات اليت جتدر اإلشارة إليها يف هواملعلمني واملتعلمني
 .(3)الغرة(، أليب الثناء األلوسي، )لغة اجلرائد( إلبراهيم اليازجي، وكتاب )تذكرة الكاتب( ألسعد داغر

 : منهج حتليل األخطاء:2 .0. 2
على يد العامل  ،Error Analysiاء ظهر يف أوائل السبعينات من القرن العشرين منهج حتليل األخط

  ( رائِد املدرسة املعرفية، وهذا املنهج قسيم منهج التحليل التقابلي Cholskyاللغوي )تشومسكي 
Contrastive Analysis  األجنبية. وخيتلف املنهجان يف طبيعة التعامل مع األخطاء:يف تعليم اللغات 

نبية عن طريق واملشكالت اليت يعاين منها دارس اللغة األج فالتحليل التقابلي قبلي يقوم بتنبؤ الصعوابت
. أما أوجه التشابه واالختالف بني اللغة األوىل للمتعلم واللغة األجنبية اليت يريد تعلمهاالبحث عن 

ل األخطاء بعدّي يقوم على وصف األخطاء الفعلية اليت يقع فيها متعلم اللغة األجنبية، منهج حتلي
،"سواء أكانت تلك األخطاء انجتة من التداخل بني اللغة (4)إىل أسباهبا احلقيقة املختلفةوتفسريها ورّدها 

 (5)امل غري لغوية"األم واللغة اهلدف، أم انجتة من القياس الاطئة يف اللغة األجنبية، أم أتثري عو 

                                                           

 .3ص، 1، طاللغوايت، انظر: النجار( 1)
 .69 - 68، صد.طاألخطاء الشائعة النحوية والصرفية واإلمالئيةزايد، ( 2)

 .71د.ط،صاألخطاء الشائعة النحوية والصرفية واإلمالئيةزايد، (3)

 .50-49، د.ط، ص علم اللغة وتعليم العربية، نظر: الراجحيا( 4)
 .178 صط، .، دبيقية وتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبااللسانيات التط( العنايت، 5)
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واآلخر Theoreticalحسب دراسة كوردر: ملنهج حتليل األخطاء هدفان؛ أحدمها نظري  
، فاهلدف النظري جييب عن سؤالني خبصوص تعّلم اللغة الثانية: " ماذا يتعلم؟، و" Appliedقي تطبي

 .(1)الثانية على اكتساهباكيف يتعلم؟ أما اهلدف التطبيقي فإنه يسعى إىل مساعدة متعلم اللغة 
 ويسري منهج حتليل األخطاء يف ثالث مراحل، وهي:

اطن اليت تنحرف فيها استجاابت الطالب حتديد املو  : وي قصد بهمرحلة التعر ف على اخلطأ -1
 عن مقاييس االستخدام اللغوي الصحيح.

القاعدة، وتصنيفه للفئة : ويكون ببيان أوجه االحنراف عن مرحلة وصف اخلطأ وتصنيفه -2
اليت ينتمي إليها، وي نظر يف وصف األخطاء إىل أربعة أمور: حذف عنصر، أو زايدته، أو اختيار عنصر 

 .(2) صحيح، أو ترتيب العناصر ترتيبا غري صحيحغري
: ويكون ببيان العوامل اليت أدت إىل وقوع هذا الطأ، واملصادر اليت مرحلة تفسري اخلطأ -3
 .(3)ا، ومن مث تصحيح الطأ وذكر الصوابيعزى إليه
 -وميكن تلخيص مصادر األخطاء حسب منهج حتليل األخطاء يف النقاط اآلتية: 

حيدث النقل الكثري من اللغة األم يف املرحلة األوىل يف  اللغة األم(: )النقل عن التدخل -أ 
nterferenceتعلم اللغة الثانية، وهو ما ي سمى ابلتدّخل

؛ فييطغى نظام للغة األم على اللغة اهلدف، (4)
 .(5)من لغته األم إىل اللغة الثانية" Transfer of Experienceوذلك بـ " نقل الربة اللغوية 

فالنقل من اللغة األم ليس السبب الرئيس الرتكاب األخطاء،  أخطاء يف اللغة اهلدف: -ب
لنظام اللغوي يف اللغة اهلدف. وتتغري طبيعة هذه فثمة أخطاء ت رتكب بعد أن يكتسب املتعلم جزء من ا

 -اآلتية: األخطاء يف كل مرحلة من مراحل تعلم اللغة الثانية، وت رد هذه األخطاء إىل األسباب
 :Overgeneralizationالتعميم  •

                                                           

 Corder, S.P. (1974). Error Anallysis. London: Oxford University Press (Language and Languageنظر:ا( 1)

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 . 

 .57-51ص، ، د.طعلم اللغة وتعليم العربية، الراجحي: ظران(  2)
 .47-21ص، 1ط، علم اللغة التطبيقي يف اجملال التقابلي )حتليل األخطاء(، نظر: زهرانا( 3)
، وينظر أيضا:                                                                            54د.ط ، ص ، علم اللغة وتعليم العربية، اجحيالر :نظرا (4)

Richards, J. C., and Schmidt, R. (2002). Dictionary of Languag Teaching and Applied Linguistics. Pearson 

Education Limited. London: Longman. p:379 

 .15ص، 1ط، علم اللغة التطبيقي يف اجملال التقابلي )حتليل األخطاء( ،( زهران5)
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ويشمل احلاالت اليت يعمم فيها املتعلم قاعدة لغوية يف اللغة اهلدف، مثل مجع كلمة )مدرسة( 
( قياسا على Mans( على )Man)مدرسات( قياسا على مجع املؤنث السامل، ومجع كلمة )على 

(boys.) 

:rictionsIgnorance of rule restاجلهل ابلقاعدة وقيودها  •
وهي أخطاء انمجة  (1)

عن تطبيق بعض القواعد يف سياقات ال تنطبق عليها، حنو: )مل حيض ْر املعلم( بعدم كسر فعل املضارع 
 املتبوع بساكن، جهال بقاعدة )التخلص من الساكنني(، اجملزوم

 :Incomplete application of rulesالتطبيق الناقص للقاعدة  •

، لكون املتعلم مل ي لم ابلقاعدة من جوانبها كاملة، حنو) قابلت  وهو تطبيق جزئي للقاعدة
( بضبط املفعول به ابلفتحة، مما يدل على القائل يعرف قاعدة  املفعول به إال أنه الطالبات 

 جيهل أن مجع املؤنث السامل ينصب ابلكسرة نيابة عن الفتحة. 

 ية(:بيئة التعلم )االفرتاضات اخلاطئة أو األخطاء التطور  -ج
كلمة البيئة هنا تشري إىل الفصل الدراسي، ومادة التعلم، واملدرس، واملوقف االجتماعي. قد 
ت ؤدي 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. 
ال يقتصر على حتليل حمتوى املواد الذي " Content Analysisهر أمهية حتليل احملتوى ومن هنا تظ

 .(2) التعليمية، بل يتعداه إىل حتليل خمتلف الكتب الدراسية والواثئق ذات الصلة ابلعملية التعليمية"
 

 : جمتمع الدراسة وعينتها:3. 0. 2
املرحلة الثانوية العربية يف دولة غاان،  من طالب -الثاين الاص ابلباب  -يتكون جمتمع البحث 

م. 2017/  2016للعام الدراسي  نيالثالث الثانويالثانيو  وأما عينة الدراسة فتتكون من طالب الصف
 -مدارس على النحو اآليت: ومخسني طالبا، ينتسبون إىل أربع مائة 150وكان عددهم 

ايل ب -  لبا.طا 49شمال غاان: املهعد العنربي يف مدينة مت 
ايل بشمال غاان:  -  طالبا. 27اثنوية ابن عباس يف مدينة مت 

                                                           

 .160ص، 1ط، علم اللغة التطبيقي يف اجملال التقابلي )حتليل األخطاء(، زهران (1)
 .40ص، 1ط، املهارات اللغوية: مستوايهتا، تدريسها، وصعوابهتا، ( طعيمة2)
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 طالبا. 48معهد الدراسات اإلسالمية يف مدينة كوماسي يف وسط غاان:  -
 طالبا. 26املدرسة النورية اإلسالمية يف مدينة كوماسي يف وسط غاان:  -

 املدرسة لغات أخرى لغة األم املستوى  العمر اجلنس االسم م

 هوسا دغباين 2 17 ذكر ي عبد هللاعل 1
 -معهد الدراسات اإلسالمية 

 كوماسي.

 غ رونشي 2 16 أنثى لبابة سعيد  2
 -أسانيت  -هوسا 

 "  "  "  "  "  "  "   اإلجنليزية

 "  "  "  "  "  "  "   أسانيت  -هوسا  غوجنا 2 29 " " "  فوزية حسن 3

 "  "  "  "  "    "  " أسانيت هوسا 2 35 " " " ثراي حممد 4

 "  "  "  "  "  "  "   هوسا غوجنا 3 45 " " " ر بة أبوبكر 5

 "  "  "  "  "  "  "   إجليزية -هوسا  صونغاي 3 30 " " " رشيدة هاشم 6

 "  "  "  "  "  "  "   دغباين -فرنسية  -هوسا  موشي 3 17 ذكر عبد القدوس أمحد 7

 يندغبا 2 29 نثىأ فردوس عبد هللا 8
 -زبرما  -إجنليزية  -هوسا 
سي -أسانيت  "  "  "  "  "  "  "   منرب 

 "  "  "  "  "  "  "   أسانيت -هوسا صونغاي 3 20 ذكر ةعبد الرمحن خليف 9

10 
نور الدين إبراهيم 

 "  "  "  "  "  "  "   دغباين -هوسا  غوجنا 3 16 " " " عباس

 "  "  "  "  "  "  "   هوسا - فرنسية بوسنغا 2 26 " " " يوسف شعيب 11

 "  "  "  "  "  "  "   هوسا -موشي  بوسنغا 3 32 " " " عبد الغين آدم 12

13 
عبد الرمحن حممد 

 "  "  "  "  "  "  "   أسانيت -هوسا  -إجنليزية  وانغرا 3 24 " " " مسلم

14 
عبد الرمحن عبد 

 "  "   "  "  "  "  "  هوسا موشي 3 24 " " " احلميد حممد

 "  "  "  "  "  "  "   فرنسية  -هوسا زبرما 3 18 " " " علي خالد عمر 15

 "  "  "  "  "  "  "   هوسا -أسانيت  -إجنليزية  كوتوكويل 3 30 " " " سعيد جربيل 16

 "  "  "  "  "  "  "   أسانيت -إجنليزية  هوسا 3 22 " " " احلسن حسني 17

 "  "  "  "  "  "  "   هوسا  -إجنليزية  -فرنسية  زبرما 3 18 "" "  عبد العزيز هارون 18

 )ة(ياانت الطالبب
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 "  "  "  "  "  "  "   أسانيت -هوسا  -إجنليزية  غوجنا 3 30 " " " أرمياء أبوبكر 19

 "  "  "  "  "  "  "   هوسا -إجنليزية  زبرما 3 22 " " " زكراي هارون 20

 "  "  "  "  "  "  "   أسانيت -هوسا  -إجنليزية  غوجنا 3 22 " " " حارث حممود  21

 "  "  "  "  "  "  "   أسانيت -هوسا  -إجنليزية  غ رونشي 3 20 " " " إبراهيم حممود  22

 "  "  "  "  "  "  "   أسانيت -هوسا  -إجنليزية  صونغاي 3 22 " " " حيىي عبد الرمحن 23

 "  "  "  "  "  "  "   هوسا صونغاي 3 28 " " " عبد هللا علي ميغا 24

 "  "  "  "  "  "  "   أسانيت -هوسا  -إجنليزية  غ رونشي 3 30 " " " سعيد عيسى 25

 "  "  "  "  "  "  "   إجنليزية أسانيت 3 28 " " " فيصل بوادي أبوبكر 26

 "  "  "  "  "  "  "   أسانيت -هوسا  -إجنليزية  صونغاي 3 20 " " " عبد اجمليد املهابة أمحد 27

 "  "  "  "  "  "  "   أسانيت -هوسا  صونغاي 3 20 " " " حممود يوسف 28

 "  "  "  "  "  "  "   أسانيت -هوسا  -إجنليزية  موشي 3 27 " " " معروف عبد هللا 29

 "  "  "  "  "  "  "   هوسا   -فرنسية  زبرما 3 25 " " " حممد سعيد  30

 "  "  "  "  "  "  "   إجنليزية -أسانيت  ساهو  2 17 " " " حممد حبيب  31

 "  "  "  "  "  "  " إجنليزية -أسانيت  هوسا 2 18 " " " مسعود نور الدين 32
 "  "  "  "  "  "  " إجنليزية -أسانيت  -هوسا  موشي 2 16 " " " إبراهيم أمحد رفاعي 33
 "  "  "  "  "  " "  إجنليزية -أسانيت  هوسا 3 18 " " " حارث حممد تنكو 34
 "  "  "  "  "  "  " إجنليزية -أسانيت  هوسا 2 17 " " " جابر عبد هللا حممد 35
 "  "  "  "  "  "  " إجنليزية -أسانيت  -هوسا  صونغاي 3 19 " " " سليمان حممد أمحد 36
 "  ""  "  "  "  "   إجنليزية -أسانيت  -هوسا  غوجنا 3 18 " " " داود عبد اجمليد 37
 "  "  "  "  "  "  " إجنليزية -هوسا  واال 2 19 " " " إمساعيل إسحاقحممد  38
39 

إبراهيم أنياس عبد 
 "  "  "  "  "  "  " إجنليزية -هوسا  هوسا 3 20 " " " الرءوف

 "  "  "  "  "  "  " فرنسية -هوسا  صونغاي 3 18 " " " عبد املؤمن عبد هللا 40
ن عبد الرمحن احلس 41

 عبد هللا
 "  "  "  "  "  "  " إجنليزية -هوسا  صونغاي 3 17 " "" 

سعيد عبد الصمد  42
 حممد

 "  "  "  "  "  "  " إجنليزية -دغباين  -هوسا  سيساال 3 21 " " "
 "  "  "  "  "  "  " أسانيت -إجنليزية  -هوسا  دغباين 3 18 " " " موسى آدم هارون 43
 "  "  "  "  "  "  " أسانيت -إجنليزية  هوسا 2 17 " " " عأبو بكر حممد الراب 44
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45 
نور الدين نوح أبو 

 "  "  "  "  "  "  " أسانيت -إجنليزية  -هوسا  صونغاي 3 18 " " " بكر

 غوجنا 2 17 " " " شعيب عبد الرزاق 46
إجنليزية  -دغباين  -هوسا 

 "  "  "  "  "  "  " أسانيت -
 "  "  "  "  "  "  " أسانيت -إجنليزية  -هوسا  غوجنا 3 20 " " " مبارك أمحد سعيد 47
 "  "  "  "  "  "  " أسانيت -إجنليزية  هوسا 3 19 " " " عبد هللا حممد إمساعيل 48

 أسانيت-إجنليزية  -هوسا  بوسنغا 2 17 ذكر محزة موسى 49
املدرسة النورية 

 كوماسي   -اإلسالمية 
 "  "  "  "  "  "  " أسانيت-إجنليزية  -هوسا  صونغاي 3 20 "" "  يوسف يعقوب بالل 50
51 

يوسف احلسن عبد 
 الرمحن

 "  "  "  "  "  "  " إجنليزية -هوسا  صونغاي 3 18 " " "
 "  "  "  "  "  "  " فرنسية -هوسا  صونغاي 3 21 " " " جابر نوح أمحد 52
 غورما 2 19 " " " حممد هارون كماين 53

 -غاي صوان -هوسا 
 "  "  "  "  "  "  " فرنسية

 "  "  "  "  "  "  " إجنليزية -أسانيت  -هوسا  بوسانغا 3 19 أنثى رحينة عبد هللا 54
 "  "  "  "  "  "  " إجنليزية -أسانيت  -هوسا  غورما 3 20 " " " مارية حممد األمني 55
 "  "  "  "  "  "  " إجنليزية -أسانيت  -هوسا  كوتوكويل 2 17 " " " نعيمة عبد اللطيف 56
 "  "  "  "  "  "  " إجنليزية -أسانيت  -هوسا  فالين 3 18 " " " سالمة أبوبكر 57
 "  "  "  "  "  "  " فرنسية -هوسا  غورما 2 18 ذكر وايل حممد خباري آدم 58
 "  "  "  " "  "  "  إجنليزية -أسانيت  -هوسا  غوجنا 2 15 " " " عبد املهيمن إمساعيل 59
 "  "  "  "  "  "  " إجنليزية -أسانيت  -هوسا  صونغاي 3 18 " " " املهدي جربيل 60
 صونغاي 3 17 " " " عمر هارون 61

إجنليزية  -أسانيت  -هوسا 
 "  "  "  "  "  "  " دغباين -

 "  "  "  "  "  "  "  -أسانيت  -هوسا  دغباين 3 18 " " " موسى احلسن موسى 62
 "  "  "  "  "  "  " إجنليزية -أسانيت  -هوسا  غوجنا 3 18 " " " احلسن حممد  63
 "  "  "  "  "  "  " إجنليزية -أسانيت  -هوسا  صونغاي 3 24 " " " عبد الناصر حسن 64
 "  "  "  "  "  "  " فرنسية -هوسا  صونغاي 2 18 " " " جعفر موسى مهني 65
 "  "  "  "  "  "  " إجنليزية -أسانيت  -هوسا  صونغاي 3 21 " " " احلسن عثمان يوسف 66
67 

عبد الصمد إدريس 
 حممد

 "  "  "  "  "  "  " إجنليزية -أسانيت  -هوسا  سيساال 2 17 " " "
 " "  "  "  "  "  "  إجنليزية  -هوسا  صونغاي 2 17 " " " إبراهيم حممد  68



 

 

173

 "  "  "  "  "  "  " إجنليزية -أسانيت  -سا هو  صونغاي 3 18 " " " يوشع حبيب هللا 69
 "  "  "  "  "  "  " إجنليزية -أسانيت  -هوسا  صونغاي 3 18 " " " يوسف عبد الكرمي 70
 "  "  "  "  "  "  " إجنليزية -أسانيت  -هوسا  صونغاي 2 17 " " " عمر نوح أمحد 71
 "  "  "  "  "  "  " فرنسية صونغاي 3 20 " " " أبو بكر نوح أمحد 72
 "  "  "  "  "  "  " إجنليزية -أسانيت  -هوسا  فالين 2 17 " " " حذيفة حممد األمني 73
 "  "  "  "  "  "  " إجنليزية -أسانيت  -هوسا  صونغاي 3 17 " " " جربيل احلسن حممد 74

 هوسا -دغباين  -موسي  بوسانغا 3 18 " " " جابر حممد طاهر 75
 -ي املعهد العنبري 

 متايل
 "  "  "  "  "  "  " اإلجنليزية دغباين 3 20 " " " عبد الرحيم عبد هللا 76
 "  "  "  "  "  "  " دغباين -االجنليزية  موسي 3 19 " " " إبراهيم إسحاق 77
 "  "  "  "  "  "  " اجنليزية دغباين 3 18 " " " زكراي حممد احلسن 78
79 

إسحاق احلسن 
 "  "  "  "  "  "  " إجنليزية دغباين 3 19 " " " يعقوب

 "  "  "  "  "  "  " إجنليزية دغباين 3 17 " " " عبد الرفيق احلسن 80
 "  "  "  "  "  "  " ال يوجد دغباين 3 22 " " " عبد هللا زكراي عبد هللا  81
 "  "  "  "  "  "  " أسانيت دغباين 3 19 " " " زكراي شعيباحلسن  82
 "  "  "  "  "  "  " ال يوجد دغباين 3 20 " " " احلسن يعقوب موسى 83
 "  "  "  "  "  "  " إجنليزية دغباين 3 19 " " " يوسف هاشم  84
85 

حممد كامل صاَل عبد 
 هللا

 "  ""  "  "  "  "   إجنليزية دغباين 3 18 " " "
 "  " "  "  "  "  "  ال يوجد دغباين 3 18 " " " عثمان عبد الصمد 86
 "  "  "  "  "  "  " إجنليزية دغباين 3 23 " " " عمران شعيب 87
 "  "  "  "  "  "  " ال يوجد دغباين 3 18 " " " حممد األمني إسحاق 88
هارون يعقوب عبد  89

 الكرمي
 "  "  "  "  "  "  " إجنليزية -هوسا  دغباين 3 19 " " "
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االختبارات التقوميية هلؤالء الطالب يف مدارسهم، ويف فصول دراستهم،  وقد أجرى الباحث  

  للحفاظ على اجلو املعتاد لديهم كي ال تتأثر النتائج سلبا لو ن قلوا إىل أماكن غريبة.
 (1)احمليط اللغوي للطالب الغاين

احلديث عن احمليط اللغوي ملتعلم اللغة العربية يف دولة  راسة جيدريتضح وصف أفراد الد ولكي
س يف املدارس مثان،  غاان. توجد هبذه الدولة أكثر من مائة لغة وهلجة، لكن اللغات الرئيسية اليت ت درّ 

 -حسب املناطق: -وهي كاآليت 
يابيم أك    -   Akhemأتشيم  -Fantiفانيت  - Asanti" وتتبعها هلجات )أسنيت Akan"أكان  -1

Akuapem  - ك وواحوKwahu -  إْنزمياNzema وهي مستخدمة يف وسط الدولة وجزءأكرب ،)
، كما أسلفنا من اجلنوب، وهلجة أسانيت أكثر انتشارا من مجيع اللغات واللهجات يف الدولة

 .يف املدخل هلذه الدراسة

                                                           

 .43ص رسالة املاجستري، ،وتعليم وتعلم العربية جبمهورية غااناللسانيات التطبيقية ، نظر:مرتضىا( 1)
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 ملناطق العليا الغربية.ا( املستخدمة يف )Wale" ، ومنها )وايل Dagaare" د غاري  -2
 . وجزء من املنطقة الشرقية " يف اجلنوب ببعض مدن أكراDagmbe"داْغْمِب  -3
 ." يف الشمال، وخاصة يف املنطقة املسماة )الشمالية(Dagbane"دْغباين  -4
 اجلنوب الشرقي. " يف منطقة ف وْلتا يفEwe" أيوي  -5
 .العاصمة " يف أكرا"Ga" غا  -6
 .اليت تربط بني الشمال والوسط ق" يف املناطGonja ا" غ وجنْ  -7
 .(1)" أقصى منطقة الشرقKasem"كاِسْم  -8

بينما يوجد عدد من اللغات األجنبية اليت طغت على اللغات املذكورة يف معظم اجملتمعات 
ر طغياان والكامريون أكثاإلسالمية غري الشمالية. ولغة "اهلوسا" اليت يرجع أصلها إىل نيجرياي والنيجر 

على لغات غاان يف تلك اجملتمعات. وتكاد تكون هي اللغة املشرتكة بني م ن يتعلمون اللغة العربية يف 
أفراد العينة يتكلمون هبا   جدول قائمة بياانت الطالب، ويتبني يف القائمة أن ربع، وهو واضح يفالدولة

 .وإن كانت ليست لغتهم األم
، وألن اهلوسا من (2)اهلوسويني يف دخول اإلسالم إىل غاان إىل دور التجارولعل السبب يرجع  

يصل عدد الناطقني هبا إىل حنو  إذ –بعد العربية  -أكرب اللغات اإلفريقية، وأوسعها انتشارا يف إفريقية 
 . (3) مخسة ومخسني مليون نسبة (55)

يف اكتساب اللغة  تبدأ مشكالته -وهو انطق بغريها  - إن متعلم اللغة العربية يف غاانهذا، ف
 Linguisticمنذ طفولته، وهو يتعلم لغته األم، ألنه جيد نفسه يف حميط تسيطر عليه التداخالت اللغوية

                                                           

 .43صرسالة املاجستري، ، اللسانيات التطبيقية وتعليم وتعلم العربية جبمهورية غاان، مرتضى(  1)
nteraction with Western Idrisu Abdulai, The Growth of  Islamic Learning in Northern Ghana and its Iنظر: ا(  2)

Secular Education , Africa Development, Vol. xxx, Nos. 1 & 2, 2005, pp. 54 – 55  
، 532عالوعي اإلسالمي،  جملة، أتصيل الفكر اإلسالمي خارج البيئة العربية، مفاهيم وآليات، نظر: ابها( 3)

http://alwaei.com/topics/view/article.php?sdd=426&issue=446  ، م.2015 /5 /10اتريخ: استعرض 
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Interference 
ْغباين( الذي يولد يف مدينة كوماسي ويف حي )ز ْنغو ( .(1) مثال، جيد  *(2)فالطفل )الد 

  واهلوسا وأسانيت(، قارن ذلك يف بقية املناطق.لغات يكتسبها يف آن واحد: )د ْغبايننفسه حماطا بثالث 
إذن أمامنا متعلم مضطرب بسبب التداخالت اللغوية منذ طفولته، فهو ليس متعلما ثنايئي 

أو أكثر.  Quadrilingual، وأحياان رابعي اللغة Trinligual، بلهو متعلم ثالثي اللغة Bilingualاللغة 
  .(3)ن مصادر الصعوبة يف تعلم اللغة األجنبيةوتعترب هذه التداخالت مصدرا أساسيا م

 : أدوات الدراسة:3. 0. 2
من أجل التعرف على أبرز املشكالت الصوتية والصرفية والنحوية واإلمالئية اليت يعاين منها 

 ث مبا يلي:الطلبة يف املرحلة الثانوية يف غاان، قام الباح
Questionerإعداد استبانة  -1

مني من أجل حتليل حمتوى املقررات املدرسية. ؛ وهي خاصة ابملعل(4)
 وقد سبق تنفيذ هذا التحليل يف مباحث الفصل األول من الباب األول هلذا البحث.

جيدون  إعداد أسئلة االختبارات التقوميية للطالب من أجل الوقوف على الظواهر اللغوية اليت  -2
ية. وقد اتبع الباحث يف إعدادمها الصعوبة يف املعاملة معها أثناء استعماهلم للغة العرب

 )االستبانة واألسئلة( الطوات اآلتية:
 مراجعة الدراسات السابقة والكتب والدورايت ذات العالقة مبوضوع الدراسة. -أ       
ملقررة من انحية، واليت متس الظواهر عمل قائمة ابجلوانب اليت متس حمتوى الكتب ا -ب      

 تها من انحية اثنية.اللغوية اليت ي نوى دراس

                                                           

 .15، ص1، ط/علم اللغة التطبيقي يف اجملال التقابلي )حتليل األخطاء(نظر: زهران، ا( 1)
 أصل "زنغو" كلمة هوساوية تعىن " معسكر" أو مكان راحة القافلة، وقد تطورت دالليا فصارت تعين حي قبائل اهلوسا * (2)
  = ة أجنبية على نية العودة إىل وطنهم األصلي. مث تطورت أخرى فاستقرت على املعىن احلايل وهوالتجار الساكنني يف دول    
 ، مرتضىانظر: ىن األصلي مستعمل أيضا يف هذا العصر، وخاصة يف نييجرياي والنيجر."حي اجملتمع املسلم"، غري أن املع=   

 .44صرسالة املاجستري، ، غاان اللسانيات التطبيقية وتعليم وتعلم العربية جبمهورية      

 .43صرسالة املاجستري، ، اللسانيات التطبيقية وتعليم وتعلم العربية جبمهورية غاان، ظر: مرتضىان(  3)
 .41، ص 1، ط/املهارات اللغوية: مستوايهتا، تدريسها، وصعوابهتا، ظر: طعيمةان(  4)
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، وذلك من خالل عرضهما على جمموعة من احملكمني (1)صدق وثباهتماالتأكد من  -ج     
 املختصني يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها من ذوي الربة، إلبداء آرائهم يف القوائم من حيث:

 جماالت حتليل حمتوى الكتب املقررة. -           
 عية املشكالت والصعوابت اليت يعاين منها الدارسون.نو  -           
 سالمة الصياغة اللغوية. -           
 حذف ما يرونه مناسبا للحذف. -           

اليت أشار إليها  إجراء تعديالت على االستبانة وورقة األسئلة؛ وذلك بناء على املالحظات -3
 مضموهنما. احملكمون، واليت اقتضت إجراء بعض التعديالت على

ا النهائية. وتطّلب  ذلك وضع  جدول املواصفات مصياغة االستبانة واألسئلة يف صورهت -4
(Table of Specification ،).لبيان األهداف اإلجرائية لألسئلة 

 : : منهج املسح الكمي4. 0. 2

تمثلة يرى البحث أن منهج املسح الكمي هو املنهج املناسب يف حتقيق أهداف هذه الدراسة امل
 اللغة العربية يف املرحلة الثانوية.  وهو يتعلميف الوقوف على الظواهر اللغوية اليت خيطئ الطالب الغاين فيها 

اعية االجتم املنهجي للظواهر البحث( منهج  املسح الكمي أبنه: " Nunanوقد عّرف نوانن )
البياانت  يعىن جبمع ، مبعىن هو املنهج الذي(2)"الرايضية أو احلسابية من خالل األساليب اإلحصائية

. غري اجملتمع األصليمتثل  فراداأل من تطبيقها على عينة يتمو ، قياس كمية استعمال أدوات اللمن خ

                                                           

 .47ص، 1، ط/، وصعوابهتااملهارات اللغوية: مستوايهتا، تدريسها، ظر: طعيمةان (1)
 .Nunan, D. (2001). Second Language Acquisition. Carter, R. & Nunan, D., (eds)نوانن، اكتساب اللغة الثانية،  (2)

The Cambridge Guide to Teaching English to Speakers of other Languages [C], pp 87-92. Cambridge 

University Press 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%AB
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ج البد وأن يكون تصميمه تصميما بنّي أنه لكي ينجح هذا املنه Shuttleworthأن الباحث تشاتلويرث 
 .(1)تيتوافر فيه الصدق والثبا حبيثدقيقا 

 الفصل األول: )حتليل األخطاء يف املستوى الصويت(: 1.2
 متهيد:

ألخطاء الطالب يف املستوى الصويت بناء على نتائج االختبارات تناول هذا الفصل عرًضا وحتليالً 
تناول األول منهما عرضا لنتائج املقابلة الشخصية مع الطالب، اليت أ جريت هلذا الغرض. وحتته مبحثان: 

مع بيان النسبة املائوية لكل خطأ، وتناول املبحث الثاين حتليل تلك النتائج للوصول إىل أسباب وقوع 
  األخطاء.الطالب يف

يرى الدكتور جاسم أن الصعوابت اليت يواجهها متعلمو اللغة الثانية يف نطق بعض األصوات 
تناول  -وهو من رواد علم اللغة التتطبيقي  -اء تعلمهم مشكلٌة قدمية وليست جديدة. فاجلاحظ أثن

 .(2)جهماظاهرة )اللثغة واللكنة( ابلدراسة حيث قام بشرحهما، وذكر أسباهبما، وطريقة عال

ني اثء و الرَّاء غينا، ... فـ ه و  ألثحرف ِإىلحتول اللِّس ان من  اللثغةو   غ و ِهي لثغاء  حرف كقلب السِّ
)ج( لثغ، وأما اللكنة فهو من ل ِكن  لكنا ولكنة إذا عي وثقل عي و ثقل ِلس انه وصعب ع ل ْيِه اإلفصاح 

 .(3)و ِهي لكناء )ج( ل ِكناِبْلع ر بِيَِّة لعجمة ِلس انه فـ ه و  ألكن 

 -يف أوراق االختبار: وما يلي نص األسئلة كما جاء 

 حلة الثانوية يف قضااي صوتيةامتحان تقومي مستوى طالب املر 
 .(4)) مقابلة شخصية مع الطالب(

 هل جتد صعوبة يف نطق الصوتني ) العني والاء (؟  نعم ]  [       ال]  [      -
                                                           

) .Quantitative 2008Shuttleworth M ,(.م2017 /3 /19 ، تصميم منهج املسح الكمي، است عرض بتاريخ:تشاتلويرث انظر: (1)

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

 .470ص، 165 عية ابملدينة املنورة، ، جملة اجلامعة اإلسالماجلاحظ عامل اللغة التطبيقيجاسم، ( 2) 
 .837و  851، ص2ج، د.ط، املعجم الوسيط، النجارو  القادرعبد و الزايت و مصطفى نظر: ا( 3)
 ي طالب من الطالب قراءة األسئلة قبل اإلجابة عليها، وذلك ملالحظة طريقة نطقه لألصوات.(* 4)
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 هل جتد صعوبة يف التمييز بني األصوات املتشاهبة اآلتية:  -

 الدال والضاد؟   نعم ]  [       ال]  [     

 [       ال]  [      الذال والظاء؟   نعم ] 

        احلاء واهلاء؟   نعم ]  [       ال]  [

 السني والصاد؟  نعم ]  [       ال]  [      

 التاء والطاء؟   نعم ]  [       ال]  [     

 الكاف والقاف؟  نعم ]  [     ال]  [     

 [      هل تعاين من نطق الصوتني ) الاء والغني (؟  نعم ]  [       ال]  -

 م ]  [       ال]  [     هل جتد صعوبة يف نطق الصوتني ) اهلاء واهلمزة(؟ نع -

 هل تعاين من نطق األصوات وقد وردت يف كلمات؟ نعم ]  [       ال]  [      -

 )) والضحى والليل إذا سجى ...((. اقرأ سورة الضحى قراءة متأنية: -2

وهو خيتلف ،  Mark Scheme for Phonoticsلصويت وما يلي خمطط التصحيح لورقة املستوى ا
 :؛ ألن أسلوب إجراء االختبار خمتلفٌ خمططات التصحيح لباقي املستوايت املدروسةعن 

 Mark Scheme for Phonoticsخمطط التصحيح لورقة املستوى الصويت 

 الدرجة          
 األصوات

 خطأ صحيح
 مالحظات حول قراءة السورة

 خطأ صحيح
     دالال

     الضاد
     الذال
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     الظاء
     احلاء
     اهلاء

     السني
     الصاد

     التاء
     الطاء

     الكاف
     القاف

     الاء
     الغني
     اهلمزة
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 : املبحث األول: عرض النتائج يف املستوى الصويت1.1.2

وصفها، ا الطالب الغاين يف نطق األصوات اليت مت تناول هذا املبحث الصعوابت اليت تعرض هل 
. ونظرا لطبيعة املستوى الصويت يف اللغة العربية اعتمد ج املقابلة الشخصيةوذلك ابالعتماد على نتائ

:" اعتمد علماء العربية األوائل وعلماء ومسيه دوكوري ربة الشخصية للطالب. يقولحث  على التجاالب
وال تزال هذه الوسيلة من الوسائل اتية والتجربة الشخصية يف دراسة األصوات، التجويد على املالحظة الذ

، وهلذا السبب اختلفت طريقة االختبار يف املستوى الصويت عن (1)املهمة يف الدرس الصويت احلديث"
وي ؤمر ابقي املستوايت يف هذه الدراسة، ابإلضافة إىل قراءة الطالب لكل سؤال قبل اإلجابة عليه، 

يف قراءة  من مالحظة األخطاء الصادرة منهوذلك ليتمكن الباحث ك بقراءة سورة الضحى، كذل
 . األسئلة وقراءة السورة، ابإلضافة إىل التجربة الشخصية للطالب

، (، وكانت النتائج كما يلي10وقد بلغ عدد األسئلة )املعايري( يف هذا املستوى إىل )
 -:أو )ال(، وصحة النطق أو عدمهوهو اجلمع بني إجاابت الطالب بـ )نعم( 

 ( يوضح نتائج التجربة الشخصية للطالب يف األصوات 7جدول رقم )

 خطأ/ال صحيح/نعم املعايري م
 126 24 هل جتد صعوبة يف نطق الصوتني ) العني والاء (؟ 1
 101 49 هل جتد صعوبة يف التمييز بني الدال والضاد؟ 2
 100 50 لذال والظاء؟هل جتد صعوبة يف التمييز بني ا 3
 106 44 التمييز بني احلاء واهلاء؟هل جتد صعوبة يف  4
 99 51 هل جتد صعوبة يف التمييز بني السني والصاد؟ 5
 103 47 هل جتد صعوبة يف التمييز بني التاء والطاء؟ 6
 110 40 هل جتد صعوبة يف التمييز بني الكاف والقاف؟ 7
 110 40 اء والغني (؟تعاين من نطق الصوتني ) ال 8

                                                           

 .21، ص.علة جامعة املدينة العاملية، د، جمبية للناطقني بغريهااملشكالت الصوتية يف تعلم اللغة العر ، ومسيه دوكوري (1)
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 130 20 صعوبة يف نطق الصوتني ) اهلاء واهلمزة(؟هل جتد  9
 91 59 هل تعاين من نطق األصوات وقد وردت يف كلمات؟ 10
 %72 %28 النسبة العامة للمعايري 

 
نسبة  وهي أن دراسة املستوى الصويت لدى العينة،يصف الشكل اآليت النسبة العامة لنتائج 

فقط من الطالب يتعرضون للصعوابت يف نطق األصوات أو التمييز بني  %28 رين يف املائةمثانية وعش
 منهم ال يتعرضون هلذه الصعوابت. %72 نسبة اثنني وسبعني يف املائة األصوات املتشاهبة، وأن

 ( يوضح النسبة العامة لنتائج املستوى الصويت 5شكل رقم )

 
 -حدة:للنسب يف كل معيار على وما يلي عرٌض 

من أفراد العينة ال جيدون صعوبة  %84 أربعة ومثانني يف املائة أن نسبةيبني الشكل التايل  -1
جيدون فقط  %16 نسبة ستة عشر يف املائة يف نطق الصوتني احللقيني )العني والاء(، بينما

 صعوبة يف نطقهما.

صوتني ) العني واخلاء(( يوضح نسبة الصعوبة يف نطق ال 6شكل رقم )

 

72%

28% اليجدونصعوبة

يجدونصعوبة

84%

16%

اليجدونصعوبة

يجدونصعوبة
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من أفراد العينة ال يعانون من  %63 ثالثة وستون يف املائة نسبةيوضح الشكل اآليت أن  -2
 %37 ، بينما نسبة سبعة وثالثني يف املائة(شاهبني ) الدال والضادالتمييز بني الصوتني املت

 منهم جيدون صعوبة يف التمييز بينهما.   فقط
  الصوتني )الدال و الضاد(( يوضح نسبة الصعوبة يف التمييز بني 7شكل رقم )

 
من أفراد العينة ال جيدون صعوبة  %67 سبعة وستني يف املائة أن نسبةيصف الشكل اآليت  -3

 %33 ثة وثالثني يف املائةثال أن نسبة )الذال والظاء( عند نطقهما، و يف التمييز بني الصوتني
 فقط جيدون صعوبة يف نطقهما ويف التمييز بينهما.

 يوضح نسبة الصعوبة يف التمييز بني الصوتني )الذال والظاء( (8شكل رقم ) 

 
 

من أفراد العينة ال جيدون صعوبة يف التمييز بني  %71 وسبعني يف املائة إحدى أن نسبة -4
فقط  %29 تسعة وعشرين يف املائة الصوتني )احلاء واهلاء( عند نطقهما، كما أن نسبة

 نهما.جيدون صعوبة يف نطقهما ويف التمييز بي
 ( يوضح نسبة الصعوبة يف التمييز بني الصوتني )احلاء واهلاء( 9شكل رقم ) 

63%

37%
اليجدونصعوبة

يجدونصعوبة

67%

33%
ةاليجدونصعوب

يجدونصعوبة
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من أفراد العينة ال يعانون من صعوبة يف التمييز بني  %69 تسعة وستني يف املائة نسبةأن  -5
منهم جيدون صعوبة يف  %31 وثالثني يف املائة إحدى الصوتني )السني والصاد(، وأن نسبة

 التمييز بينهما.نطقهما ويف 

 (( يوضح نسبة الصعوبة يف التمييز بني الصوتني )السني و الصاد10شكل رقم ) 

 
 

من أفراد العينة ال يعانون من صعوبة يف التمييز بني  %69 تسعة وستني يف املائة أن نسبة -6
منهم جيدون صعوبة يف  %31 وثالثني يف املائة إحدى الصوتني )التاء والطاء(، وأن نسبة

 نطقهما ويف التمييز بينهما.
 الصوتني )التاء والطاء(( يوضح نسبة الصعوبة يف التمييز بني 11شكل رقم ) 

 

71%

29%

اليجدونصعوبة

يجدونصعوبة

69%

31%
اليجدونصعوبة

يجدونصعوبة

69%

31%

اليجدونصعوبة

يجدونصعوبة
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من أفراد العينة ال يعانون من صعوبة يف التمييز بني  %73 ثالثة وسبعني يف املائة أن نسبة -7
صعوبة يف  منهم جيدون %27واحد وثالثني يف املائة الصوتني )الكاف والقاف(، وأن نسبة

 نطقهما ويف التمييز بينهما.

 التمييز بني الصوتني )الكاف والقاف(( يوضح نسبة الصعوبة يف 12شكل رقم )

 
 

من أفراد العينة ال جيدون صعوبة يف نطق الصوتني  %73 ثالثة وسبعني يف املائة أن نسبة -8
 ن صعوبة يف نطقهما.فقط جيدو  %27ثالثة وثالثني يف املائة )الاء والغني(، كما أن نسبة

 الصوتني )اخلاء والغني(( يوضح نسبة املعاانة يف نطق  13شكل رقم )

 
 

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

 نطقهما.

 واهلمزة(( يوضح نسبة الصعوبة يف نطق الصوتني )اهلاء 14شكل رقم )

73%

27%
اليجدونصعوبة

يجدونصعوبة

73%

27%

اليجدونصعوبة

يجدونصعوبة
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 أما الذين ال جيدون صعوبة يف نطق األصوات وهي واردة يف الكلمات، فقد بلغت نسبتهم -10

فقط  %39 تسعة وثالثون يف املائة من أفراد العينة، بينما %61 إحدى وستني يف املائة
 يف ذلك. من أفراد العينة ال جيدون صعوبة

 ت وقد وردت يف كلمات( يوضح نسبة املعاانة من نطق األصوا15شكل رقم )

 
واملالحظ يف عرض نتائج املستوى الصويت أن نسبة وجود الصعوابت يف نطق األصوات والتمييز 
بني املتشابه منها أقّل من عدم وجودها، سواء كان ذلك يف النسبة الاصة لكل بند أو عند مجع مجيع 

 ئج. النتا
فإن املبحث التايل يقوم بتحليل تلك األخطاء والصعوابت وبناء على النتائج املسجلة ها هنا 
 رغم قلتها، مع ذكر أسباب هلذه القلة.    

  

87%

13%

اليجدونصعوبة

يجدونصعوبة

61%

39%

اليجدونصعوبة

يجدونصعوبة
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 : املبحث الثاين: حتليل األخطاء يف املستوى الصويت2.1.2
ية يعود إىل أربعة طاء الصوتيرى علماء علم اللغة التطبيقي أن وقوع املتعلم األجنيب يف األخ 

 (1):عوامل
 اللغتني يف خمارج األصوات.اختالف  -1

 اختالف اللغتني يف التجمعات الصوتية. -2

 اختالف اللغتني يف مواضع النرب والتنغيم واإليقاع. -3

 اختالف اللغتني يف العادات النطقية. -4

األصوات العربية من اعتمد على هذه األسباب فقّسم  (2)وميكن القول أبن الدكتور غالدنثى
 على الوجه التايل: (3)حيث صعوبة نطقها عند من يتكلم بلغة )اهلوسا(

 ،ب وهي: )أ، األصوات العربية اليت توجد أيضا يف لغة )اهلوسا( وعددها سبعة عشر صوات -1
 ي(.  ،و ،ه ،ن ،م ،ل ،ك ،ش ،س ،ز ،ر ،د ،ج، ت

ها ت نطق بطريقة خمالفة عن األصل العريب، العربية اليت توجد يف )اهلوسا(، ولكناألصوات  -2
 (.، قف ،غ ،وعددها أربعة أصوات: ) ط

 ،ض ،ص ،ذ ،خ ،ح ،األصوات العربية اليت ال توجد يف )اهلوسا( أصال، وهي مثاين: ) ث -3
 .(4)ع( ،ظ

                                                           

مشكالت تعليم األصوات للناطقني نظر أيضا حسان، او  .116ص: ، 6ط، النحو العريب والدرس احلديث، نظر: الراجحيا( 1)
التطبيقي يف اجملال التقابلي علم اللغة ، زهران وانظر أيضا: .352ص  د.ع، ،، جامعة أم القرى، جملة معهد اللغة العربيةبغريها

 .38-37ص ،1ط ،)حتليل األخطاء(
 .190، ص2، طم1966إىل  1804حركة اللغة العربية وآداهبا يف نيجرياي من سنة غالدنثي،  (2)
 حث منوذجا ألهنا اليست )اهلوسا( من أصل غاين لكنها طغت على لغات غاان خاصة يف أوساط املسلمني، وقد اختارها الب (3)

اللسانيات التطبيقية ، نظر:مرتضىمن هذا البحث، وانظر: ا 186، انظر: صفحة أشد اللغات اإلفريقية أتثر ابللغة العربية     
 Idrisu Abdulai, The Growth of  Islamic. وانظر أيضا: 43صرسالة املاجستري، ، وتعليم وتعلم العربية جبمهورية غاان

Learning in Northern Ghana and its Interaction with Western Secular Education , Africa Development, Vol. xxx, 

Nos. 1 & 2, 2005, pp. 54 – 55 

 ألن الدراسة تتعامل مع األصوات املنطوقة وليست احلروف املرسومة. لنص،من ا  حرف )ال( مع أنهوقد حذف البحث   (4)
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 الطالب الغاين يف املرحلة الثانوية، اللهم لدى  ال تسبب أية صعوبةواملالحظ أن اجملموعة األوىل
، و واال ،وغوجنا ،ل (؛ فبعض أفراد قبائل مشال غاان مثل )داغباين -ش( و) ر  -إال يف األصوات )س 

سيساال( يستعملون السني بدل الشني، والعكس. كما أن بعض أفراد قبائل )أكان( يف وسط غاان و 
 .(1)(، يستعملون الراء بدل الالم، والعكسوجزء من جنوهبا، وخاصة من قبيلة )أشانيت

وأما اجملموعتان الثانية والثالثة فإنه يكثر فيهما الطأ، كما بنّي غالدنثي، "لصعوبة نطقها عندهم 
مثل الضاد، أو لعدم التعود عليها مثل الذال، هذا ابإلضافة إىل األخطاء الفاشية اليت تنجم  عن 

 .(2)املخرج"التقارب بني األصوات يف 

م على وصف األخطاء الفعلية اليت يقع فيها متعلم اللغة منهج حتليل األخطاء بعديٌّ يقو ومبا أن 
، كان من األصوب عدم االعتماد فقط على التجربة الشخصية واملالحظات الذاتية ألفراد (3)األجنبية

لفعلية، وذلك أبمر الطالب الوقوف على األخطاء ا يساعده على ابالباحث أسلو  استعمال، لذا العينة
ابة عليه. يقول الدكتور البدراوي زهران يف هذا الصدد: " ومما هو معلوم أن أن يقرأ كل سؤال قبل اإلج

. (4)مشكالت املستوى الصويت بكل جوانبها ال تربزها الكتابة وإمنا الذي يربزها هو النطق واألداء"
سئلة املستعملة يف االختبار التقوميي للمستوى وعليه فإن مناذج األخطاء يف التحليل هي نفس األ

ألن الطالب عند قراءته لسؤال معني قد يقع  ز على األصوات املقصودة مالحظتها؛يت، مع الرتكيالصو 
 يف أخطاء صوتية أخرى، فهذه ال ي لتفت إليها.

 ( يوضح نتائج الطالب يف استعمال األصوات العربية8جدول رقم )

قم 
ر

ؤال
الس

 

 وصف اخلطأ الصواب اخلطأ

هل جتد صعوبة يف نطق الصوتني )  أ1
 والاء (؟   ألينا

هل جتد صعوبة يف نطق 
 الصوتني ) العني والاء (؟  

استعمال اهلمزة 
 بدل العني.

                                                           

 .43ص رسالة املاجستري، ،علم العربية جبمهورية غااناللسانيات التطبيقية وتعليم وت، مرتضى نظر:ا( 1)

 .200-190، ص2، طم1966إىل  1804حركة اللغة العربية وآداهبا يف نيجرياي من سنة غالدنثي،  (2)
 .50-49ص، 1ط، علم اللغة وتعليم العربيةنظر: الرجحي، ا( 3)

  .37ص، 1ط،ء(علم اللغة التطبيقي يف اجملال التقابلي )حتليل األخطا، (  زهران4)
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قم 
ر

ؤال
الس

 

 وصف اخلطأ الصواب اخلطأ

هل جتد صعوبة يف نطق الصوتني )  ب1
 (؟  احلاء العني و 

هل جتد صعوبة يف نطق 
 الصوتني ) العني والاء (؟  

استعمال احلاء 
 بدل الاء.

هل جتد صعوبة يف التمييز بني الدال  2
 ؟   دوادوال

هل جتد صعوبة يف التمييز بني 
 الدال والضاد؟   

استعمال الدال مع 
 الواو بدل الضاد

هل جتد صعوبة يف التمييز بني الذال  3
 ؟   الذواءو 

هل جتد صعوبة يف التمييز بني 
 الذال والظاء؟   

استعمال الذال مع 
 الواو بدل الظاء.

 اهلاءهل جتد صعوبة يف التمييز بني  4
 اء؟   واهل

هل جتد صعوبة يف التمييز بني 
 احلاء واهلاء؟   

استعمال اهلاء بدل 
 احلاء.

 أ5
هل جتد صعوبة يف التمييز بني السني 

 ؟   السوادو 
وبة يف التمييز بني هل جتد صع

 السني والصاد؟   

استعمال السني 
مع الواو بدل 

 الصاد.
 الشنيهل جتد صعوبة يف التمييز بني  ب5

 والصاد؟   
ل جتد صعوبة يف التمييز بني ه

 السني والصاد؟   
استعمال الشني 

 بدل السني.
هل جتد صعوبة يف التمييز بني التاء  6

 ؟  التواءو 
هل جتد صعوبة يف التمييز بني 

 التاء والطاء؟  
استعمال التاء مع 
 الواو  بدل الطاء.

هل جتد صعوبة يف التمييز بني  7
 ؟   الكافالكاف و 

يف التمييز بني  هل جتد صعوبة
 الكاف والقاف؟   

استعمال الكاف 
 بدل القاف.

هل تعاين من نطق الصوتني ) الاء  8
 (؟ اجلنيو 

ق الصوتني ) هل تعاين من نط
 الاء والغني (؟

استعمال ج 
القاهرة  أو احلرف 
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قم 
ر

ؤال
الس

 

 وصف اخلطأ الصواب اخلطأ

بدل  Gالالتيين 
 .(1)الغني

هل جتد صعوبة يف نطق الصوتني )  9
 (؟اآلء واألمزة

بة يف نطق هل جتد صعو 
 الصوتني ) اهلاء واهلمزة(؟

استعمال اهلمزة 
 بدل اهلاء.

 كداألصوات و  نطكهل تعاين من  10
 وردت يف كلمات؟

هل تعاين من نطق األصوات 
 وقد وردت يف كلمات؟

استعمال الكاف  
 بدل القاف.

 

نهج على ضوء ما سبق ميكن القول أبن البحث حاول معاجلة املرحلتني من ثالث مراحل يف م
: أوالمها مرحلة التعّرف على الطأ، وذلك بتحديد األصوات اليت جيد الطالب الغاين (2)حتليل األخطاء

صعوبة يف نطقها. واثنيهما مرحلة وصف الطأ ببيان أوجه احنراف الطالب الغاين عن النطق الصحيح 
 لألصوات املختارة.    

واليت ت سّمى مرحلة  ة يف حتليل األخطاء،وخيتم البحث  هذا الفصل  ابملرحلة الثالثة واألخري 
، وي قصد ابلتفسري هنا بيان العوامل اليت أدت إىل وقوع الطأ، واملصادر اليت يعزى إليها، (3)التفسري

ومن مث تصحيح الطأ وذكر الصواب. وجتدر اإلشارة يف هذا الصدد أن تصحيح الطأ وذكر الصواب 
وعليه فإن البحث ركز على بيان . من مرحلة وصف األخطاءقد مت معاجلتهما يف اجلدول السابق ض

 -أسباب وقوع األخطاء على الرتتيب اآليت:

: وهذا الطأ من التداخل اللغوي استعمال اهلمزة بدل العني -أ1
(InterlingualInterference( أو نقل الربة ، )Transfer of Experience)  بسبب العادات النطقية للغة

                                                           

، مرتضى.  وانظر أيضا: 194ص ، 2، طم1966إىل  1804حركة اللغة العربية وآداهبا يف نيجرياي من سنة غالدنثي،  (1)
 .44ص رسالة املاجستري، ،اللسانيات التطبيقية وتعليم وتعلم العربية جبمهورية غاان

 .51ص، 1ط، علم اللغة وتعليم العربيةالرجحي، :نظرا( 2)

 .53ص، 1ط، علم اللغة وتعليم العربيةالرجحي، :نظرا (3)
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يوجد يف اللغات الغانية صوت العني بينما يوجد فيها صوت اهلمزة، فنقل الطالب العادة  ألنه ال األم؛
 النطقية اليت تعّود عليها عند النطق بصوت اهلمزة.     

(، واحلرص Hypercorrectionوسببه املبالغة يف التصويب )استعمال احلاء بدل اخلاء: -ب1
 غري موجودين يف اللغات الغانية. ى أال يقع يف الطأ فوقع فيه؛ ألن الصوتنيعل

جيتمع سببان هلذا الطأ، ومها التداخل اللغوي  استعمال الدال مع الواو بدل الضاد:  -2
واملبالغة يف التصويب؛ والبيان هو أن صوت الضاد غري موجود يف لغة الطالب خبالف صوت الدال، 

اد داال، لكنه حلرصه الشديد على أال يقع ة للغة األم للطالب دفعته إىل أن ينطق الضفالعادات النطقي
 يف الطأ زاد واوا على الدال فأصبح خطأه أكرب. 

الصواتن غري موجودين يف لغة الطالب الغاين،  استعمال الذال مع الواو بدل الظاء:  -3
وت الذال، وهذا التغلب دفعه إىل احلرص لكنه استطاع ابملمارسة أن يتغلب على الصعوبة يف نطق ص

أال يقع يف الطأ عند نطقه بصوت الظاء فنطقه ذاال مع الواو، فسبب الطأ هنا هو املبالغة يف  على
 (.  Hypercorrectionالتصويب )

ال يوجد يف اللغات الغانية صوت احلاء بينما يوجد فيها صوت استعمال اهلاء بدل احلاء:  -4
عند النطق بصوت اهلاء. فسبب الطأ هنا هو الطالب العادة النطقية اليت تعّود عليها  اهلاء، وقد نقل

 ( بسبب العادات النطقية للغة األم.Transfer of Experienceنقل الربة )

 Transferسبب الطأ هو اجلمع بني نقل الربة )استعمال السني مع الواو بدل الصاد:  -أ5

of Experienceواملبالغة يف )( التصويب Hypercorrection ؛ حيث إنه حاو) ل أن يتجنب الطأ يف نطق
صوت الصاد فنطقه سينا بسبب تعّوده به، وألن الصاد غري موجود يف لغته، لكنه حلرصه الشديد على 

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

جنب جعل الصاد سينا فجعل السني أراد الطالب أن يتاستعمال الشني بدل السني:  -ب5
فقد ابلغ يف تصويب الصوت  )هل جتد صعوبة يف التمييز بني السني والصاد؟(،البند هو: شينا، ألن 

التايل فأخطأ يف الصوت الذي قبله. فريجع سبب الطأ يف هذه احلالة إىل املبالغة يف التصويب 
(Hypercorrection علما أبن صوت الشني يشرتك مع أخو .) يه السني والصاد يف صفة الصفري؛ فالسني
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لصاد من األصوات الصفريية اهلسيسية، يف حني ينتمي صوت الشني إىل األصوات الصفريية وا
 . فليس غريبا أن يوجد وقوع األخطاء التبادلية فيها.(1)اهلشيشية

 Transferofاجتمع يف هذا الطأ نقل الربة )استعمال التاء مع الواو بدل الطاء:   -6

Experience( واملبالغة يف التصويب )Hypercorrection فالعادات النطقية للغته األم دفعته إىل جعل .)
 الطاء اتء، فحاول أن يتجنب هذا الطأ فوقع يف خطأ اثن، وهو زايدة الواو على التاء.

( لكنها وكما سبق أن غالدنثي جعل بعض األصوات ضمن األصوات املوجودة يف لغة )اهلوسا
ي )ط، غ، ف، ق(. يرى البحث أن هذا االستدراك أخرج ت نطق بطريقة خمالفة عن األصل العريب، وه

هذه األصوات )غري الفاء( من جمموعة األصوات املوجودة يف لغة )اهلوسا(، وابلتايل فهي ملحقة 
ا ختتلف نسبيا عن ابألصوات اليت ال توجد يف هذه اللغة، وخاصة )اهلوسا( املستعملة يف غاان، ألهن

 .  (2)ريون، لتأثرها ابللغات احملليةاهلوسا يف نيجرياي والنيجر وكام

(؛ Transfer of Experienceسبب الطأ هو نقل الربة )استعمال الكاف بدل القاف:  -7
فصوت القاف غري موجود يف لغة الطالب فنقل العادة النطقية لصوت الكاف من لغته األم، فجعل 

.( الذي لن 10. وهذا السبب منطبٌق على البند رقم )القاف كافا  يكرره البحث 

ال يوجد صوت الغني يف لغة الطالب بينما  :(3)بدل الغني Gاستعمال احلرف الالتيين  -8
، وميكن إرجاع سبب 5، أو ما اصطلح عليه بـ )جيم القاهرة( (4) (Gيوجد صوٌت لـ )احلرف الالتيين 

 جنبية.( من اللغة األم إىل اللغة األTransfer of Experienceالربة )الطأ إىل نقل 

وكما سبق آنفا أن الصوتني )اهلمزة واهلاء( موجودان يف لغة  استعمال اهلمزة بدل اهلاء: -9
الطالب، لكن اسرتاتيجية التعليم القدمية يف غاان عّودت متعلم اللغة العربية على االهتمام ابلتمييز بني 

زا عن اهلمزة واحلاء والاء. لذلك ت احللقية وخاصة صوت اهلاء، فأعطته اسم )اهلاء الكبري(، متيياألصوا
                                                           

 .87، ص1، طمعجم علم األصوات، الويل( 1)

 .190، ص2، طم1966إىل  1804حركة اللغة العربية وآداهبا يف نيجرياي من سنة انظر: غالدنثي، ( 2)

 .44، صاللسانيات التطبيقية وتعليم وتعلم العربية جبمهورية غاانظر: مرتضى ان( 3)

 .194، ص2، طم1966إىل  1804حركة اللغة العربية وآداهبا يف نيجرياي من سنة ظر: غالدنثي، ( ان4)

   .70، د.ط، صاألصوات اللغويةانظر أيضا: أنيس،  (5)
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جند أن الطالب حيرص على أال يقع يف الطأ عند النطق به فيقع يف خطأ آخر، وهو أن جيعل اهلاء 
 (.Hypercorrectionمهزة، وهذا يرجع إىل املبالغة يف التصويب )

ت إىل واملالحظ فيما سبق من تفسري أخطاء الطالب يف املستوى الصويت أن األسباب اليت أد
 حدوثها كانت من احملورين: 

 . (1) ن اللغة األم إىل اللغة العربية(التداخل اللغوي أو )نقل الربة م -1

للغوية الاص ويؤكد الدكتور إبراهيم أنيس هذا الكالم وهو يتحدث عن مظهر العادات ا
وخا عند األفراد، وهذا املظهر يكاد يكون أوضح مظهر للعادات اللغوية، وأكثرها رسملستوى الصويت: "اب

 (2)فهو أول ما يسرتعى أمساعنا حني نريد تعلم لغة من اللغات، وهو آخر ما نستطيع تقليده"

فالنقل من اللغة األم ليس السبب الرئيس الرتكاب (، Intralingualتداخل اللغة نفسها )  -2
 اللغة األجنبية، فمثال األخطاء، فهناك أخطاء ت رتكب بعد أن اكتسب املتعلم جزء من النظام اللغوي يف

هناك أصوات خاصة ابلعربية نفسها ليست يف لغة الطالب الغاين، مثل صوت الضاد، فيحاول الطالب 
ذا الصوت، وحلرصه الشديد وقع يف الطأ بزايدة صوت الواو على صوت أال يقع يف الطأ عند نطقه هب

الظاهرة ت عرف بظاهرة املبالغة يف التصويب  الدال فنطق الضاد هكذا )د واد(، كما سبق يف التحليل. وهذه
(Hypercorrection.) 

الطالب واملالحظ أيضا أن نسبة األخطاء العامة يف املستوى الصويت قليلة، إذا قورنت بنسبة 
الذين ال جيدون صعوبة يف نطق األصوات والتمييز بينها. ويرى البحث  أن السبب الرئيس الرتفاع 

ى الصويت لدى الطالب الغاين يف املرحلة الثانوية هو انتشار احللقات القرآنية مستوى األداء يف املستو 
وقد دلت بياانت أفراد عينة يف الدولة، مما ساعد على حتسني نطق األصوات العربية لدى املتعلمني. 

البحث أن جلهم إما أهنم حفظة لكامل القرآن الكرمي وإما أهنم حفظوا جزء منه، وبعضهم بعد احلفظ 
 يف احللقات القرآنية.  أصبحوا مدرسنيقدموا و ت

                                                           

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

 .184، د.ط، صاألصوات اللغويةأنيس، ( 2)
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وقد أيّد بعض الباحثني ما ذهب إليه البحث  من دور قراءة القرآن الكرمي وجتويده يف حتسني 
العربية: يرى الدكتور أمحد مطلوب أن من خصائص أصوات احلروف العربية ثباهتا، "  نطق األصوات

ل يف قراءة القرآن الكرمي وإخراج احلروف الصامتة ألن جوهر الصوت العريب بقي واضحا، وهو يتمث
 .   (1)إخراجا يكاد يكون واحدا"

، يقول: "ولعل أقدم إشارة (2)األولوأكد الدكتور الصغري هذا الكالم حيث رجع به إىل القرن 
چ ( يف قوله تعاىل:رضي هللا عنهتدعو إىل التأمل يف أصول األداء القرآين، ما ر وي عن اإلمام علي )

:) الرتتيل جتويد احلروف، ومعرفة رضي هللا عنه أنه قال (،4)سورة املزمل، اآلية: چٿ  ٿ    ٿ 
 . (3)الوقوف"

إن أسلوب القرآن الكرمي يف توجهه الصويت يساعد على الدربة الدقيقة على التلفظ ابألصوات 
ائية، حيث يضع صوتني العربية. وقد الحظ الدكتور الصغري هذه الظاهرة أبهنا من عجائب القرآن األد

ضاد يف سياق واحد، وبعرض خمتلف، يف مواضع عديدة من القرآن الكرمي، وضرب مثاال للصوتني ال

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   چ  والظاء بتفخيم األول وترقيق الثاين، يف قوله تعاىل: 

ڻ    ڻگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں      ں    ڻ  ڻ

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ     ۓ  ڭ    ۀ  ۀ        ہ  ہ 

 (51-50سورة فصلت، اآلية:)چڭ      ڭ  ڭ  ۇ     ۇ  ۆ  ۆ

 .  (4) فالظاء يف )غليظ( والضاد يف )أعرض( ويف )عريض(

                                                           

 .27، ص1، طحبوث لغوية، بمطلو ( 1)

 .105ص، 1ط، الصوت اللغوي يف القرآن الكرمي،  الصغري( 2)
 .282، ص 1، د.ط،جاإلتقان يف علوم القرآنالسيوطي،  (3)
 . 78 -74ص، 1ط، الصوت اللغوي يف القرآن الكرميالصغري،  (4)
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وجيدر الذكر أن علماء اإلعجاز القرآين اهتموا ابلتصنيف الصويت للحروف املقطعة يف فواتح 
 :(1)وكان يف طليعة هؤالء األعالم ودالئلها الصوتية، رها الرتكيبية،السور ببيان أسرا

 يف )إعجاز القرآن(،  (2)الباقالين -
 يف )الكشاف(، (3)والزخمشري -
 يف )الربهان يف علوم القرآن(. (4)والزركشي -

وخيلص الدكتور الصغري حديثه عن الدور الفعال للقرآن الكرمي يف حتسني نطق األصوات العربية، 
صحيح جلملة : " هلذا نرى أن القرآن الكرمي هو القاعدة الصلبة للنطق العريب الللعرب وغريهم، فقال

 .(5)أصوات اللغة، وال سيما الضاد والظاء أو احلاء واهلاء، يف التمرس عليهما والتفريق بينهما" 

 يقول الشيخ سليمان حممد ابمبا أثناء املقابلة معه، وهو جييب عن سؤال الباحث:

 العربية يف غاان؟(دارسي اللغة لدى  األصوات العربية يف حتسني نطق الكرمي القرآن)ما دور حلقات    

قبل انتشار احللقات القرآنية كان علماؤان يدربوننا على التلفظ ابألصوات " فأجاب الشيخ قائال:
وصافا العربية لنتمكن من قراءة القرآن قراءة صحيحة، ومن الطرق اليت كانوا مييزون هبا احلروف إعطاء أ

                                                           

 .86 -85ص ،1ط، الصوت اللغوي يف القرآن الكرميالصغري، : انظر( 1)
 . =متكلم على مذهب االشعري ،أبو بكر،املعروف ابلباقالين ،الطيب بن حممد بن جعفر بن القاسمحممد بن  هو (2) 
  على املعتزلة والشيعة والوارج واجلهمية وغريهم، وتويف ببغداد  مسع هبا احلديث، وردّ  ، وسكن بغداد،ه338سنة  ولد ابلبصرة= 

 . سرار الباطنية، وهداية املسرتشدين يف الكالمأمتهيد االوائل وتلخيص الدالئل، ، إعجاز القرآن من تصانيفه:. و هـ 403عام     
 .110-109، ص10، د.ط، جمعجم املؤلفنيانظر: رضا كحالة،     

 ه، 467سنة  من أئمة العلم. ولد يف زخمشر ،عمر بن حممد بن أمحد الوارزمي الزخمشرّي، جار هللا، أبو القاسمحممود بن هو  (3)
 وأساس ، أشهر كتبه الكشافمن  هـ. 538عام  وتويفوسافر إىل مكة فجاور هبا زمنا فلقب جبار هللا. وتنقل يف البلدان،      

 .178، ص7، ج15، طعالماأل . انظر: الزركلي،واملفصل ،البالغة     
 علم من أعالم الفقه و قرن الثامن، ثبات مبصر يف الأحد العلماء األ، ب ْدر الدِّيِن حم  مَّد ْبن ع ْبِد اَّللَِّ ْبن هبادر الزركشيهو  (4)

     ه، ومن العلماء الذين أخذ عنهم الشيخ مجال الدين اإلسنوي،745 ولد ابلقاهرة سنة واحلديث والتفسري وأصول الدين.     
   ختريج أحاديث ، و القرآنالربهان يف علوم و  ،البحر احمليط يف أصول الفقهو  ،اجد أبحكام املساجدإعالم السومن تصانيفه:      
 .6-3، ص1، ج1، طبرهان يف علوم القرآن، وغريها. انظر: مقدمة حمقق الكتاب: الزركشي، الشرح الكبري للرافعي     

 . 75-74ص، 1ط، الصوت اللغوي يف القرآن الكرمي الصغري،انظر:   (5)
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اهلاء الصغري(؛  -اهلاء الكبري( و)ها ك ر ِمي  -بَّا للحروف املتشاهبة بلغة )هوسا(، على سبيل املثال: )ها بـ  
فاألول صوت اهلاء، والثاين صوت احلاء. هذا متييز يف الصورة وعند اإلمالء فقط، ألن الناس كانوا 

و)أمهد( بدل )أمحد(. أما يف اآلونة  خيطئون عند النطق فينطقون احلاء هاء )اهلمد( بدل )احلمد(،
ت كثريا يف النطق الصحيح للحروف العربية لدى املتعلمني، وهلل احلمد األخرية فإن احللقات ساعد

 . (1)واملنة" 

أن ترتيل آايت القرآن الكرمي والتمرس على قراءته أداٌة مهمة إلزالة الصعوابت مما سبق  ستنتجوي  
تمام القدامى املتعلم الناطق بلغة غري العربية. ومما يؤيد هذا االستنتاج اهيف نطق األصوات العربية لدى 

أما يف حالة تعذر استعمال القرآن الكرمي وسيلة  أبصول األداء القرآين والتوجه الصويت للقرآن الكرمي.
ة يف مثل احلاالت يف املعاهد اللغوية احلكومية وأقسام اللغة العربي -لتحسني نطق األصوات العربية 

 .ستعانة ابملختربات اللغوية احلديثةه ي عتمد على جهود املعلمني مع االفإن –اجلامعات الوطنية 

  

                                                           

مجهورية  -الصمدانية حبيسابون زونغو يف مدينة كوماسي جامع املدرسة مقابلة مع الشيخ سليمان حممد ابمبا، إمام ومدير  (1)
 م.2017أبريل،  10،غاان
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 الفصل الثاين: )حتليل األخطاء يف املستوى الصريف(: 2.2
 متهيد:

لألخطاء اليت وقع  وحتليالً  عرًضا لنتائج املستوى الصريف، تناول الفصل الثاين من الباب الثاين
عرض ويضم الفصل  مبحثني: تناول املبحث األول  .هتم أثناء االختبارات التقومييةب يف كتاابفيها الطال

، وتناول املبحث الثاين عرضا وحتليال لنتائج االختبار يف النتائج وحتليل األخطاء يف تصريف األفعال
 املفرد واملثىن واجلمع.

لتغريات اليت قد تقع يف الكلمة بناء والطأ الصريف كما ذكره زايد هو:"عدم معرفة التلميذ اب 
 (1)."موقعها يف اجلملة، أو التغيري يف بنية الكلمة األصلية لعلة من العلل الصرفية املعروفةعلى 

ال شك يف أن الطأ يف املستوى الصريف ليس كغريه من األخطاء؛ إذ يرتتب عليه أخطاء و  
ابلشرف والغموض يف آن واحد إذ يقول  عصفورابن  متعددة يف املستوايت اللغوية األخرى، لذا وصفه

" أشرف شطري العربية وأغمضها؛ فالذي يبني شرفه احتياج مجيع املشتغلني ابللغة  أبن علم الصرف
العربية. أال ترى أنه قد يؤخذ جزء كبري من اللغة  ؛ ألنه ميزانية من حنوي ولغوي إليه أميا حاجةالعرب

 (2)يق التصريف"من طر ابلقياس، وال ي توصل إىل ذلك إال 

التقوميي،  الختبارولتحليل أخطاء الطالب يف املستوى الصريف يف املوضوعات املختارة مت إجراء ا 
 واألسئلة على النحو اآليت:

 صرفيةامتحان تقومي مستوى طالب املرحلة الثانوية يف قضااي 
 تصريف:الضع خطا واحدا حتت األفعال التامة التصريف، وخطني حتت الناقصة  -1

 اخلولق. –احرجنم  –مابرح –استخرج  –فهم  –شك أو –كتب 
2- .  للفعل الثالثي من حيث بنائه للماضي ثالثة أوزان، اذكرها مع مثال واحد لكلّ 

...................................................................................
..........................................................................................

                                                           

 .71، صد.طاألخطاء الشائعة النحوية والصرفية واإلمالئية،زايد، ( 1)

 .31، ص1ط ،املمتع الكبري يف التصريف(  ابن عصفور، 2)
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..........................................................................................
....................................................................................... 

 ريد والزايدة إىل قسمني، اذكر القمسني مع مثالني لكل قسم.تجينقسم الفعل من حيث ال -3
...................................................................................
.......................................................................................... 

 :السامل ، وخطني حتت املهموز ، وثالثة خطوط حتت املضعفل ضع خطا واحدا حتت الفع -4
 –عسعس  –حرجم  –قرأ  –أمر  –فتح  –أكرم  –زلزل  –دحرج  –أخذ  –علَّم  –علم 

 ولـج. –سأل 
، وانقص ، وأجوف ، واللفيف املقرون،  أقسام: مثال ينقسم الفعل املعتل إىل أربعة -6 

 واللفيف املفروق.
 قسم:هات مثالني لكل 

الفعل املثايل :  -أ
............................................................................... 

الفعل الناقص :  -ب
............................................................................ 

الفعل األجوف :  -ج
.............................................................................. 

اللفيف املقرون :  -د
............................................................................. 

اللفيف املفروق :  –ه 
............................................................................ 

 
 :مث مثل هلا خبمس كلماتاخرت اإلجابة الصحيحة،  -7

 ]يثين االسم الصحيح بزايدة ألف واتء يف آخره[
 آخره[] يثين االسم الصحيح بزايدة ألف ونون فقط يف 
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 ]يثين االسم الصحيح بزايدة ألف ونون أو ايء ونون يف آخره[
................................................................................... 

................................................................................... 

 نتها املناسبة:ضع الكلمات اآلتية يف خا -8

              زيد                                                       -كتاب      -رجل      -محراء       -صفراء     -بيضاء     -شيماء    -مسراء  
 الفىت  -اهلوى    -املصطفى   -اهلدى    -املستعلي    -املتعايل     -احملامي     -القاضي  

 املمدود املقصور املنقوص الصحيح
    

 
                  ثنِّ األمساء اآلتية )اجعل كل واحد منها مثىن(:                                                                     -9

القاِضي ،  –املصطفى  –مسراء   –رجل   –عائشة  
.......................................................................  .............الفىت 

 

ما هي عالمة مجع االسم الصحيح املذكر؟  -10
....................................................... 

ما هي عالمة اجلمع املؤنث السامل؟  -11
.............................................................. 

 ، مسلمة ، قاض  ، مصطفى ، مرتقي[. قاضية ، حماميةثن وامجع األمساء اآلتية: ] -12
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...................................................................................
..........................................................................................

...................................................................................... 

 هات مجع املذكر السامل من اآلتية: -13

 زيد[: –مد حم –القانت  –املؤمن  –العامل  –] املسلم  

...................................................................................

..........................................................................................
...................................................................................... 

 Mark Scheme for Morphologyخمطط التصحيح لورقة املستوى الصويت 

 لكل سؤال درجة  ملحوظة:

 ملحوظات عامة:

ال يُشترط مطابقة أمثلة الطالب لفظ  ما ورد  في المخطط )في حالة طلب التمثيل(؛ يعطى له الدرجة إذا كانت  -1
 الشروط متوفرة في أمثلته 

 درجات( 5فعال )أوال: تصريف األ

 اخلولق - احرجنم -  مابرح - استخرج - فهم – أوشك - كتب .1

 فـ ع ل  ) حسن(    -فعل ) فهم(       -فـ ع ل  )ذهب(   .2

 رابعي مزيد )تزلزل(  -)ب( رابعي جمرد )زلزل( مزيد )أكرم(           ثالثي  -)أ( ثالثي جمرد )كرم(  .3
 ولـج.  –سأل–عسعس–حرجم–قرأ–أمر–فتح–أكرم–زلزل –دحرج–أخذ–علَّم–علم .4
5.  
وعى           -املفروق: وقى صام.    اللفيف  -رمى.      األجوف: قال  -وجد.     الناقص:دعا  -املثال: وصل .6

 شوى -اللفيف املقرون: عوى 

 درجات( 7ثانيا: المفرد والمثنى والجمع )

 ]يثين االسم الصحيح بزايدة ألف ونون أو ايء ونون يف آخره[ .7
 بنتان -تفاحتني  -تفاحتان  -ولدين  -لدان األمثلة: و 

 الكلمات يف خانتها املناسبة  .8
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 املمدود املقصور املنقوص الصحيح

املتعايل  -احملامي  -القاضي  زيد   -كتاب   -رجل 
 املستعلي -

 -اهلوى  -املصطفى  -اهلدى 
 الفىت

صفراء  -بيضاء  -شيماء  -مسراء 
  -محراء  -

 الفتااين -القاضيان  -املصطفان  -ان مسراء -رجلني  -عائشتان  .9
 هي: الواو والنون، أو ايي والنون .10
 والتاءهي: األلف  .11
مرتقان،  -مصتفان، مصطف ون  -قاضيان، قضاة  -مسلمتان، مسلمات  -حماميتان، حماميات  -قاضيتان، قاضيات  .12

 .مرتقون
 زيدون -حممدون  -القانتون  -املؤمنون  -العاملون  -املسلمون  .13

 

 

 

 

 

 

 

 : املبحث األول: عرض النتائج وحتليل األخطاء يف تصريف األفعال1.2.2
اعتمد البحث  على جدول بياين على غرار اجلدول املستعمل يف الفصل السابق. وبنود اجلدول 

  -على النحو اآليت:

 رقم السؤال كما ورد يف أواراق االختبارات التقوميية.  -أ

 ة يف االختبارات.النسبة املئوية لألخطاء املرتكب -ب 

 نص الطأ املرتكب. -ج
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 تصحيح الطأ. -د

 وصف الطأ حسب ما تقتضيه قواعد النحو يف اللغة العربية.   -ه

، فإن اجلدول اآليت قد عاجل مرحلة التعّرف على الطأ، (1)عمال أبدبيات منهج حتليل األخطاء
جمموع أفراد العينة الذين بلغ عددهم  وذلك بتحديد أخطاء الطالب يف إجاابهتم، وذكِر نسبة الطأ من

مائة ومخسني طالبا. وعاجل اجلدول  كذلك مرحلة  وصِف الطأ، وذلك ببيان أوجه احنراف الطالب  150
لطوات حتليل األخطاء،  أثناء استعماهلم لتصاريف األفعال. كما عاجل اجلدول  جزء من املرحلة الثالثة

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

 

 

 

 

 ( يوضح نتائج الطالب يف حتليل األخطاء تصريف األفعال9جدول رقم )
ؤال

الس
قم 

ر
خلطأ 

بة ا
نس

 

 وصف اخلطأ الصواب اخلطأ

 األفعال اآلتية:اللط بني  53% 1
 -فهم  -أوشك  -كتب 

 -ما برح  -استخرج 
 لق.اخلو  -احرجنم 

أفعال اتمة التصرف:  -
)كتب، فهم، استخرج، 

 احرجنم(.
أفعال انقصة التصرف:  -

 )أوشك، ما برح، اخلولق(

اللط يف التمييز بني 
األفعال املتصرفة؛ )اتمة 
التصرف( و)انقصة 

 التصرف(.

                                                           

 .51ص، 1ط،علم اللغة وتعليم العربية، الراجحي:نظرا( 1)
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ؤال
الس

قم 
ر

خلطأ 
بة ا

نس
 

 وصف اخلطأ الصواب اخلطأ

 
)مسع،أفع ل= أعطى، فع ل  67% 2

 أحسن(
 فِعل )ضرب،فاعل=قاتل،

فع ل )ف ِعل= ض ِرب، 
 ب، فعَّل=فرّج، ش ِرب، ك عِ 

)  فع ل )ك ت ب 
 

 فِعل ) عِلم (
 فع ل ) كر م (

الطأ يف اإلتيان أبوزان 
الفعل الثالثي اجملرد من 
حيث بنائه  املاضي 

 واألمثلة هلا.

 املزيد: تسليم، وتسهيل 65% 3
 ، حنو: ف تحمبين للمجهول

 مبين للمعلوم، حنو: فـ ت ح  

 اجملرد الثالثي: كرم
 كرماملزيد الثالثي: أ

 اجملرد الرابعي: دحرج،
 املزيد الرابعي: ت د ْحر ج  

الطأ يف اإلتيان 
بقسمي الفعل من 
 حيث التجريد والزايدة. 

السامل: علم، عّلم، -1  63% 4
دحرج، فتح، حرجم، وجل، 

 .أكرم
املهموز:أخذ، أمر،  -2

 قرأ، سأل.
املضعف: زلزل،  -3

 عسعس.

اللط يف التمييز بني 
 جمموعات 

 لسامل، الفعل ا
والفعل املهموز، 

 والفعل املضعف.

5     



 

 

206

ؤال
الس

قم 
ر

خلطأ 
بة ا

نس
 

 وصف اخلطأ الصواب اخلطأ

 وهب -املثال: وعد  -1  53% 6
 قضى -الناقص:رمى  -2
 سار -األجوف:قال -3
اللفيف املقرون: طوى  -4
 عوى -
اللفيف املقرون: وعى  -5
 وىف -

الطأ يف استعمال 
 أنواع الفعل املعتل.

 
األفعال ترتاوح بني ثالثة ومخسني ابملائة  يبني اجلدول أن النسب املئوية لألخطاء يف تصريف

ري إىل شيوع الطأ يف هذه الظاهرة (، ال شك أن هذه النسب تش%67و  %53وسبعة وستني ابملائة )
 لدى الطالب الغانيني يف املرحلة الثانوية. وما يلي تفاصيٌل ألسباب تلك األخطاء.

ل املتصرفة اتمة التصرف وانقصة : أن ميّيز الطالب األفعا(: اهلدف اخلاص1السؤال رقم )
. أما نسبة الطأ %53ملائة التصرف. وقد وصلت النسبة العامة لألخطاء يف السؤال ثالثًة ومخسية اب

   -يف كل كلمة من الكلمات الواردة فهي مبيّنة يف الشكل اآليت:

 ( يوضح نسبة األخطاء يف األفعال اتمة التصرف وانقصة التصرف16شكل رقم )
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أن نسب األخطاء يف الكلمات متفاوتة؛ فالكلمتني )كتب و فهم( جاء الطأ يف كل   يالحظ
فقط، لكثرة استعمال الطالب هلما يف حياهتم اليومية، ومها مبنيتان  %2 اثنني يف املائة منهما بنسبة

 سبعةو  ،%13 : ثالثة عشر يف املائةعلى ثالثة أحرف، يف حني ارفتعت النسب يف بقية الكلمات إىل
 أربعة وعشرين يف املائةو  %23ثالثة وعشرين و  ،%19تسعة عشر يف املائة و ، %17عشر يف املائة 

 ، وذلك لقلة استعمال الطالب هلا ما عدا )استخرج(.   24%

استخرج( أبنه راجٌع إىل املبالغة يف  -فهم  -وميكن أن يـ ف سر سبب الطأ يف الكلمات )كتب 
لب ابلغ يف احلرص على أال يقع يف الطأ يف متييزها فدفعه هذا ، فالطاHypercorrectionالتصويب 

األفعال املتصرفة انقصة التصرف، ابلرغم من أهنا كلمات مشهورة  احلرص فأخطأ ووضعها يف قائمة
 .(1)ومتداولة يف االستعمال اليومي

فريجع إىل تفاعل  اخلولق( -احرجنم  -ما برح  -أوشك وأما سبب الطأ يف الكلمات )
( نقل الربة من اللغة األم 2، و Intralingual( تداخل اللغة العربية نفسها 1لعاملني معا، مها: ا

Transfer of Experience إىل اللغة العربية؛فالطالب الغاين جيد صعوبة يف التفريق بني نوعي األفعال
 االستعمال اليومي املتصرفة )اتمة التصرف وانقصة التصرف( بسبب أن الكلمات الواردة غري شائعة يف

 تعرف هذه التقسيمات املوجودة يف اللغة العربية. لدى الدارس الذي تكونت لديه خربة لغوية ال

أن يذكر الطالب أوزان الفعل الثالثي اجملّرد من حيث بنائه للماضي  (: اهلدف اخلاص:2السؤال رقم )
 مع مثال  واحد  لكل وزن.

 سبعة وستني يف املائة ( بلغ2لألخطاء يف السؤال رقم )ويتبني يف اجلدول أن النسبة العامة 
اثنني وثالثني  كانت  نسبة الطأ يف )فع ل(ف قاربة،أن نسب األخطاء يف األوزان الثالثة مت ، غري67%

، بينما ارتفعت %29، ويف )ف ِعل( وصلت نسبة الطأ إىل تسعة وعشرين يف املائة %32يف املائة 
 ة وثالثني يف املائة، وهي موضحة يف الشكل اآليت:ع ل( إىل تسعالنسبة يف )فـ  

 يوضح نسبة األخطاء يف أوزان فعل الثالثي اجملرد (17شكل رقم )

                                                           

 .43و ص  17، د.ط، ص املعاصرةاألفعال الشائعة يف العربية ، انظر:بوبتسني( 1)
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ورود وزن )أفعل( بدل )فـ ع ل(، ويف األمثلة ) أعطى، فـ ع ل( واألخطاء الواردة يف هذا الوزن )

عض أوراق االختيارات ومثلوه بــ فهي ورود وزن )فاعل( يف بفِعل وأما الطأ يف وزن  وأحسن، ومسع(،
فورود وزنني )ف ِعل، و فعَّل(،   )فُعل()قاتل(، ومن األمثلة الاطئة كلمة )ضرب...(. وأما الطأ يف وزن 

 ومن األمثلة الاطئة كلمات: )ض ِرب، وش ِرب، و ك ِعب، فرّج(.

 ة عوامل:وسبب وقوع الطالب يف هذه األخطاء هو تفاعل عد
(، وذلك عندما incomplete application of rules)التطبيق الناقص للقواعد العامل األول:  

جاءوا أبوزان الفعل الثالثي املزيد يف مكان الفعل الثالثي اجملّرد، وعن ذلك يقول إبراهيم الشمسان: " 
 نقل الفعل من ابب إىل اببومن نتائج ضعف ما يقع من أخطاء احلركات جهال أو تومها أو إمهاال ما ي

 . (1)آخر أو من بناء إىل آخر ... وقد ي عد املزيد جمردا"

( مع )اجلهل بقيود Overgenerizationوالعامل الثاين هو الطأ بسبب )املبالغة يف التعميم 
 (، حيث اعترب الطالب وزن املبين للمجهول من الفعل الثالثيIgnorance of rule restrictionالقاعدة 

هو خطأ ألن سياق السؤال ال يقتضي ذلك. ويدخل يف ذلك بقية األمثلة اجملرد صاحلا لإلجابة، و 
الاطئة يف الباب؛ فهي مجيعها من أوزان الفعل الثالثي، وقد جاء الطأ بسبب إيراده مبنيا للمجهول 

 .مثل )ض ِرب وش ِرب(، أو على وزن الفعل الثالثي املزيد مثل )قاتل، وأحسن، وفرّج(

؛فبعض األفعال ترد يف أكثر من Intralingualل اللغة العربية نفسها تداخوالعامل الثالث هو 
وزن، فقد اضطر البحث  أن يصحح لطالبني مّثل أحدمها بفعل )حكم( للوزن )فـ ع ل( يف حني مّثل 

                                                           

 . 9-8، ص 1، طأخطاء الطالب يف امليزان الصريفالشمسان،  (1)
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وقد اآلخر ابلفعل نفسه ولكن لوزن )فـ ع ل(، وهو صحيح أيضا، جاء يف الصحاح للجوهري ما نصه:" 
 : من )املتقارب( صار حكيماً. قال الن ْمر بن تولبح ك م بضم الكاف، أي 

 .(1)" إذا أنت  حاولت أن حت ْك ما ... وأ ْبِغْض ب غيض ك  بـ ْغضاً رويداً    

إىل اللغة العربية، فقد  Transfer of Experienceأما العامل الرابع فهو نقل الربة من اللغة األم 
ه األم ال تعرف هذه التقسيمات املوجودة يف اللغة العربية تكونت لدى الطالب الغاين خربة لغوية من لغت

 من حيث األوزان لألفعال.

أن يذكر الطالب قسمي الفعل من حيث التجريد والزايدة مع ذكر (: اهلدف اخلاص: 3السؤال رقم )
.  مثالني لكل 

طبيق ، ويرجع سبب الطأ إىل الت%65 مخسة وستني يف املائة أ يف هذا السؤالبلغ نسبة الط
الناقص للقاعدة أو اجلهل بقيود القاعدة. وبيان ذلك هو أن بعض الطالب جاء بكلمات مثل )تسليم 
وتسهيل وف تح وفتح( أمثلة للثالثي املزيد! وبعضهم مل يقدر على اإلتيان ابلقسمني وإمنا ركز على أحدمها؛ 

ابعي بقسميه، وإما أنه كتب يف اجملرد د واملزيد وإما أنه كتب يف الر إما أنه كتب يف الثالثي بقسميه اجملر 
الثالثي واجملرد الرابعي دون أن يتطرق إىل املزيد أو العكس، مما يدل على جهله ابلقاعدة أو قيودها، 

دة األمر الذي دفعه إىل التطبيق الناقص للقاعدة نتيجة اجلهل حبدود الكلمة الصرفية وتوهم األصالة والزاي
 .  (2)يف الكلمات

أن مييز الطالب بني أنواع الفعل الصحيح ابختيار كلمات كل نوع (: اهلدف اخلاص: 4م )السؤال رق
 من الكلمات املعطاة، وذلك بوضع خطوط مناسبة.

. أما نسبة الطأ %63وقد بلغ نسبة الطأ حتت هذا السؤال أو املعيار ثالثًة وستني يف املائة 
فقط، يف حني ارتفع نسب الطأ يف املهموز  %21 وعشرون يف املائة إحدى امل فهيالاصة ابلفعل الس

 على التوايل:   %46و ستة وأربعني يف املائة  %33ثالثة وثالثني يف املائة  واملضعف إىل

                                                           

 ، ابب امليم فصل احلاء.1901، ص5، ج4، طالصحاح اتج اللغة وصحاح العربية، اجلوهري ( 1)
 . 105، ص1، طأخطاء الطالب يف امليزان الصريفانظر:الشمسان،  (2)
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 ( يوضح نسبة األخطاء يف أنواع الفعل الصحيح18شكل رقم )

 
ن امليزان الصريف الصحيح السامل لوضوحه وسهولة وزنه ألكان من املتوقع أن يقل الطأ يف الفعل 

. وسبب وقوع الطالب يف هذا الطأ هو اجلهل بقيود (1)يف العربية هو الفعل السامل )فـ ع ل  : يـ ْفع ل (
 القاعدة، أو الطأ يف حتديد ابب الفعل الذي ينتمي إليه الفعل املقصود. 

؛ فهناك تشابه يف هذا الباب Intralingualبية نفسها وقد يعود سبب الطأ إىل تداخل اللغة العر 
األفعال املهموزة مثل ) أكل(، وكذا وجود تشابه بني الفعل بني الثالثي املزيد ابهلمزة )أكرم( وبني بعض 

التشابه بني نوعي عدم  )وعد(، وكذلك وجل ( وبني الفعل املعتل املبدوء ابلواو) الصحيح املبدوء ابلواو
بني املضعف ابلشدة )ضّر وشّد( وبني  جد خلطٌ و   زلزل(، كما( والرابعي )ضرّ الثالثي ) الفعل املضّعف

األفعال الثالثية املزيدة مثل )عّلم(، وجّل الطالب الذين وقعوا يف األخطاء عدوا الكلمة األخرية من نوع 
 الفعل املضعف. 

 أن أييت الطالب أبمثلة ألنواع الفعل املعتل. (: اهلدف اخلاص:6السؤال رقم )

على  ، ومت توزيع النسبة العامة%53ًة ومخسني ابملائة لسؤال ثالثبلغ نسبة األخطاء يف هذا ا
: ففي )املثال( وصلت النسبة إىل مخسة بنود السؤال على املائة، فجاءت النتيجة على النحو اآليت

، وهي يف )األجوف( مثانية يف %20، وبلغت يف )الناقص( عشرين يف املائة %25وعشرين يف املائة 
                                                           

 .7، ص1، طأخطاء الطالب يف امليزان الصريفالشمسان، نظر: ا( 1)
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، يف حني بلغت %19 تسعة عشر يف املائة (اللفيف املقرونطأ يف )ت نسبة الوبلغفقط،  %8املائة 
 -يف الشكل أدانه:كل ذلك موضح ، و %28مثانية وعشرين يف املائة  (يف اللفيف املفروقاملئوية) النسبة

 ( يوضح نسبة األخطاء يف أنواع األفعال املعتلة19شكل رقم )    

 
، وذلك النفرادها هبذا النوع من Intralingualلعربية نفسها يرجع سبب الطأ إىل تداخل اللغة ا

التقسيمات للفعل املعتل وحده، انهيك عن التقسيمات األخرى للفعل عامة. لذا جيد الطالب الغاين 
 صعوبة يف اإلتيان ابألمثلة ألنواع الفعل املعتل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 رد واملثىن واجلمعالثاين: عرض النتائج وحتليل األخطاء يف املف: املبحث 2.2.2
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يتناول املبحث عرًضا وحتليال لنتائج املستوى الصريف، وابلتحديد نتائج االختبار يف املفرد واملثىن 
 .(1)ألن جمال علم الصرف هو األمساء املعربة واألفعال املتصرفةواجلمع من األمساء املعربة، 

املباحث السابقة. ويشمل  استعان البحث  جبدول بياين على غرار اجلدول املستعمل يفوقد 
رقم السؤال، ونسبة الطأ، ونص الطأ، وتصحيح الطأ، ووصف الطأ حسب ما تقتضيه  :بنوده

 قواعد النحو يف اللغة العربية.

 واجلمع( يوضح نتائج الطالب يف حتليل األخطاء يف املفرد واملثىن 10جدول رقم )

ؤال
الس

قم 
ر

خلطأ 
بة ا

نس
 

 وصف اخلطأ الصواب اخلطأ

7 70% 

يثىن االسم الصحيح بزايدة  -
 ألف ونون فقط يف آخره.

 قرأ املسلمني. -
 رأيت  املسلمان. -

يثىن االسم الصحيح  -
بزايدة ألف ونون أو ايء 

 ونون يف آخره.
 قرأ املسلمان. -
 رأيت املسلم ني. -

الطأ يف  -
القاعدة املتعلقة 

 ابملثىن
نصب املثى  -

حني يقتضي 
السياق رفعه، 

 س.والعك

8 56% 

 الصحيح:املتعايل، اهلدى-1
 

 املنقوص: -2
 اهلدى، الفىت، املصطفى.

 

الصحيح: كتاب، زيد، -1
 رجل.

املنقوص: -2
 القاضي،احملامي

اللط يف التمييز 
بني أنواع االسم: 

الصحيح،  
 واملنقوص،

                                                           

املمتع الكبري يف نظر أيضا: ابن عصفور، ا. و 40، ص4ج/،1ط، شرح األمشوين على ألفية ابن مالكنظر: األ مْش وين، ا( 1)
 .35ص ،1ط ،التصريف
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ؤال
الس

قم 
ر

خلطأ 
بة ا

نس
 

 وصف اخلطأ الصواب اخلطأ

املقصور:          احملامي،  -3
 املستعلي.

، املمدود: اهلوى -4
 املصطفى، الفىت.

 املتعايل، املستعلي.
املقصور: اهلدى،  -3

 فىت.املصطفى، اهلوى، ال
املمدود: مسراء،  -4

شيماء، بيضاء، صفراء، 
 محراء.

 واملقصور،
 واملمدود.

9 83% 

 عائشني. -1
مسراءان، مسران، مسراتن،  -2

 مسرائني، مسرءان.
 املصطفان، املصطفني. -3
 الفتاانن، الفتايني. -4

 املصطفـــــن، القاضني

 عائشتني أو عائشتان. -1
 مسراوان أو مسراوين. -2
 

املصطفيان أو  -3
 املصطفيني

 الفتيان أو الفتيني. -4

الطأ يف صياغة 
املثىن من األمساء 

املعطاة )الصحيح، 
واملنقوص واملمدود 
 واملقصور.

10 25% 
 زايدة الواو والنون.
 زايدة واو اجلمع.

الواو والنون يف حالة  -
 الرفع.

والنون يف حالة الياء  -
 النصب واجلر.

الطأ يف صياغة 
القاعدة جلمع 
 املذكر السامل.

11 10% 
 ألف واتء وايء -
 الياء -

 األلف والتاء
الطأ يف صياغة 

القاعدة جلمع 
 السامل.مؤنث 
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ؤال
الس

قم 
ر

خلطأ 
بة ا

نس
 

 وصف اخلطأ الصواب اخلطأ

12 72% 

 قاضيون، قاضيان، -1
 

 حماميان، حماميون، -2
 

 قاضيون،قضات،-3
 قاضيات.

مصطف ون، مصطفان،  -4
 ن،مصطفيو 

 مرتقيون، -5

 -قاضيتان/قاضيتني  -1
 قاضيات.

 -حماميتان/حماميتني  -2
 حماميات.

  -قاضيان/قاضيني  -3
 )قاضون/قاضني( -قضاة 

مصطفيان/مصطفيني  -4
 مصطف ون. -
 -مرتقيان/مرتقيني  -5

 مرتقون

الطأ يف صياغة 
 املثىن واجلمع

13 0% 

 املسلمون/املسلمني. -1
 العاملون/ العاملني. -2
 املؤمنون/ املؤمنني. -3
 القانتون/ القانتني. -4
 حممدون/حممدين -5
 زيدون/زيدين -6

 املسلمون/املسلمني. -1
 العاملون/ العاملني. -2
 املؤمنون/ املؤمنني. -3
 القانتون/ القانتني. -4
 حممدون/حممدين -5
 زيدون/زيدين -6

 

 ثىن االسم الصحيح مع أمثلة.أن حيدد الطالب القاعدة مل (: اهلدف اخلاص:7السؤال رقم )
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ارتفاع النسبة ، وقد يرجع سبب %70وصل نسبة األخطاء يف هذا السؤال إىل سبعني ابملائة 
 . (1)إىل عدم وجود ظاهرة التثنية يف لغات الطالب، ألهنا "خاصة ابللغة العربية فالطأ فيها متوقع"

، Intralingualل اللغة العربية نفسها سبب الطأ يف هذه الظاهرة يعود إىل تداخيتبني للبحث أن 
زالهتم نتيجة التشابه يف بعض تلك القواعد؛ ألن قواعدها تبدو صعبة على الطالب الغانيني فتحدث 

فالطالب الذي أييت هبذا املثال )رأيت  املسلمان( هو الذي خيتار اجلواب الاطئ الذي كان نصه )ي ثىن 
 يف آخره(. ايدة األلف والنون فقطاالسم الصحيح بز 

ابأللف نيابة  ورمبا اختلط عليه قاعدة األمساء الستة يف حالة النصب اليت  تنص على أنه تنصب
 عن الفتحة، يقول ابن عقيل شارحا ألفية ابن مالك:

َّ ص  انْ و   او  و  بِ  عْ ف  ارْ و    فْ صِ ا أ  األمْس   ن  ا مِ م   اء  ي  بِ  رْ ر  اجْ ... و   فْ لِ أْل  ابِ  ّب 

ذه ترفع ابلواو حنو جاء أبو زيد وتنصب ابأللف حنو رأيت أابه وجتر ابلياء فه...  األمساء الستة"
واملشهور أهنا معربة ابحلروف فالواو انئبة عن الضمة واأللف انئبة عن الفتحة والياء ، أببيهحنو مررت 

 . (2)"انئبة عن الكسرة

د نفسه مضطراب فالطالب الذي مل يستوعب هذه القاعدة استيعااب جيدا سيقع يف الطأ حني جي
 بني نصب اسم من األمساء الستة ونصب املثىن. 

أيضا إىل املبالغة يف التصويب، حيث وقع الطالب يف الطأ الذي  وميكن إرجاع سبب الطأ
حذروه ألهنم مل يقدروا على حتديد عناصر القواعد يف ظاهرة التثنية، ومن املبالغة يف التصويب ورود هذا 

 أ املسمني(. املثال من بعضهم: )قر 

( سبٌب Linguistic Interferenceوإضافة إىل ما سبق فإن التأثر ابللغة األم )التداخل اللغوي 
لوقوع الطالب يف مثل هذا الطأ؛ ألنه ترسخ لدى الطالب العادات اللغوية يف العدد، تلك العادات 

 ع ال غري.اللغوية الغانية اليت ال تعرف التثنية، والذي تعرفه هو اإلفراد واجلم

                                                           

 .62ص ،1ط ،لغة التطبيقي يف اجملال التقابلي )حتليل األخطاء(لعلم ازهران، ( 1)
 .44-43، ص 1، ج10، طشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، عقيلابن  (2)
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أن مييز الطالب بني أنواع االسم )الصحيح واملنقوص واملقصور  (: اهلدف اخلاص:8السؤال رقم )
 واملمدود( بوضع عدد الط املناسب لكل نوع. 

. ويالحظ أن األخطاء قلت %56خطاء يف هذا السؤال ستة ومخسني يف املائة بلغ نسبة األ
سهولة يف متييزه ، ألن الطالب جيدون ال(1)ورا وال ممدودايف االسم الصحيح الذي ليس منقوصا وال مقص

فقط، يف حني ارتفعت نسب األخطاء يف  %12 اثين عشر يف املائة عن غريه، فكانت نسبة الطأ فيه
األمساء األخرى )املنقوص واملقصور واملمدود( لصعوبة التمييز فيها. وكانت نسبة الطأ يف االسم 

، وجاء %33 ثة وثالثني يف املائةكانت ثال  ، والنسبة يف املقصور%35 ملائةمخسة وثالثني يف ا املنقوص
.  ويوضح ، وكانت نسبته عشرون يف املائة فقطاالسم املمدود أبقل نسبة الطأ بعد االسم الصحيح
 -الشكل اآليت نسب األخطاء يف أنواع االسم األربعة:

 ( يوضح نسبة األخطاء يف أنواع األمساء20شكل رقم )

 
 -عاملني:ويرجع سبب الطأ يف هذا السؤال إىل  

، فهذا التقسيم خاص ابللغة العربية، Intralingualتداخل اللغة اهلدف نفسها )اللغة العربية(  -
فالطالب جيدون الصعوبة يف التمييز بني أنواع االسم من صحيحه ومنقوصه ومقصوره وممدوده، ويقعون 

 يف األخطاء نتيجة ذلك.

( من اللغة Transfer of Experienceقل الربة أو )ن Linguistic Interferenceللغوي التداخل ا -
األم 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.
                                                           

 .101، ص1، طالتطبيق الصريفراجحي، ال( 1)
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 أن حيول الطالب األمساء إىل صيغ املثى الصحيحة.اص: (: اهلدف اخل9السؤال رقم )

، وقد يرجع سبب ارتفاع نسبة %83املائة ذا السؤال ثالثة ومثانني يف بلغ نسبة األخطاء يف ه
حتت سؤال الطأ يف هذا السؤال إىل اجتماع نوعني من أنواع االسم )املقصور واملمدود( وظاهرة التثنية 

 الظاهرتني عند تناول كل واحد منهما على حدة يف السؤالني واحد، وقد اتضحت الصعوابت يف
 السابقني.

أسباب األخطاء يف هذا السؤال هي نفس األسباب يف السؤالني السابقني،  لغريب أن جندوليس ا
 وهي: 

تعلقة ابألمساء املقصورة تداخل اللغة العربية نفسها، النفرادها بظواهر لغوية يف قواعدها امل -
واملنقوصة 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، بسبب  -
 الطالب. اللغوية املذكورة يف لغات انعدام الظواهر

املبالغة يف التصويب اليت دفعت الطالب إىل الوقوع يف الطأ الذي حرصوا على أال يقعوا  -
فيه، حنو )عائشني( مثىن ل )عائشة(، وهذا خطأ. والصواب كما تبني يف اجلدول: )عائشتان( يف حالة 

سب على قلة ئشة( اسم صحيح يدل شكل النالرفع و) عائشتني( يف حالة النصب واجلر. فلفظة )عا
 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:

على املفرد تليها نون ، وذلك بتعميم زايدة ألف أو ايء Overgenerizationاملبالغة يف التعميم  -
، أي تعميم ذلك على مجيع أنواع االسم مبا يف ذلك املنقوص واملقصور واملمدود. ولذا وقعوا (1)رةمكسو 

يف األخطاء أثناء تثنية هذه األمساء فكتبوا )مسران، مسراتن، مسراءان، مسرائني، مسرءان، املصطفان، 

                                                           

 .104، ص1، طالتطبيق الصريف، راجحيال(1)
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د الاصة هبذه األمساء أثناء ا كثري، دون مراعاة القواعاملصطفني، الفتاانن، الفتايني، القاضني...( وغريه
 عملية التثنية. وقد قام البحث  بتصحيح األخطاء يف اجلدول. 

 .Ignorance of Rule Restrictionsاجلهل بقيود القاعدة  -

 .Incomplete Application of Rulesالتطبيق الناقص للقواعد  -

البحث  طريقة تثنية االسم املقصور الغة يف التعميم. وقد بني ولعل هذين األمرين كاان سببني للمب 
 واملنقوص واملمدود عند عرض الدراسة النظرية لإلفراد والتثنية واجلمع.

 أن يذكر الطالب عالمات مجع املذكر السامل لالسم الصحيح.(: اهلدف اخلاص:10السؤال )

، ويرجع سبب الطأ إىل التطبيق %25بلغ نسبة األخطاء يف هذا السؤال مخسةً وعشرين ابملائة 
( من اللغة األم واللغة اإلجنليزية إىل اللغة Transfer of Experienceالناقص للقواعد نتيجة )نقل الربة 

و احلال يف مجع املذكر العربية؛ ألنه ال يوجد فيهما أكثر من عالمة للجمع يف الكلمة الواحدة، كما ه
، انهيك عن الشروط اليت ينبغي (1)االت اإلعرابية )الرفع والنصب واجلر(السامل يف اللغة العربية يف احل

 .  ففي لغة )هوسا( مثال، ي قال: (2)أن تتوفر يف هذا النوع من اجلمع

. = م يْ م  د  م س لْ . )انغ  ني. = رأيت مسلمم يْ .( )انغ  م س لْ ونس ْنزو. = جاء مسلم م يْ )م س لْ 
 .(نيمررت ابملسلم

كونت لديه العادة اللغوية مثل هذه يصعب عليه تطبيق القاعدة يف مجع املذكر فالطالب الذي ت
 السامل وغريه إال بعد ممارسة مستمرة.

 (:11السؤال رقم )

 الصحيح.أن يذكر الطالب عالمات مجع املؤنث السامل لالسم اهلدف اخلاص من السؤال: 

                                                           

 . 166، ص1، د.ط، جمهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع، السيوطيانظر: (1)
 . 24، ص1، طالتطبيق النحويالراجحي،  نظر:ا( 2)
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سبب تدين نسبة الطأ  إىل ، ويرجع %10بلغ نسبة األخطاء يف هذا السؤال عشرة ابملائة 
 كون عالمة مجع املؤنث السامل نوعا واحدا خبالف مجع املذكر السامل. 

(، Hypercorrectionأما سبب وقوع الطالب يف هذا الطأ فريجع إىل )املبالغة يف التصويب 
عوا يف يقعوا يف الطأ يف هذا النوع من اجلمع الذي يبدو سهال لديهم، فوق فالطالب حرصوا على أال

، وبزايدة (1)خطأ بسبب احلرص الشديد، وذلك بزايدة ايء على العالمة املعروفة جلمع املذكر السامل مرة
 ايء فقط على االسم املفرد يف مرات أخرى.    

اسم من األمساء املعطاة إىل صيغتيه املثىن  أن حيول الطالب كل (: اهلدف اخلاص: 12السؤال رقم )
 واجلمع.

، وقد بلغ نسبة هذا الطأ %72طاء يف هذا السؤال إىل اثنني وسبعني ابملائة وصل نسبة األخ
حد الشيوع بني الطالب، ولعل السبب يرجع إىل اجلمع بني )املقصور واملنقوص( وبني ظاهرة التثنية 

 واجلمع يف سؤال واحد.

  -لوقوع الطالب يف هذا الطأ إىل األمور اآلتية: ويرجع السبب

، النفرادها بظواهر لغوية يف قواعدها املتعلقة Intralingualربية نفسها تداخل اللغة الع -
ابألمساء املقصورة واملنقوصة، ويف القواعد املتعلقة ابلتثنية واجلمع الاصة هبذين النوعني من 

 الطالب الغانيني النعدام تلك الظواهر يف لغتهم.االسم، واليت تبدو صعبة على 
نقل الربة والعادات اللغوية من اللغة األم إىل اللغة العربية،  التداخل اللغوي املتمثل يف -

 بسبب انعدام الظواهر اللغوية املذكورة يف لغات الطالب.

، وذلك بتعميم قواعد تثنية االسم الصحيح ومجعه على Overgenerizationاملبالغة يف التعميم
يقتضي ذلك من األمثلة. ولذا وقعوا يف  االمسني املنقوص واملقصور مع عدم مراعاة حالة التأنيث يف ما

 األخطاء فكتبوا: 

 )قاضيان، قاضيون( للتأنيث، والصحيح )قاضيتان وقاضيات(. ❖

                                                           

 .22، ص1، طالتطبيق النحويالراجحي،  (1)
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 يح )حماميتان، حماميات(.)حماميان، حماميون( للتأنيث، وهو خطأ، والصح  ❖
 )مصطفان، مصطف ون، مصطفيون( وهو خطأ، والصحيح )مصطفيان، مصطف ون(.  ❖

دون مراعاة القواعد الاصة هبذه األمساء أثناء عملية التثنية واجلمع، وكذا يف ب وذلكوغريها كثري، 
اجلهل تعميم، منها: بالغة الطالب يف الالتأنيث. وميكن القول أبن هناك أسبااب أخرى هي املسببة مل

 Incomplete Application، والتطبيق الناقص للقواعد Ignorance of Rule Restrictionsبقيود القاعدة 

of Rules ألن الذي جيهل قيود اسم املنقوص واملقصور يف التثنية واجلمع يلجأ إىل التعميم معتمدا على ،
 ، وابلتايل يكون تطبيقه للقاعدة انقصة.قواعد التثنية واجلمع لالسم الصحيح اليت تبدو سهال
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 الفصل الثالث: )حتليل األخطاء يف املستوى النحوي(: 3.2
 متهيد:

، مع حتليل األخطاء اليت وقع فيها الطالب لنتائج املستوى النحويهذا الفصل عرًضا  يتناول
عرض النتائج وحتليل األخطاء ، ويضّم مبحثني، تناول املبحث األول يف كتاابهتم أثناء االختبارات التقوميية

  ار واجملرور.النتائج وحتليل األخطاء يف كل من اإلضافة واجل عرض، وتناول املبحث الثاين يف النعت

أبنه:"قصور يف ضبط الكلمات وكتابتها ضمن قواعد  الطأ  النحوي زايدوقد عّرف الدكتور 
لغة تظهر يف تراكيبها فخصائص أي  ،(1)النحو املعروفة، واالهتمام بنوع الكلمة دون إعراهبا يف مجلة"

من تراكيب وقوالب خاصة هبا، . فاللغة العربية تتكون (2)صويت لتتميز عن غريها من اللغاتونظامها ال
 .(3)األجنيب إتقاهنا ليتمكن من استعمال اللغة الثانية اليت يتعلمها استعماال صحيحافيجب على املتعلم 

 وقد وضع البحث  األدوات أدانه لقياس األخطاء النحوية لدى طالب املرحلة الثانوية يف غاان:

 حنويةااي امتحان تقومي مستوى طالب املرحلة الثانوية يف قض
 املربع املناسب،  يف(√)أجب عن اآلسئلة اآلتية بوضع هذه اإلشارة 

 يكون احلرف سببا للجر                (1)

 ]   [ صح

 ]   [  خطأ

 أييت اإلتباع سببا للجر                ( 2)

 ]   [ صح

 ]   [ خطأ

 تكون اإلضافة سببا للجر                ( 3)

 ]   [ صح

 [   ] خطأ

 يكون الفعل سببا للجر                (4)

 ]   [ صح

 ]   [ خطأ

حروف اجلر تدخل على ( 5)
 األمساء فقط.                

 ]   [ صح

 ]   [  خطأ

حروف اجلر تدخل على األمساء ( 6)
 واألفعال مًعا.                

 ]   [ صح

 ]   [ خطأ

                                                           

 71، صد.طاألخطاء الشائعة النحوية والصرفية واإلمالئية،زايد، ( 1)

 .11، صانظر: املرجع نفسه (2)

 .85ص  ،1ط ،علم اللغة التطبيقي يف اجملال التقابلي )حتليل األخطاء(، زهراننظر:ا (3)
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 شك ل ما أييت
  ( قمت أان يف اجلماعة.  8ويل.                     )(   مررت مبحمد الط7)

 ( حممد يف الغرفة على السرير.10)                  (   ر بَّ رجل طويل حضر.9)

 شكل وأعرب ما حتته خط:

[ الغرفةيف ( ]حممد 11)
..................................................................................... 

................................................................................... 

حممد[  الكرسيعلى ( ]12)
.................................................................................... 

................................................................................... 

[ ابلرجل( ]مررت 13)
..................................................................................... 

................................................................................. 
 

 ت اآلتية:( أمام العبارا  xأو خطأ )  (   √ضع عالمة صح )  

 ( املضاف منصوب دائما ]    [   15( املضاف إليه جمرور دائما ]   [               )14) 

 ( املضاف ال يكون إال فعال ]   [17( املضاف إليه ال يكون إال امسا ]   [           )16)

 شكل اجلمل اآلتية: 

 يلة [ ( ] هذه امرأة مج19(   ] هذا رجل طويل [                 )18)
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 ( ] مررت ابلرجل األسود [.21( ] رأيت الرجل األسود [             )20) 

 هات نعتا مناسبا للكلمة اليت حتتها خط مع التشكيل: 

 .............[  الطالبات(  ] رأيت 23.............[      )الطالب( ] جاء 22)

 .........[أوالد ( ] هؤاالء25........[               ) فتاة(  ] هذه 24)

 ( أمام العبارات اآلتية:  xأو خطأ )  (   √ضع عالمة صح )  

                   ( هذه البنت  مجيٌل.]    [                 28( البيت  جديٌد.]    [   )27( هذا قلٌم أمحر . ]    [    )26)
 ( زرت دولًة كرميًة.]   [31[     )  ( رأيت بنتاً مجيلٌة.]30( احلفرة  عميقة  خميفٌة.]   [    )29)

 

 (يت: ) أزرق، حكيم، أمني، جمتهداخرت نعتا مناسبا ملا حتته خط مع التشكيل يف اآل

( 34..............                   ) برجل  ( مررت 33...............             ) أابً ( إن يل 32)
( 36.............                             ) مٌ قل( عندي 35...............        ) الطالبة  

 هؤالء طالٌب .............[   

 :مع وضعه يف اجلملة مثل لآليت

 ........ذكر :................... ............................( النعت املفرد امل37)

 ...........................( النعت اجلمع املذكر :................... ........38)

 ...........................( النعت املفرد املؤنث :.................. .........39)

 ..........................................:..............( النعت املثىن املذكر 40)

 مخطط التصحيح لورقة النحو

MARK SCHEMES FOR SYNTAX PAPER 

 جة لكل سؤال در ملحوظة:
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 ملحوظات عامة:

جميع الحروف في الجملة، بشرط أن  الطالب الدرجة إذا شكل : تُعطى(21-20-19-18-10-9-8-7) ألسئلةا -1
 يكون تشكيل أواخر الكلمات صحيحة.

(: تُعطى الدرجة في حالة إعراب كامل الجملة بشرط صحة إعراب الجار والمجرور، ولو 13-12-11:)ألسئلةا  -2
 غيرهما. أخطأ الطالب في

نعت )صفة( بشرط صحة  (: تُعطى الدرجة إذا قدم الطالب أي36-35-34-33-32-25-24-23-22:)ألسئلةا -3
 اإلعراب ومطابقته الموصوف من حيث التعريف والتنكير والتذكير والتأنيث.

بين القوسين، (: تُعطى الدرجة إذا قدم الطالب نعتا )صفة( من الكلمات المذكورة 36-35-34-33-32:)ألسئلةا -4
 والتذكير والتأنيث.بشرط صحة اإلعراب ومطابقته الموصوف من حيث التعريف والتنكير 

 

 

 درجة( 13أوال: الجار والمجرور )

 صح .1

 صح .2

 صح .3

 خطأ .4

 صح .5

 خطأ .6

ٍد الطَِّويِل.                .7  َمَرْرُت بُِمَحمَّ

  .  ماعةِ ي الجَ أنا فِ  قمتُ  .8

  .حضرَ  طويلٍ  ُربَّ رجلٍ  .9

 .على السريرِ  ةِ في الغرف محمد   .10

 في: حرف جر. الغرفة: مجرور ب)في(، وعالمة جره الكسرة الظاهرة في آخره.  .11

 على: حرف جر. الكرسي: مجرور ب )على(، وعالمة جره الكسرة الظاهرة في آخره.   .12

 الباء: حرف جر.  الرجل: مجرور ب )الباء(، وعالمة جره الكسرة الظاهرة في آخره.  .13

 ت(درجا 4ثانيا: اإلضافة )

14.    [√   ] 

15.   [× ] 

16.    [√] 

17.   [× ] 

 درجة( 23ثالثا: النعت )

 [  طويل   ] هذا رجل   .18

 [  جميلة   ] هذه امرأة    .19

 [              األسودَ  ] رأيت الرجلَ  .20
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 [. األسودِ  ] مررت بالرجلِ  .21

 ] جاء الطالب.............[  .22

 ] رأيت الطالبات.............[   .23

 ] هذه فتاة ........[  .24

 والد.........[أ] هؤاالء  .25

 [    ×هذا قلم  أحمٍر. ]   .26

 [    √الجديدُ.]  البيُت  .27

28. .  [                   ×]هذه البنُت جميل 

 [    ×مخيفة .] الحفرةُ عميقةُ  .29

 [     ×لة .]رأيت بنتاً جمي .30

 [√.] زرت دولةً كريمةً   .31

 إن لي أباً ...............      .32

 مررت برجٍل ..............      .33

 ةُ ...............بالطال  .34

 عندي قلم  .............        .35

 هؤالء طالب  .............[  .36

 ...................................................................النعت المفرد المذكر : ......  .37

 ....... .......................................................النعت الجمع المذكر : ............ .38

 ........... .....................................................النعت المفرد المؤنث : ........  .39

 ...............................................................النعت المثنى المذكر : .........  .40
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 اء يف النعت: املبحث األول: عرض النتائج وحتليل األخط1.3.2
فإن اجلدول اآليت قد عاجل مرحلة التعّرف على الطأ،  (1)وعمال أبدبيات منهج حتليل األخطاء

وذلك بتحديد الرتاكيب اليت تشتمل على النعت، واليت أخطأ فيها الطالب، مع ذكر نسبة الطأ من 
ل عاجل مرحلة وصف مائة ومخسني طالبا. كما أن اجلدو  150جمموع أفراد العينة الذين بلغ عددهم 

الطالب أثناء استعماهلم لظاهرة النعت. وقد تناول اجلدول كذلك الطأ، وذلك ببيان أوجه احنراف 
جزء من املرحلة الثالثة لطوات حتليل األخطاء، وهو تصحيح الطأ وذكر الصواب. وجيدر الذكر أن 

 .اليت أجريت ختبارات التقومييةرقم السؤال يف اجلدول ابق على حاله كما كان يف ورقة األسئلة لال

رقم السؤال كما ورد يف أواراق االختبارات  -رقم تسلسلي لرتتيب اآليت:اب واجلدول مرتَّبٌ 
 -تصحيح الطأ -نص الطأ املرتكب  -النسبة املئوية لألخطاء املرتكبة يف االختبارات  -التقوميية 

 ية. وصف الطأ حسب ما تقتضيه قواعد النحو يف اللغة العرب

 النعت( يوضح نتائج حتليل األخطاء يف 11جدول رقم )

سلي
سل

م ت
رق

ؤال 
الس

قم 
ر

خلطأ 
بة ا

نس
 

 وصف اخلطأ الصواب اخلطأ

1 2
0 

 رأيت الرجل  األسود   60%
 األسودِ  الرجل  رأيت 

رفع الصفة مع  -1 .رأيت الرجل  األسود  
 املوصوف املنصوب.

جر الصفة مع  -2
 املوصوف املنصوب.

2 2
1 

الصفة مع رفع  مررت ابلرجِل األسودِ  ررت ابلرجِل األسودٌ م 40%
 املوصوف اجملرور

3 2
2 

تنكري الصفة مع  تهدون اجملجاء الطالب  جاء الطالب جمتهدون  53%
 املوصوف املعرف 

                                                           

 .51ص، 1ط ،العربية وتعليم التطبيقي علم اللغة، الراجحي:نظرا( 1)
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سلي
سل

م ت
رق

ؤال 
الس

قم 
ر

خلطأ 
بة ا

نس
 

 وصف اخلطأ الصواب اخلطأ

إفراد الصفة مع  األذكياءجاء الطالب  جاء الطالب الذكي 
 املوصوف اجملموع

تنكري الصفة مع   كثريونالب جاء الطال جاء الطالب كثريون
 املعرفاملوصوف 

اجملتهدون جاء الطالب  جاء الطالب كلهم
 كلهم

اإلتيان ابلتوكيد بدل 
 الصفة

4 2
3 

تنكري الصفة مع  -1 رأيت الطالبات اجملتهداتِ  رأيت الطالبات جمتهداتٌ  67%
املوصوف املعرف  

رفع الصفة مع  -2
 املوصوف املنصوب

5 2
4 

الصفة مع تذكري  هذه فتاة أمينةٌ  اة أمنٌي هذه فت 47%
 هذه فتاة طويلة هذه فتاة طويلٌ  املوصوف املؤنث

6 2
5 

 نو هؤالء أوالد الصاحل 60%
 هؤالء أوالد صاحلني

 هؤالء أوالد صاحلون
 كلهم  صاحلون هؤالء أوالد

تعريف الصفة مع  -1
 تنكري املوصوف.

نصب الصفة  مع  -2
 املوصوف املرفوع.

7 2
6 

جّر الصفة مع  أمحر  هذا قلٌم  هذا قلٌم أمحر   47%
 املوصوف املرفوع

9 2
8 

تذكري الصفة مع  ميلةاجلالبنت  ميل  اجلالبنت   53%
 املوصوف املؤنث

1
0 

2
9 

تنكري الصفة مع  احلفرة  العميقة  خميفةٌ  احلفرة  عميقة خميفةٌ  80%
 املوصوف املعّرف
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سلي
سل

م ت
رق

ؤال 
الس

قم 
ر

خلطأ 
بة ا

نس
 

 وصف اخلطأ الصواب اخلطأ

1
1 

3
0 

رفع الصفة مع  ا مجيلةً رأيت بنت رأيت بنتا مجيلةٌ  40%
 املوصوف املنصوب

1
3 

3
2 

رفع الصفة مع  ًماإن يل أاب حكي إن يل أاب حكيمٌ  53%
 اأمينً إن يل أاب  أمنيٌ إن يل أاب  املوصوف املنصوب

1
4 

3
3 

رفع الصفة مع  مررت برجل أمني   مررت برجل  أمنٌي  40%
 املوصوف اجملرور

1
5 

3
4 

تنكري الصفة مع  لطالبة اجملتهدة حضرت ا الطالبة جمتهدة حضرت  47%
 حضرت  احلكيمةالطالبة  حضرت حكيمةالطالبة  املوصوف املعرف

1
7 

3
6 

إفراد الصفة مع  هؤالء طالب جمتهدون هؤالء الطالب جمتهد 60%
 املوصوف اجملموع

1
8 

3
7 

تنكري الصفة مع  جاء إبراهيم الطويل   جاء إبراهيم  طويلٌ  40%
 فاملوصوف املعر 

1
9 

3
8 

تنكري الصفة مع  رأيت الرجال الفرحني رأيت الرجال فرحني  53%
 املوصوف املعرف

2
0 

3
9 

تنكري الصفة مع  رأيت فاطمة اجملتهدة ةجمتهد فاطمةرأيت  47%
 املوصوف املعرف.

2
1 

4
0 

تنكري الصفة مع  رأيت الرجلني الكرميني رأيت الرجلني كرميني 53%
 املوصوف املعرف

 

 %40ول أن النسب املئوية لألخطاء يف النعت ترتاوح بني أربعني و مثانني يف املائة )يشري اجلد
(، مما يشري إىل شيوع الطأ يف هذه الظاهرة لدى الطالب الغانيني يف املرحلة الثانوية، ومل %80و 
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السهلة اليت ي توقع حدوث (، وهي من األسئلة  35و 31و 27يسجل البحث  خطأ يف األسئلة: ) 
 ك فيها.ذل

، فهو إذن (1)ال ميسها اإلعراب إال على سبيل التبع لغريها، أي متبوعهاوالنعت من التوابع اليت 
جاءت  ولذا. (3)، ألن النعت واملنعوت يف املعىن واحدٌ (2)ال ي بحث إال يف )جانب املطابقة يف اجلملة(

 -العدد )اإلفراد واجلمع(  -نيثالتذكري والتأ -أخطاء الطالب يف اجلوانب اآلتية: التعريف والتنكري
والتفسري العلمي  استعمال صيغة مجع غري صحيحة. -اإلتيان ابلتوكيد بدل النعت  -عالمات اإلعراب 

 :اآليتينحصر يف  -حسب مالحظات البحث  -لوقوع هذه األخطاء 

لب عادات خل اللغوي ونقل الربة من اللغة األم إىل اللغة العربية. وقد اكتسب الطاالتدا أوال:
لغوية يف استعماله للغته األصلية، األمر الذي جعله يتأثر بقواعدها وهو يستعمل ظاهرة النعت يف اللغة 

 العربية فيقع يف األخطاء.

ال فقط ال غري، حيث أطلق وقد أرجع الدكتور غالدنثي سبب األخطاء يف النعت إىل هذا اجمل 
اللغة العربية(، وذكر أن الصفة يف )اهلوسا( قد أتيت قبل عليه )أتثري قواعد اللغات احمللية على متعلم 

 املوصوف إذا كانت كلمة مفردة، وأتيت بعد املوصوف إذا كانت مركبة، ومثل هباتني العبارتني:

ْ م ت ْم = رجل عظيم = )صفة جامدة جاءت ق -  بل املوصوف(ب ّبَّ

ة مركبة جاءت بعد م ت ْم م ْي ِغْرما = رجل عظيم ]أي: رجل صاحب عظمة[ = )صف -
 . (4)املوصوف(

؛ وهي األخطاء Intralingualأو أخطاء داخل اللغة  Developmentalجمال التطور اللغوي  اثنيا:
العربية( من جتربته احملدودة هبا، وأتيت هذه اليت يقع فيها الطالب يف حماولته بناء افرتاضات حول )اللغة 

                                                           

 315، ص: 2ج/ ،1ط ،شرح األمشوين على ألفية ابن مالكنظر: األ مْش وين، ا( 1)

 .52ص ، 1ط، علم اللغة التطبيقي يف اجملال التقابلي )حتليل األخطاء(، زهرانانظر: ( 2)
 .145 ، ص3ج/د.ط، ، مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع السيوطي، انظر:( 3)

 .196-195ص ، 2ط، 1966إىل  1804حركة اللغة العربية وآداهبا يف نيجرياي من سنة ثي، انظر: غالدن( 4)
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والتطبيق الناقص للقواعد  -ة يف التعميم، واجلهل بقيود القاعدة املبالغ االفرتاضات حتت العناوين اآلتية:
 . (1)واالفرتاضات الاطئة -

 (.Hypercorrection -ويدخل يف ذلك ما اصطلح عليه ب )املبالغة يف التصويب  -

ام البحث  بشرح أسباب األخطاء الواردة يف الدراسة امليدانية على ضوء ما ورد وليتضح األمر ق
 -أعاله على النحو اآليت: يف اجلدول

شكل اجلمل ، وكان نص السؤال   %60وقد كان نسبة الطأ فيه ستني ابملئة  (،20السؤال رقم )
 ( ] رأيت الرجل األسود [ 20)اآلتية:  

هو يف مثل )ر أ يت  الرَّجل  األ سود (، وسبب هذا الطأ  املوصوف املنصوبرفع الصفة مع  -
، وذلك أن قواعد اللغات احمللية عودت الطالب على استعمال اجلمل االمسية، نقل  الربة من اللغة األم

 فنقل هذه العادة اللغوية إىل اللغة العربية، حيث غفل عن الفعل دون أن يشعر فرفع الكلمة األخرية
 وكأهنا خرٌب للمبتدأ. 

ذا الطأ راجٌع يف مثل )ر أ يت  الرَّجل  األ سوِد(، وسبب ه جر الصفة مع املوصوف املنصوب -
 . Hypercorrectionإىل املبالغة يف التصويب 

شكل اجلمل ، وكان نص السؤال   %40وقد كان نسبة الطأ فيه أربعني ابملئة  (،21السؤال رقم )
 رت ابلرجل األسود [ ( ] مر 20)اآلتية:  

هو طأ يف مثل )مررت  ابلرجِل األسود (، وسبب هذا ال رفع الصفة مع املوصوف اجملرور -
نقل  الربة من اللغة األم، وذلك أن قواعد اللغات احمللية رسخت يف الطالب العادة اللغوية الستعمال 

 اجلملة االمسية، فرفع الكلمة األخرية وكأهنا خرٌب للمبتدأ. 

، وكان نص السؤال هكذا: %53وقد كان نسبة الطأ فيه ثالث ومخسني ابملئة  (،22سؤال رقم )ال
 سبا للكلمة اليت حتتها خط مع التشكيل: هات نعتا منا

                                                           

 .158ص، 1ط، علم اللغة التطبيقي يف اجملال التقابلي )حتليل األخطاء(زهران، نظر: ( ا1)



 

 

231

 .............[      الطالب] جاء  

 وكما هو مبني يف اجلدول فإن األخطاء حتت هذا السؤال قد تنوعت إىل:

جاء الطالب يف مثل )جاء الطالب جمتهدون( و) املوصوف املعر فتنكري الصفة مع  -أ
ن اللغة األم إىل اللغة العربية، ألنه ال ي عّرف الصفة (، فسبب هذا الطأ يرجع إىل نقل الربة مكثريون

يف لغة الطالب، )هوسا( مثال، وإمنا ي عّرف املوصوف فقط. ولنأخذ مثال الدكتور غالدنثي السابق 
ْ م ت ْم = رجل عظيم(،  -لطأ، حيث أورد مثاال للصفة واملوصوف يف حالة التنكري )لتوضيح هذا ا ب ّبَّ

ْ م ت ِمنَّْن = الرجل العظيم(؛ فلم تتغري ينية الكلمة األوىل اليت  - حالة التعريف )ولنقرأ نفس املثال يف ب ّبَّ
الطالب سبٌب يف نقلها إىل  هي الصفة، مما يدل على ما ذكران آنفا. فرسوخ هذه العادة اللغوية لدى

 اللغة اجلديدة اليت يتعلمها.

(، حيث overgeneralizatin  - التعميم هناك سبب آخر ملحوظ يف هذا الطأ، وهو )املبالغة يف
عمم الطالب قاعدة )املبتدأ والرب، أو اجلملة اإلمسية(، فغفل عن الفعلفي بداية اجلملة وعامل الصفة 

 أ والرب، كأن اجلملة يف أصلها: الطالب جمتهدون. واملوصوف معاملة املبتد

ربة(. فقاعدة تركيب اجلملة يف لغة غري أن هذا السبب األخري انبٌع من السبب السابق )نقل ال
)اهلوسا( تكررت أنه "جيب أن يسبق الفاعل  الفعل ، مث أييت املفعول بعدمها...، وهذه القاعدة جعلت 

 .(1)مل اجلمل االمسية أكثر من الفعلية، ألن األوىل أقرب إىل لغته"كثريا ممن يكتب ابلعربية يستع

ثل )جاء الطالب الذكي(، وسبب هذا الطأ يف م إفراد الصفة مع املوصوف اجملموع -ب
هو نقل الربة من اللغة اإلجنليزية )حبكم أهنا ت كتسب  كلغة أجنبية قبل اللغة العربية يف غاان(، ففيها ال 

مع الصفة  م ع املوصوف اجملموع، فالصفة يف اللغة اإلجنليزية تبقى على صيغة واحدة سواء كان جي 
 ا أو مؤنثا، مثل:املوصوف مفردا أو مجعا، مذكر 

student intelligentThe .الطالب الذكي = 

students  intelligentThe .الطالب األذكياء = 

                                                           

 .195ص، 2، ط1966إىل  1804حركة اللغة العربية وآداهبا يف نيجرياي من سنة غالدنثي، ( 1)
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اإلجنليزية، لكن بسبب النقل من لغته ومن الطالب من وقع يف هذا الطأ ال بسبب النقل من 
فة ولو كان املوصوف األم، فأهل )أكان(، خاصة يف هلجة أسانيت يف غاان ال يستعملون صيغة اجلمع للص

 مجعا، فيقولون يف اإلفراد

(Akwadaa pa )(1)= ولد مهذب( :كما يقولون يف اجلمع ،Nkwadaa pa  ،)أوالد مهذبون =
 .فلم تتغري الصفة يف احلالتني

يف مثل )جاء الطالب كلهم(، ورغم أن الرتكيب صحيح اإلتيان ابلتوكيد بدل الصفة   -ج
ميكن إرجاع سبب هذا الطأ إىل االفرتاضات و جاء جوااب للسؤال املطروح. إال أنه ي عترب غري صحيح إذا

(2)الاطئة
False concepts of hypothesized السبب هو عند استعمال القواعد. وأيضا ميكن أن يكون

(، فالطالب يف حرصه الشديد أال يقع يف الطأ عندما ط لب Hypercorrection -املبالغة يف التصويب 
يان بصفة ملوصوف يف صيغة اجلمع، جاء بلفظة )كلهم( ظنا منه أهنا تصف الطالب ألهنا منه اإلت

 تشتمل على ضمري اجلمع، فوقع يف الطأ هلذا السبب.

هات ، وكان نص السؤال هكذا: %67نسبة الطأ فيه سبعة وستني ابملئة  و كان (،23السؤال رقم )
 ..........[ الطالبات] رأيت  نعتا مناسبا للكلمة اليت حتتها خط مع التشكيل:

 -مت حصر نوعني من الطأ يف هذا السؤال على النحو اآليت:

يف مثل: )رأيت  الطالبات جمتهداٌت(، ويرجع سبب  تنكري الصفة مع املوصوف املعر ف -أ
ف الطأ إىل نقل الربة من اللغة األم إىل اللغة العربية، ألن اللغات احمللية تعّرف املوصوف وال تعر 

 الصفة.

يف املثال السابق: )رأيت الطالبات جمتهداٌت(،  رفع الصفة مع املوصوف املنصوب -ب
 ثنني:سبب هذا الطأ يرجع إىل أمرين او 

                                                           

 .م2017 /4 /30است عرض بتاريخ: ، http://www.theakan.com/Adapa__Tak-Adama.htmlنظر ( ا1)

 Khansir, Ali Akbar, Error Analysis and Secon Language Acquistion, Theory and Practice in  Secondانظر: (2)

.Language Studies V. 2, No 5 ,  pp. 1029, May 2012 



 

 

233

نقل  الربة من اللغة األم، وذلك أن قواعد اللغات احمللية عودت الطالب على استعمال  -
اللغوية إىل اللغة العربية، حيث غفل عن الفعل اجلمل االمسية، كما أسلفنا قبل قليل، فنقل هذه العادة 
 دون أن يشعر فرفع الكلمة األخرية وكأهنا خرٌب للمبتدأ.

اليت تكونت من البيئة التعليمية، فكثريا  False concepts hypothesizedةاالفرتاضات الاطئ -
 ما ميثل املدرسون للمبتدأ والرب ابجلملة مثل )الطالبات جمتهداٌت(.  

، وكان نص السؤال هكذا: %47و كان نسبة الطأ فيه سبعة وأربعني ابملئة  (،24ل رقم )السؤا
تذكري الصفة  -..........[       فتاة] هذه  هات نعتا مناسبا للكلمة اليت حتتها خط مع التشكيل:

ربة يف مثل: )هذه فتاة أمني( و)هذه فتاة طويل(، ويرجع سبب الطأ إىل نقل ال مع املوصوف املؤنث
غة األم للطالب إىل اللغة العربية، فجل اللغات احمللية ال تفرق بني املذكر واملؤنث يف الوصف. من الل

وأيضا يرجع السبب إىل أتثر بعض الطالب ابللغة اإلجنليزية من حيث أن الصفة ال تتبع املوصوف أبدا، 
 أي تبقى الصفة على حالة واحدة.

ة ملفتة للنظر لشيوعه بني الناطقني بغري اللغة لتأنيث ظاهر ويرى الباحثون أن عنصر التذكري وا
، وقد أورد اجلاحظ مناذج من اللط بني التذكري والتأنيث يف كتابه (1)العربية، وهي أيضا ظاهرة قدمية

 يف أم ولد له، يذكر لكنتها: البيان والتبيني، منها قول بعض الشعراء

 (2)األنثى وأتنيث الذكر. تذكريها ..أول ما أمسع منها يف السحر ..

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

] هؤالء  هات نعتا مناسبا للكلمة اليت حتتها خط مع التشكيل:ونص السؤال هو:    
 .............[. أوالد

                                                           

 .52ص، 1ط، التطبيقي يف اجملال التقابلي )حتليل األخطاء( علم اللغةزهران، نظر: ا( 1)

 .80، ص1ج، د.ط،البيان والتبينياجلاحظ،  (2)
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، مثل: )هؤالء أوالد الصاحلون(، وسبب الطأ هو تعريف الصفة مع تنكري املوصوف -أ
، وذلك أن جل اللغات احمللية ال تعّرف الصفة، فحرص الطالب hypercorrectionبالغة يف التصحيح امل

 الشديد يف مراعاة اسم اإلشارة كأحد املعرفات، وقع يف خطأ آخر فعّرف الصفة.

الد صاحلني(، ويرجع سبب الطأ مثل: )هؤالء أو نصب الصفة  مع املوصوف املرفوع،  -ب
، ألن الطالب استعمل الكلمة Incomplete Application of Rulesاقص للقاعدةهنا إىل التطبيق الن

املناسبة من حيث تنكري الصفة ومجعها، لكنه أخطأ فاستعمل الياء بدل الواء جلمع املذكر السامل يف 
 حالة الرفع.

 ، ونص السؤال هو:   %47بعة وأربعون ابملئة و نسبة الطأ فيه س (،26السؤال رقم )

هذا قلٌم أمحر . ]    [       ( أمام العبارات اآلتية:  xأو خطأ )  (   √مة صح )  ضع عال
، )هذا قلٌم أمحر (، واملالحظ أن سبب وقوع الطالب يف هذا الطأ جر  الصفة مع املوصوف املرفوع -

 يرجع إىل عدة أمور:

ح ذفت عالمات  ، حيث إن الرتكيب مستقيٌم لوovergeneralizationاملبالغة يف التعميم - 
 اإلعراب، فالطالب ابلغ يف تعميم فهمه للجملة ومل يراع هذه العالمات.

نقل الربة من اللغة األم للطالب، فليس يف اللغات احمللية اإلعراب، فالعادات اللغوية يف  -
 حتديد املعاين يف اجلمل راسخٌة عند الطالب، فهذا عامل من العوامل اليت عدم استعمال اإلعراب يف

 تدفعه إىل عدم مراعاة عالمات اإلعراب، ألنه ال حيتاجها يف لغته ليصل إىل معان يف الرتاكيب. 

Ignorance of Rules Restrictionsاجلهل بقيود القاعدة   -
، وعلى الرغم من معرفة الطالب (1)

 الصيغ ال ت نّون.  للقواعد املتعلقة بصيغ املمنوع من الصرف إال أنه اعترب اجلملة صحيحة جلهله أبن هذه

 يقول ابن مالك يف ألفيته أبن الصرف هو التنوين:

ن ا  الصَّْرف  تـ ْنوِيٌن أت ى م بـ يًِّنا ... م ْعىن ً ِبِه ي ك ون  ااِلْسم  أ ْمك 
                                                           

  ,Khansir, Ali Akbar, Error Analysis and Secon Language Acquistionانظر:( 1)
        .Theory and Practice in  Second Language Studies V. 2, No 5 ,  pp. 1029, May 2012 



 

 

235

 ن وزن )أمحر( يقول الناظم:وع

 (1)صلي ووزن أفعال ... ممنوع أتنيث بتا كأشهالأووصف 

 ، ونص السؤال هو:   %53يه ثالثة ومخسون ابملئة و نسبة الطأ ف (،28السؤال رقم )

[         √البنت اجلميل  ]  ( أمام العبارات اآلتية:  xأو خطأ )  (   √ضع عالمة صح )  
يف )البنت اجلميل (، وسبب الطأ يرجع إىل نقل الربة من اللغة  املوصوف املؤنثتذكري الصفة مع  -

الطالب ابللغة اإلجنليزية من حيث أن الصفة فيها ال تتبع املوصوف األم، كما يرجع أيضا إىل أتثّر بعض 
 يف التذكري. 

 ، ونص السؤال هو: %80و نسبة الطأ فيه مثانون ابملئة  (،29السؤال رقم )

 -[     √احلفرة  عميقة  خميفٌة ]  ( أمام العبارات اآلتية:  xأو خطأ )  (   √عالمة صح )  ضع 
نقل الربة من اللغة األم إىل اللغة العربية، ألن  وسبب الطأ هواملعر ف،  تنكري الصفة مع املوصوف

 اللغات احمللية تعّرف املوصوف وال تعرف الصفة.

 ، ونص السؤال هو: %40و نسبة الطأ فيه أربعون ابملئة  (،30السؤال رقم )

رفع  -[    √يلٌة ] رأيت بنتاً مج ( أمام العبارات اآلتية:  xأو خطأ )  (   √ضع عالمة صح )  
 وسبب الطأ هو األمران كما أسلفنا يف اجلملة الشبيهة:الصفة مع املوصوف املنصوب، 

نقل الطالب العادة اللغوية يف استعمال اجلملة االمسية إىل نقل  الربة من اللغة األم، حيث  -
 ا خرٌب للمبتدأ.اللغة العربية، حيث غفل عن الفعل دون أن يشعر فعّرف الكلمة األخرية وكأهن

اليت تكونت من البيئة التعليمية، فكثريا  False concepts hypothesized االفرتاضات الاطئة -
 ما ميثل املدرسون للمبتدأ والرب ابجلملة مثل ) هذه بنٌت مجيلٌة(.  

                                                           

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

.......... (                                                                                    أابً ) إن يل 
الطأ وسبب  (،أمنيٌ ( و)إن يل أاب إن يل أاب حكيمٌ يف مثل )رفع الصفة مع املوصوف املنصوب  -

، ظن ا من الطالب أن )حكيم و Ignorance of Rules Restrictionsراجٌع إىل اجلهل بقيود القاعدة  
أمني( خربان لـ )إن( اليت تنصب املبتدأ وي سّمى امسها وترفع الرب وي سّمى خربها، فهو جيهل قيود 

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

 .                         (1)رف جر ... انوين معىن "كائن" أو "استقر"ف أو حبوأخربوا بظر 

 :(2)النجار األستاذ وجيهل كذلك القيود املتعلقة ابلفصل بني اسم "إنَّ" وخربها، وعن ذلك يقول

: قوله تعاىل وال يتوسط إال إذا كان احلرف غري "عسى"، و"ال"، والرب ظرفًا، أو جمرورًا؛ حنو" 
 .(12سورة املزمل، اآلية:)چڱ  ڱ  ں  ںچ 

                ، ونص السؤال هو:            %40و نسبة الطأ فيه أربعون ابملئة  (،33السؤال رقم ) 
مررت اخرت نعتا مناسبا ملا حتته خط مع التشكيل يف اآليت: ) أزرق، حكيم، أمني، جمتهد، ( )

                                                                 .............. (                  برجل  
نقل يف مثل )مررت برجل  أمنٌي(. ويكمن سبب هذا الطأ يف رفع الصفة مع املوصوف اجملرور  -

لتعوده على العادة الربة من اللغة األم، حيث عّرف الكلمة األخرية وكأهنا خرٌب للمبتدأ، وذلك 
 ال اجلملة االمسية يف لغته.اللغوية يف استعم

اخرت نعتا مناسبا ، ونص السؤال هو: %47و نسبة الطأ فيه سبعة وأربعون ابملئة  (،34السؤال رقم )
                                                               ............حضرت(                الطالبة  ملا حتته خط مع التشكيل يف اآليت: ) أزرق، حكيم، أمني، جمتهد، ( )

مثل هذا الطأ  طالبة  جمتهدة حضرت(، وكما سبق أنيف مثل )التنكري الصفة مع املوصوف املعر ف  -

                                                           

 .189، ص1ج، 1ط، األمشوين على ألفية بن مالكشرح األمشوين، ( 1)

 .300، ص1، ج1، طضياء السالك إىل أوضح املسالكالنجار،  (2)
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ألن اللغات احمللية تعّرف املوصوف وال تعرف  من اللغة األم إىل اللغة العربية؛نقل الربة  إىل سببه يرجع
 الصفة.

 ، ونص السؤال هو:               %60فيه ستون ابملئة و نسبة الطأ  (،36السؤال رقم )

هؤالء طالٌب اخرت نعتا مناسبا ملا حتته خط مع التشكيل يف اآليت: ) أزرق، حكيم، أمني، جمتهد، ( )
                 )  .............                                                                 - 

يف مثل )هؤالء طالٌب جمتهٌد(، ويرجع سبب الطأ إىل نقل الربة  ع املوصوف اجملموعإفراد الصفة م
 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. 

، ونص السؤال هو:               %40و نسبة الطأ فيه أربعون ابملئة  (،37السؤال رقم ) -
تنكري الصفة  -( النعت املفرد املذكر : ...................37)مثل لآليت مع وضعه يف اجلملة: 

اللغة  نقل الربة منيف مثل )جاء إبراهيم طويٌل(، وسبب هذا الطأ يرجع إىل ملوصوف املعر ف مع ا
 األم إىل اللغة العربية، ألن اللغات احمللية ال تعّرف املوصوف.

مثل ، ونص السؤال هو:               %53و نسبة الطأ فيه ثالثة ومخسون ابملئة  (،38السؤال رقم )
 ( النعت اجلمع املذكر: ...................       38)لآليت مع وضعه يف اجلملة: 

يف مثل: )جاء الرجال فرحني(، وسبب هذا الطأ هو وصوف املعرف تنكري الصفة مع امل -
نقل الربة من اللغة األم إىل اللغة العربية، غري أنه لوحظ سبٌب آخر جبانب املذكور، مثل سابقه، أي 

و اجلهل بقيود القاعدة، فاجلملة صحيحة لو ط لب من الطالب أن أييت مبثال فيه )حال للمذكر وه
 اجملموع(.

مثل ، ونص السؤال هو:               %47و نسبة الطأ فيه سبعة وأربعون ابملئة  (،39ل رقم )السؤا
تنكري  -..           ( النعت املفرد املؤنث : .................39)لآليت مع وضعه يف اجلملة: 

ن اللغة نقل الربة ميف مثل )رأيت فاطمة جمتهدًة(، وسبب الطأ هو الصفة مع املوصوف املعرف 
 األم إىل اللغة العربية، لعدم تعريف الصفة يف جل اللغات احمللية يف غاان
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مثل           . ونص السؤال هو:     %53و نسبة الطأ فيه ثالثة ومخسون ابملئة  (،40السؤال رقم )
 النعت املثىن املذكر : ...................          لآليت مع وضعه يف اجلملة:

يف مثل )رأيت الرجلني الكرميني(، ويرجع السبب إىل صفة مع املوصوف املعرف تنكري ال -
 نقل الربة من اللغة األم، كسابقه.
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 األخطاء يف اإلضافة واجلار واجملرور: املبحث الثاين: عرض النتائج وحتليل 2.3.2
من الضرورة  يتناول هذا املبحث حتليل األخطاء يف ظاهريت )اإلضافة واجلار واجملرور(. وأصبح

اجلمع  بني الظاهرتني يف مبحث واحد الجتماعهما يف اجلّر يف جانب، ولقلة ورود األخطاء يف اإلضافة 
 يف جانب آخر.

رقم السؤال  -رقم تسلسلي يحي حيتوي على البنود اآلتية: وقد اعتمد البحث  على جدول توض
نص الطأ  -ألخطاء املرتكبة يف االختباراتالنسبة املئوية ل -كما ورد يف أواراق االختبارات التقوميية

 وصف الطأ حسب ما تقتضيه قواعد النحو يف اللغة العربية.   -تصحيح الطأ -املرتكب

إن البحث  تطرق من خالل اجلدول إىل مرحلة التعّرف وعمال أبدبيات حتليل األخطاء ف
بحث مبرحلة التفسري ، مث أكمل الدراسة يف امل(1)على الطأ، ووصف الطأ، وتصحيح الطأ

 وشرح األسباب لألخطاء، وذلك يف خارج اجلدول. 

 ( يوضح نتائج حتليل األخطاء يف حروف اجلر12جدول رقم )
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م ت
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 وصف اخلطأ الصواب اخلطأ

 املخالفة يف القاعدة يكون احلرف سببا للجر ال يكون احلرف سببا للجر 27% 1 1
 املخالفة يف القاعدة أييت اإلتباع سببا للجر   أييت اإلتباع سببا للجرال 27% 2 2
 القاعدةاملخالفة يف  أييت اإلضافة سببا للجر ال أييت اإلضافة سببا للجر 33% 3 3
 املخالفة يف القاعدة ال يكون الفعل سببا للجر يكون الفعل سببا للجر  47% 4 4
حروف اجلر ال تدخل عل  33% 5 5

 اء فقطاألمس
حروف اجلر تدخل 

 األمساء فقطىعل
 املخالفة يف القاعدة

                                                           

 .51ص، 1ط،وتعليم العربية التطبيقي علم اللغة، الراجحي:نظرا( 1)



 

 

240

 

حروف اجلر تدخل عل  33% 6 6
 األمساء واألفعال

حروف اجلر ال تدخل عل 
 األفعال

 املخالفة يف القاعدة

رفع الصفة مع املوصوف  مررت  مبحمد  الطويلِ  مررت  مبحمد  الطويل   53% 7 7
 اجملرور

8 8 0%    

رفع الكلمة واتبعها بعد  رب رجل  طويل  حضر ٌل طويٌل حضر رب رج 67% 9 9
"  "ر بَّ

1
5 

1
5 

ليس املضاف منصواب  املضاف منصوٌب دائما 27%
 دائما

 املخالفة يف القاعدة

 17وصل عدد األسئلة يف االختبارات التقوميية لإلضافة واستعمال حرف اجلر إىل سبعة عشر
ب  يف مثانية أسئلة من جمموعها، وعليه سيتطرق البحث إىل سؤاال، واملالحظ أنه مل خيطئ أي طال

تطرقه إىل األسباب اليت أدت األسباب اليت ساعدت على عدم وقوع الطالب يف هذه األخطاء جبانب 
 إىل وقوعهم يف األخطاء األخرى:

( يف 15( يف استعمال حروف اجلر، وسؤال رقم )6( إىل )1يالحظ يف األسئلة رقم ) أوال:
 32.5، مبعدل %27و  %47ة، أهنا تتعلق ابلقواعد، وكانت نسبة األخطاء فيها ترتاوح بني اإلضاف

 لكل خطأ. 

 %53( وبنسبة مئوية 9( و )7انب التطبيقي كانت يف السؤالني رقم )أن األخطاء يف اجل اثنيا:
 لكل خطأ. 60على التوايل، مبعدل  %67و 

 اعد وأسئلة يف التطبيق:والشكل اآليت يبني التفاوت بني أسئلة يف القو 

 ( يوضح نسبة األخطاء يف القواعد والتطبيق21شكل رقم )
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( أسئلة متعلقة ابجلانب التطبيقي حلروف اجلر، لكن األخطاء س جلت 7توجد سبعة ) اثلثا:

(. وبيان ذلك هو أن يف لغة الطالب حروف اجلر املستعملة يف تلك 9( و)7يف سؤالني فقط، برقم )
 الباء(. وجيدر إعادة ذكر -على  -هي )يف متداولة بكثرة يف االستعمال اليومي، و  األسئلة، وهي

 ( حممد يف الغرفة على السرير.10( قمت أان يف اجلماعة.   )8) شك ل ما أييت:ة للتوضيح: األسئل

 شكل وأعرب ما حتته خط: 

 [ ابلرجل( ]مررت 13حممد[ ) على الكرسي( ]12[ )يف الغرفة( ]حممد 11)

 -تفسري األخطاء الواردة يف هذا املبحث على النحو اآليت: عا:راب

( يف 15( يف استعمال حروف اجلر، والسؤال رقم )6-1مبعث األخطاء يف األسئلة ) -أ
 .Incomplete Application of Rulesاإلضافة، هو التطبيق الناقص للقاعدة 

إىل اللغة العربية، أو ما  ألم( هو نقل الربة من اللغة ا7سبب الطأ يف السؤال رقم ) -ب
(. وذلك أنه ال توجد ظاهرة اإلعراب Linguistic Interferenceيصطلح عليه بـ )ظاهرة التداخل اللغوي 

يف لغة الطالب، كما أنه ال توجد ظاهرة اإلتباع يف اجلر، وال ما اصطلح عليه الليل بـ )الفض 
األخرية "الطويل" وكأهنا خرٌب للمبتدأ، وذلك  لمةعّرف الك . وفضال عن ذلك فإن الطالب(1)ابجلوار(

 لتعوده على العادة اللغوية يف استعمال اجلملة االمسية يف لغته.

 ( إىل عدة أمور:9ويرجع سبب الطأ يف السؤال رقم ) -ج

                                                           

 .194، ص5، طاجلمل يف النحولليل، ( ا1)

35%

65%

ة التفاوت بين أسئلة القواعد وأسئل
التطبيق

قأسئلةفيالتطبي

أسئلةفيالقواعد
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(، ألن الدراسة أثبتت أن Prepositionطبيعة اللغة العربية نفسها يف استعمال حروف اجلر ) -
األدوات اليت متثل مشكلة ابلنسبة ملستعمل اللغة العربية من الناطقني هبا والناطقني  حروف اجلر من

 -كثرة عدد احلروف :  (1)بغريها. وتظهر أبعاد هذه املشكلة يف عدة جوانب، كما بينها الدكتور زهران
 وظائف احلروف. -كيفية استعمال احلروف -معاين احلروف 

وكما ذكر األمشوين هي اليت  من قبل، ،رف اجلر )ر ّب(حلعل الطالب مل يسبق له استعمال  -
فهو لفظة "رمبا" على استعماله  الطالب الذي تعودأما و  ،(2)وأتيت "رب" للتكثري كثريا، وللتقليل قليال"

، وإمنا يستعملها فقط وهي مكفوفة (3)قيود القاعدة املتعلقة بعمل )رب( وإلغائها بـ)ما( الزائدة، وجيهل
 .(Ignorance of Rule restrictionsعليه يكون سبب الطأ هنا )اجلهل بقيود القاعدة عن العمل. و 

ألن الطالب  ؛والسبب اآلخر لوقوع الطالب يف هذا الطأ هو نقل الربة من اللغة األم -
 ترسخت لديه العادة اللغوية يف استعمال اجلملة االمسية، فنقل هذه العادة أو الربة إىل اللغة العربية،

 فعّرف الصفة واملوصوف بدل جرمها بـ )رب(.

                                                           

 .76ص ،1ط التقابلي )حتليل األخطاء(،علم اللغة التطبيقي يف اجملال زهران، نظر: ا (1)

 .104، ص2ج، 1ط، شرح األمشوين على ألفية بن مالكاألمشوين، انظر: ( 2)

 .106، ص2ج، 1ط، شرح األمشوين على ألفية بن مالكاألمشوين، ( انظر: 3)
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الفصل الرابع: )حتليل األخطاء يف قواعد اإلمالء والرتقيم(: 4.2  
 متهيد:

ًضا لنتائج املستوى اإلمالئي وقواعد الرتقيم، مع حتليل  تناول الفصل الرابع من الباب الثاين عر 
ات التقوميية. ويستهل الفصل ابملبحث األول لألخطاء اليت وقع فيها الطالب يف كتاابهتم أثناء االختبار 

 الذي يتناول األخطاء يف كتابة اهلمزة.

أو اجلزئية بني الصور  قصور التلميذ عن املطابقة الكلية يعينويعّرف زايد الطأ اإلمالئي أبنه:"
عد الكتابة الصوتية أو الذهنية للحروف والكلمات، مدار الكتابة اإلمالئية مع الصور الطية هلا، وفق قوا

 .  (1)"اإلمالئية احملددة أو املتعارف عليها

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 

 . (2)بقائها جزء ال يتجزأ من الدروس اللغويةعلم اللغة، رغم 

اختالف غات العامل( يف كتابة مجيع ل )وهي موجودة أيضاابت املتعلقة ابلكتابة العربية ومن الصعو 
بني الرسم الكتايب عن الواقع املنطوق أحياان، مثل كلمة )ابن(، فإن مهزة الوصل ت كتب وال ت نطق إذا سبقها 

اق ألف زائدة الفعل املاضي )كتبوا(...، وغري ذلك من األمور اليت تشري إىل صوٌت ما. ومثله أيضا إحل
 .(3)ذه الظاهرة االختالف الكتايب والصويت، وللرسم القرآين دور يف وجود ه

لعوامل العضوية حاول الباحث أن يبتعد عن اوعند وضع أدوات حتليل األخطاء يف هذا الفصل 
 . من شأهنا أن تزيد من فرص وقوع الطالب يف أخطاء ميكن تفاديهايف الطأ اإلمالئي، اليت والرتبوية

طالب على وللتوضيح فإن العوامل العضوية كما شرحها )زايد( هي: ضعف قدرة بعض ال
يف حالة   اإلبصار، حبيث يؤدي هذا الضعف إىل التقاطهم لصورة الكلمة التقاطا مشّوها، وذلك

                                                           

 .71، د.ط، صاألخطاء الشائعة النحوية والصرفية واإلمالئية، ( زايد1)

 . 201املرجع نفسه، ص( 2)
 .202انظر: املرجع نفسه، ص (3)
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رات. ومن هذه العوامل أيضا ضعف بعضهم يف السمع الذي قد استخدام السبورة وسيلة لتنفيذ االختبا
 يف االختبار. مشّوهة لو استخدمت مهارة االستماعيؤدي إىل مساع الكلمة بصورة 

 لالختبار، كأن يكون املعلم سريع النطق وأما العوامل الرتبوية فهي تنحصر يف قراءة املعلم وسيلةً 
االهتمام بتوضيح احلروف املتقاربة يف أصواهتا وخمارجها، أو خافت الصوت، أو أن يكون يف نطقه عدم 

 .(1)االمالئي وغري ذلك من األمور اليت جيب على املعلم مراعاهتا يف قراءته أثناء االختبار

 -وما يلي أدوات األسئلة املعدَّة لتحليل األخطاء يف هذا الفصل:

 ية وترقيميةامتحان تقومي مستوى طالب املرحلة الثانوية يف قضااي إمالئ
 

 : مع التشكيل آت بفعل األمر من األفعال اآلتية -1

، ف ِهم ،  ، ش ِرب  ، ك ت ب   ا (:ع  د  ، ر م ى، ان  د  ) ذ ه ب 

............................................................................ 

 :تياركمث عل ل الخأمام الكلمات الصحيحة مم ا أييت،  ( √ضع عالمة )  -2

]   [     إْنِتص اٌر]    [  ]  [     إنـْت ص ر   [ِتص اٌر]    [    إنـْت ِصْر]   انـْت ِصْر]   [       انْ    انـْت ص ر 

................................................................................... 

 إْستـ ْقِبْل]   []  [    اْسِتْقب اٌل]  [     اْستـ ْقب ل ]  [       إْسِتْقب اٌل]  [     إْستـ ْقب ل ]  [     اْستـ ْقِبلْ 

................................................................................... 

 ]   [أْكر م  ]   [      إْكراٌم ]   [      ا ْكرِْم ]   [     ا ْكر م   ]   [       أْكرِْم ]   [   اِْكراٌم 

................................................................................. 

 .مث عل ل الختيارك،مم ا أييت ( √ضع عالمة ) اخرت الكلمة الصحيحة من كل جمموعة بو  -3

                                                           

 .76-75، د.ط، صاألخطاء الشائعة النحوية والصرفية واإلمالئية، انظر: زايد( 1)
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 ن ْشأة]  [ / ن ْشئ ة]   [  
................................................................................... 

ْتون ]  [ ت ون ] [ / أت   ات 

..................................................................................         . 

 م ْسئ ولِيٌَّة] [ / م ْسؤ ول ّيٌة] [
.......................................................................... ........... 

]   [ ]   [  / التـَّف اؤ ل   التـَّف اء ل 
          ...................................................................................... 

ِئنُّ ]   [  /  ي ْطم إنُّ]   [  ي ْطم 
.....................................................................          ................. 

ِطْيأ ٌة]   [ ئ ٌة]   [ / خ  ِطيـْ  خ 
 ...................................................................................... 

 :أمام اجلمل الصحيحة مم ا أييت ( √عالمة )  )ضع

 ]    [  رقينأحب أال تفاأشرت إليه أن ال يفعل ]   [                       

 رأيتك وأنت حينئذ  تقود السيارة ]   [           كنت  يف الفصل حني إْذ 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
 [   ]))   (([   ] )  ([    ]؟ [   ] ![   ] ؟![- -[   ] -]  ]...[]:[    ].[   ]،[   ]؛[  

 مث أجب عن األسئلة *  اقرأ الدرس جيدا

 اخلليصمت        من كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فليقل خريا أو*  

 إن اجلوَّ معتدلٌ  وأخواهتا تنصب االسم وترفع الرب  مثل إن *  

 ا يدرسها أبناؤانل مسلم  وهلذ*  اللغة العربية لغة ك

 *  قال املدرس  أنصحكم أن جتتهدوا يف قراءة دروسكم

 *  قالِت الـم دّرسة   من يستطيع أن يقرأ سورة النبإ كاملة 

 *  ذهب حممٌد إىل املدرسة

 *  حممد جمتهد  وهو مستحق أن يكون رئيسا للطالب

 ما أمجل هذا الثوب   مث دعا لهه إبراهيم   * قابل إبراهيم  صديق ه البًسا ثواًب جديًدا فقال ل
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 وحتليل األخطاء يف كتابة اهلمزة : املبحث األول: عرض النتائج1.4.2
استعان البحث  جبدول بياين على غرار اجلدول املستعمل يف الفصول السابقة. وبنود اجلدول 

نص الطأ  -ئوية لألخطاء النسبة امل -رقم السؤال أو رقم افرتاضي للتسهيل على الرتتيب اآليت: 
 وصف الطأ حسب ما تقتضيه قواعد اإلمالء يف اللغة العربية.   -تصحيح الطأ  -املرتكب 

وذكِر نسبة الطأ من معاجلة  مرحلة التعّرف على الطأ،  -من خالل اجلدول  -ول البحث  حا
لك مرحلة  وصِف الطأ، كما مائة ومخسني طالبا. وعاجل كذ 150جمموع أفراد العينة الذين بلغ عددهم 

. مث أييت ، وهو )تصحيح الطأ وذكر الصواب((1)عاجل جزء من املرحلة الثالثة لطوات حتليل األخطاء
 بعد اجلدول بياٌن ألسباب وقوع الطالب يف األخطاء املسجلة. 

 ( يوضح نتائج حتليل األخطاء يف كتابة اهلمزة13جدول رقم )

ؤال
الس

قم 
ر

خلطأ 
بة ا

نس
 

 وصف اخلطأ الصواب أاخلط

 إذهب، 64% 1
 أكتب،
 إشرب،

 أدن، أدنو،
 إرم، أرمي، 
 أدع، أدعو

 اذهب، 
 اكتب، 
 اشرب، 

 ادن ،
 ارِم،
 ادع  

كتابة مهزة قطع حني يقتضي السياق مهزة 
 وصل.

2 
 

إنتصر، إنتصار،  57%
 إنتصر

انتصر، انتصار، 
 انتصر

كتابة مهزة قطع حني يقتضي السياق مهزة 
 وصل.

                                                           

 .51ص، 1ط،وتعليم العربية التطبيقي علم اللغة، الراجحي:نظرا( 1)
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ؤال
الس

قم 
ر

خلطأ 
بة ا

نس
 

 وصف اخلطأ الصواب أاخلط

بل، إستق 
إستقبال، 

 إستقبل

استقبل، استقبال، 
 استقبل

ا كرم، اِكرام،  
 ا كرم

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

 نشئة 61% 3
 اتتون

 نشأة
 أتتون

كتابة اهلمزة على النربة حني يقتضي  
 السياق كتابتها على األلف.

لنربة حني يقتضي كتابة اهلمزة على ا مسؤولية مسئولية
 السياق كتابتها على الواو.

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

 يطمإن
 خطيأة

 يطمئن
 خطيئة

كتابة اهلمزة على األلف حني يقتضي 
 السياق كتابتها على النربة.

 
غة فعل األمر لكل فعل من األفعال اآلتية، : أن أييت الطالب بصي(: اهلدف اخلاص1السؤال رقم )

، ف ِهم ، مع التشكيل: ) ، ش ِرب  ، ك ت ب  ، ر م ى، د ع ا(.ذ ه ب   د ان 
، مما يدل على شيوع %64وصلت النسبة العامة لألخطاء يف السؤال إىل أربعة وستني ابملائة 

 اهلمزة بنوعيها الوصلي والقطعي.  هذا الطأ بني طالب املرحلة الثانوية العربية يف غاان، يف تعاملهم مع
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 ويرجع سبب الطأ إىل أمور:

ا يف قواعد اإلمالء وخاصة فيما يتعلق هبمزيت الوصل والقطع، واليت تداخل اللغة العربية نفسه -
 تبدو صعبة للطالب.  

اء اجلهل بقيود القاعدة املتعلقة بصياغة فعل األمر من األفعال الثالثية، واليت تشري إىل أن ف -
ي توصل هبا عند النطق حبرف ساكن، ألن العرب الكلمة يصبح مسكوان فجيء هبمزة وصل ل

 .(1)تبدأ بساكن وال تقف على متحرك يف كالمهاال 

االفرتاضات الاطئة: يالحظ أن الصعوبة تكمن يف تسمية )مهزة وصل(، فهي ليست مهزة  -
مية إىل وقوع الطالب يف مثل هذا وإمنا هي األلف بال مهزة. وقد يؤدي هذا اللط يف التس

 األلف معتمدين على االسم. اهلمزة على نشأ لديهم افرتاضات خاطئة فيكتبواالطأ، فت

: )أن خيتار الطالب الكلمات الصحيحة من حيث استعمال اهلمزة، (: اهلدف اخلاص2السؤال رقم )
، يف %57سبعة ومخسني ابملائة  وأن يعللوا الختيارهم(.وصلت النسبة العامة لألخطاء يف السؤال إىل

 حني تتجلى الطأ لكل جمموعة يف الشكل اآليت:

 ( يوضح نسبة نتائج حتليل األخطاء يف مهزيت وصل وقطع22)شكل رقم 

 
، حيث وقع الطالب Hypercorrectionوسبب الطأ يف جمموعة )أكرم( هو املبالغة يف التصويب 

. ولعل هذا هو (2)ظن ا منهم أن الكلمة تكتب هبمزة وصليف الطأ بسبب حرصهم على أال يقعوا فيه 

                                                           

 .23د.ط، ص، رسالة منازل احلروف، اينالرمانظر:( 1)
لوم دراسات العجملة ، حتليل األخطاء الكتابية على مستوى اإلمالء لدى متعلمي اللغة العربية الناطقني بغريها، بّ (  أبو الرُّ 2)

 .      5، ص2، ع 34اإلنسانية واالجتماعية، م
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. وهناك سبب عام يشمل الكلمات الثالث، وهو %48الكلمة إىل  سبب ارتفاع نسبة الطأ يف هذه
اجلهل بقيود القاعدة املؤدي إىل التطبيق الناقص للقاعدة؛ فكثري من الطالب مل يتمكنوا من ذكر سبب 

 .يف حاالت االختيار لإلجاابت الصحيحة اختيارهم إلجاابت معينة، حىت

: )أن خيتار الطالب الكلمات الصحيحة من حيث (: اهلدف اخلاص من السؤال3السؤال رقم )
استعمال اهلمزة، وأن يعللوا الختيارهم(.وصلت النسبة العامة لألخطاء يف السؤال إىل واحد وستني 

 مة:، ويوضح الشكل اآليت نسبة الطأ يف كل كل%61ابملائة 

 ( يوضح نسبة نتائج حتليل األخطاء يف كتابة اهلمزة23شكل رقم )

 
، %6خطيئة( إىل  -يطمئن  -الشكل أن نسبة الطأ نزلت يف الكلمات )أتتون  يالحظ يف 

على  %38و %25و %19مسؤولية( بنسب  -نشأة  -يف حني ارتفعت يف الكلمات )التفاؤل 
قد وردت يف القرآن  %6لمات اليت قلت فيها األخطاء بنسة التوايل. وميكن تفسري هذا األمر أبن الك

 افق الرسم احلديث، مما سهل للطالب رمسها بدون خطأ يذكر. الكرمي ابلرسم الذي يو 

وأما كلمة )التفاؤل( اليت مل ترد يف القرآن الكرمي، وكلمة )نشأة( اليت وردت فيه، فإن سبب  
، فرمسوا )التفاؤل( هكذا )التفاءل(، ورمسوا )النشأة( هكذا الطأ فيهما يعزي إىل املبالغة يف التصويب

 )النشئة(.

عن الرسم احلديث كان يف كلمة  (1)وأوضح مثال لظاهرة اختالف الرسم القرآين االصطالحي 
. لقد وردت يف القرآن الكرمي هكذا )مسئول( %38)مسؤولية(، حيث ارتفعت نسبة األخطاء فيها إىل 

                                                           

 .202، د.ط، ص ةاألخطاء الشائعة النحوية والصرفية واإلمالئي، انظر: زايد( 1)
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وسبب الطأ هنا يعود  (24)سورة الصفات، اآلية: چمب  ىب  خبحبچ  كما يف قوله تعايل:
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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 : املبحث الثاين: عرض النتائج وحتليل األخطاء يف )ما يوصل وما ال يوصل(2.4.2
ية يف )الوصل والفصل(، مع حتليل األخطاء اليت حث عرًضا لنتائج االختبارات التقوميتناول املب

اجلمع بني كلمتني أو أكثر وقع الطالب فيها أثناء تعاملهم هبما، مع الوضع يف االعتبار أن الوصل هو 
 . (1)يف كلمة واحدة يصح وصلهما دون اعرتاض، والفصل خالف ذلك

احلقيقي أو االفرتاضي، ونسبة الطأ، آليت مبيناً فيه: رقم السؤال وقد استعان البحث ابجلدول ا
وذكر نص الطأ، وذكر الصواب، ووصف الطأ حسب مقتضيات قواعد اإلمالء يف اللغة العربية. مث 

 أييت بعد اجلدول تفسرٌي لألخطاء املسجلة بذكر األسباب اليت ترجع إليها.

 يف الفصل والوصل ( يوضح نتائج حتليل األخطاء14جدول رقم )

ؤال
الس

قم 
ر

خلطأ 
بة ا

نس
 

 وصف اخلطأ الصواب اخلطأ

أشرت إليه أن ال  أشرت إليه أال يفعل. 66% 4
 يفعل.

وصل "أن" املفسرية اليت مبعىن  
"أي" مع "ال" النافية، مع أن 

 السياق يقتضي الفصل.
فصل "أن" الناصبة عن "ال"  أحب أال تفارقين. أحب أن ال تفارقين.

يقتضي افية، مع أن السياق الن
 الوصل.

رأيتك وأنت حني إذ  
 تقود السيارة.

رأيتك وأنت 
حينئذ  تقود 

 السيارة.

فصل "حني" الظرفية عن  "إذ " 
املنونة، مع أن السياق يقتضي 

 الوصل.

                                                           

 .80، صءقواعد اإلمالمرشد الطالب إىل ، معال ( انظر:1)
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ؤال
الس

قم 
ر

خلطأ 
بة ا

نس
 

 وصف اخلطأ الصواب اخلطأ

كنت يف الفصل حينئْذ 
 نزل املطر.

كنت يف الفصل 
حني إْذ نزل 

 املطر.

غري وصل "حني" الظرفية مع  "إذ" 
املنونة، مع أن السياق يقتضي 

 الفصل.
إن ما توعدون لصادق 

 )مبعىن القصر( 
إمنا توعدون 

لصادق    )مبعىن 
 القصر(

فصل "إن" عن "ما" اليت ليست 
موصولة مبعىن "الذي"، مع أن 

 السياق يقتضي الوصل.
إمنا توعدون لصادق    

 )مبعىن التوكيد فقط(
إن ما توعدون 

 )مبعىنلصادق    
 التوكيد فقط(

وصل "إن" مع "ما" املوصولة مبعىن 
"الذي"، مع أن السياق يقتضي 

 الفصل. 

 : (: اهلدف اخلاص4السؤال رقم )
 أن خيتار الطالب الكلمات الصحيحة من حيث الوصل والفصل )ما يوصل وما ال يوصل(.

ح الشكل اآليت ، ويوض%66وصلت النسبة العامة لألخطاء يف السؤال إىل ستة وستني ابملائة 
 نسبة الطأ يف كل مجلة:

 ( يوضح نسبة نتائج حتليل األخطاء يف الفصل والوصل23شكل رقم )
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تبنّي يف الشكل أن الكلمة اليت قلت نسبة الطأ فيها هي الكلمة املركبة "حني" مع "إذ" املنونة، 
لكرمي، مثل قوله ورودها يف القرآن اولعل السبب يعود إىل كثرة استعماهلا لدى الطالب مع 

، خبالف ما ر كب مع "إذ" غري املنونة، فإنه (84سورة الواقعة، اآلية:)چڄ  ڄ  ڄ چتعاىل:
مل يرد يف القرآن الكرمي ويقل استعماله لدى الطالب وغريهم ممن يستعمل اللغة العربية عامة، أو ينعدم 

 . %24 استعماله، ولذا جاءت نسبة الطأ فيه مرتفعة إىل

ام لوقوع الطالب يف الطأ أثناء استعماهلم هلذه الظاهرة، جبانب ما ذ كر، هو اجلهل والسبب الع
بتداء الما صّح ابقيود القاعدة يف الفصل والوصل بني أجزاء الكلمات املركبة، وي فهم من هذه القيود أن 

لوقوع يف الطأ وقد دفع هذا اجلهل الطالب  إىل حماولة جتنب ا .(1)به والوقف  عليه ف صل، وما ال فال
فبالغوا يف التصويب فوقعوا يف األخطاء، حيث فصلوا ما اقتضى السياق وصله والعكس، كما هو مبني 

 يف اجلدول.
  

                                                           

 .54صد.ط، ، قواعد اإلمالء النماس،(1)
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 : املبحث الثالث: عرض النتائج وحتليل األخطاء يف عالمات الرتقيم4.2.
عالمات الرتقيم الثاين عرضا وحتليال لنتائج الطالب يف عالمات تناول املبحث األخري من الباب 

الرتقيم، اليت هي جمموعة رموز توضع بني اجلمل، أو الفقرات، أو املعاين؛ اليت تساعد القارئ على فهم 
 .(1)ما يقرأ ابلدقة

ولتحقيق ذلك استعان البحث  جبدول حيتوي على: رقم السؤال احلقيقي أو االفرتاضي، ونسبة 
حسب مقتضيات قواعد عالمات الرتقيم  لطأ، وذكر نص الطأ، وذكر الصواب، ووصف الطأا

االصطالحية يف اللغة العربية. مث أييت بعد اجلدول تفسرٌي لألخطاء املسجلة بذكر األسباب اليت ترجع 
 إليها.

 ( يوضح نتائج حتليل األخطاء يف عالمات الرتقيم15جدول رقم )

ؤال
الس

قم 
ر

 

سبة 
ن

خلطأ
ا

 

 وصف اخلطأ الصواب اخلطأ

يدا، مث اقرأ الدرس ج 69% 5
 أجب عن األسئلة  

اقرأ الدرس جيدا، مث 
 أجب عن األسئلة.

ترك النقطة يف هناية اجلملة 
 اتمة املعىن.

حممد جمتهد وهو 
يستحق أن يكون رئيسا 

 للطالب.

حممد جمتهد، وهو 
يستحق أن يكون رئيسا 

 للطالب.

الفاصلة مع أن السياق ترك 
 يقتضي ذلك.

اللغة العربية لغة كل 
وهلذا يدرسها  مسلم،
 أبناؤان.

اللغة العربية لغة كل 
مسلم؛ وهلذا يدرسها 

 أبناؤان.

استعمال الفاصلة مع أن 
السياق يقتضي استعمال 

 الفاصلة املنقوطة.

                                                           

 .11صد.ط، ، قواعد اإلمالء النماس،انظر: (1)
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 وصف اخلطأ الصواب اخلطأ

إن وأخواهتا تنصب 
املبتدأ وترفع الرب، مثل، 

 معتدٌل.إن اجلو  

إن وأخواهتا تنصب 
املبتدأ وترفع الرب، مثل: 

 إن اجلو  معتدٌل.

استعمال الفاصلة بدل 
 النقطتني القائمتني.

من كان يؤمن ابهلل 
واليوم اآلخر فليقل خريا 
 أو ليصمت )     ( إخل.

من كان يؤمن ابهلل 
واليوم اآلخر فليقل خريا 

 أو ليصمت ... إخل.

فيما ترك عالمة احلذف 
 يقتضي السياق استعماله.

قال املدرس: أنصحكم   
أن جتتهدوا يف قراءة 

 سكم.درو 

قال املدرس: 
))أنصحكم أن جتتهدوا 

 يف قراءة دروسكم((.

ترك عالمة االقتباس 
أوالتنصيص مع أن السياق 

 يقتضي ذلك.
من يستطيع أن يقرأ   

 سورة النبإ كاملة.
من يستطيع أن يقرأ 

 كاملة؟سورة النبإ  
استعمال النقطة بدل عالمة 

 االستفهام.
استعمال عالمة االستفهام  ثوب!ما أمجل هذا ال ما أمجل هذا الثوب؟  

يف مكان عالمة التعجب أو 
 )التأثر أو االنفعال(

 (: 5السؤال رقم )
 : أن يضع الطالب عالمات ترقيم مناسبة يف أماكن مناسبة.اهلدف اخلاص من السؤال

، ويوضح الشكل اآليت %69وصلت النسبة العامة لألخطاء يف السؤال إىل تسعة وستني ابملائة 
 طأ يف استعمال كل عالمة على حدة:نسبة ال

 ( يوضح نسبة نتائج حتليل األخطاء يف عالمات الرتقيم23شكل رقم )
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 يوضح الشكل نسب األخطاء خبصوص كل عالمة من عالمات الرتقيم اليت وردت يف السؤال. 

يف  ضعيٌف للغاية، وليس األمر بتدريس القواعد املتعلقة بعالمات الرتقيماالهتمام أن  يالحظ
 جانب الطالب فحسب، بل إن كثريا من املعلمني ال يراعون عالمات الرتقيم يف كتاابهتم أثناء التدريس

 األخطاء املتعلقة ابلظاهرة يرجع إىل عدد من األسباب:سبب وقوع الطالب يف و  .ويف خارج الفصل

كتب   ، فعلى سبيل املثالIncomplete Application of Rules التطبيق الناقص للقاعدة •
كن دون وضع النقطة يف هناية اجلملة اتمة املعىن. مي( اقرأ الدرس جيدا، مث أجب عن األسئلةبعضهم : )

القول أبن الطالب الذين وقعوا يف هذا الطأ كانوا على علم بقاعدة خاصة ابلنقطة غري أهنم مل يطبقوها 
ملوا عالمة معينة أو تركها، وبني يف هذا السياق الذي يقتضيها، أو أهنم كانوا مرتددين بني أن يستع

دون أن )حممد جمتهد وهو يستحق أن يكون رئيسا للطالب.(، ، مثل: (1)استعمال غريها بدال منها
 يضع الفاصلة يف هناية اجلملة األوىل القصرية، واليت تدل على استمرار الكالم بعد وقفة قصرية.

أيضا: )اللغة العربية لغة كل مسلم، وهلذا ويدخل النماذج اآلتية يف )التطبيق الناقص للقاعدة( 
)إن وأخواهتا تنصب املبتدأ  -عمل الطالب الفاصلة بدل الفاصلة املنقوطة يدرسها أبناؤان.(، حيث است

وترفع الرب، مثل، إن اجلو  معتدٌل.(، استعملوا الفاصلة بدل النقطتني القائمتني، و)من كان يؤمن ابهلل 
)قال  -و ليصمت )     ( إخل.(: استعملوا القوسني بدل عالمة احلذف واليوم اآلخر فليقل خريا أ

من يستطيع أن ) -درس: أنصحكم أن جتتهدوا يف قراءة دروسكم.(، حيث تركوا عالمة التنصيص امل

                                                           

(1)Carson, J. (2001). Second language writing and second language acquisition. In Mungungu, Saara Sirkka 

 (2010), Error analysis : Investigating the writing of ESL Namibia learners,  Master Degree Thesis 

 unpublished University of Sauth Africa. pp. 62 
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ما أمجل هذا الثوب؟(، استعملوا ) -يقرأ سورة النبإ كاملة.(، استعملوا النقطة بدل عالمة استفهام 
 ل عالمة تعجب.عالمة استفهام بد

ال الفاصلة يف كل مكان يصلح : وذلك يف استعمOvergenerizationاملبالغة يف التعميم  •
 فيه وقفة قصرية من خالل اجلملة.

: كان هذا جليا يف النموذج الذي استعمل Hypercorrectionاملبالغة يف التصويب      •
الطأ ابستعمال هذه العالمة  الطالب عالمة استفهام يف مكان عالمة تعجب، حيث حاولوا جتنب

داء اإلعجاب ابلثوب ويقتضي استعمال عالمة تعجب، فوقعوا يف خطأ آخر؛ ألن السياق كان إلب
 وليست اجلملة استفهامية.

: ويتمثل ذلك يف كثرة املواضع الستعمال Intralingualتداخل اللغة العربية نفسها  •
 .(1)الفاصلة اليت تستخدم يف اثين عشر موضعاعالمة معينة، ويبدو هذا صعبا على املتعلم، مثل 

  

                                                           

 .11صد.ط، ، قواعد اإلمالء ينظر:النماس، (1)
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 اخلامتة
 أوال: النتائج: 

كانت يف يف ضوء ما سبق تكشف الدراسة عن نتائج أسئلة البحث، فنتائج السؤال األول  
من أفراد  %45.3حتليل احملتوى ملقررات اللغة العربية يف املرحلة الثانوية، حيث توصل البحث إىل أن 

ية واإلمالئية للطالب الغاين، ال يوافقون على صالحية حمتوى املقررات الصرفية والنحو  العينة )املعلمني(
فقط يوافقون على صالحيتها  %14منهم يوافقون على صالحيتها موافقة عادية، وأن  %42.6وأن 

التداخالت موافقة قوية. وتوصل البحث كذلك إىل أن الطالب الغاين يعاين من مشكلة 
، Trinligualبسبب تعدد لغته األم، فهو منذ الطفولة متعلم ثالثي اللغة ، Linguistic Interferenceاللغوية

أو أكثر. وتعترب هذه التداخالت مصدرا أساسيا من مصادر  Quadrilingualوأحياان رابعي اللغة 
 .الصعوبة يف تعلم اللغة األجنبية

توصل البحث  طاء الطالب، ولقدأما نتائج السؤالني الثاين والثالث فهي تتلخص يف حتليل أخ
فقط من أفراد العينة جيدون الصعوبة يف نطق األصوات احللقية واملطبقة واألسنانية،  %28إىل أن نسبة 

ال جيدون الصعوبة يف نطقها، وكان سبب تدين نسبة األخطاء يف هذا  %72ويف املقابل فإن نسبة 
 ة يف الدولة. القرآنية املنتشر املستوى هو دور قراءة القرآن املتمثلة يف احللقات 

من العينة وقعوا يف األخطاء يف املستوى الصريف، وذلك يف التمييز بني األفعال  %51.4وأن 
املتصرفة؛ )اتمة التصرف( و)انقصة التصرف(، واإلتيان أبوزان الفعل الثالثي اجملرد من حيث بنائه 

عمال أنواع الفعل املعتل، واملضعف، ويف استللماضي، والتمييز بني جمموعات الفعل السامل واملهموز 
 ويف صياغة املثىن  واجلمع من األمساء الصحيحة واملنقوصة واملقصورة واملمدودة.

، وذلك يف عدم %49.4ويف املستوى النحوي وصل نسبة الطأ يف استعمال النعت إىل 
 واجلمع، ويف واإلفراد واملثىن التطابق بني النعت واملنعوت يف التعريف والتنكري، والتذكري والتأنيث،
، ويالحظ أن النسبة %38.5احلاالت اإلعرابية. وأن نسبة الطأ يف اإلضافة واجلار واجملرور بلغت 

 اخنفضت يف الظاهرة األخرية، والسبب هو أن جل األسئلة تتعلق ابلقواعد.
ند وصلها وفصلها أما املستوى اإلمالئي املتمثل يف كتابة اهلمزة وكتابة الكلمات املركبة ع

، وذلك يف عدم التمييز %62واستعمال عالمات الرتقيم، فقد وصل نسبة الطأ يف هذه الظواهر إىل 
بني مهزة القطع ومهزة الوصل، واللط يف كتابة اهلمزة يف أول الكلمة ووسطها وآخرها، وفصل الكلمات 
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غري الصحيح  صلها، واالستعمالأو احلروف املركبة اليت جيب وصلها، ووصلها حني يقتضي السياق ف
 لعالمات الرتقيم.

وعلى ضوء ما سبق يكشف البحث األسباب والعوامل اليت أدت إىل وقوع الطالب يف 
 Negativeنقل السليب للخربة األخطاء اللغوية املذكورة، واليت تتمثل يف السببني الرئيسيني، أوهلما: ال

Transfer of Experienceعادات لغوية راسخة يلجئون كونت لدى الدارسنيمن اللغة األم، فقد ت 
األم.  واثنيهما هو التداخل  مإليها يف استعماهلم لظاهرة ما يف اللغة العربية وليس هلا نظري يف لغته

، وتعدد االستعماالت لظاهرة لصعوبة بعض جوانب قواعدها، Intralingualداخل اللغة العربية نفسها
قواعد قصورة واملمدودة،  وكتابة اهلمزة، وربط نقوصة واملومجع األمساء املمعينة كما هو احلال يف تثنية 

...، مما جيعل استعمال اللغة العربية يبدو صعبا على هؤالء الدارسني. اإلمالء والرتقيم ابلنحو والصرف
 وتوصل البحث كذلك إىل أن بقية األسباب املذكورة يف الدراسة اتبعة ألحد السببني أو هلما مًعا. 

البحث  كذلك أن العوامل املؤدية إىل ارتكاب األخطاء مرتابطة؛ ألن بعضها يؤدي ويكشف 
( بّ إىل بعض، فعلى سبيل املثال ال احلصر: الدارس الذي جيهل قيود القاعدة املتعلقة بعمل )ر  

يت ال ا "،قد يبالغ يف التعميم أو يبالغ يف التصويب، فيستعملها غري جارة لشبهها بـلفظ " رمب ،وإلغائها
  دخلت عليها "ما" املهّيئة، 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 

 االستعمال الصحيح؟"ن من كيف ميكن جعل العربية املستعملة يف غاان أقرب ما ميك: "الدراسة

ضرورة بناء منهج موحد ومناسب لتدريس اللغة العربية يف غاان، مع الوضع يف االعتبار  (1
 .ضرورة إجياد املقررات اليت حتقق األهداف املرسومة يف املنهج
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االهتمام ابحمليط اللغوي للطالب الغاين عند بناء املنهج، وذلك لتفادي وقوعه يف األخطاء  (2
 أسباهبا إىل النقلي السليب من اللغة األم. اليت ترجع 

والنرب، مما حيقق خصائص األصوات، وذلك من  عمل تدريبات وأنشطة هتتم أبمناط التنغيم (3
 خالل االستعانة ابألجهزة اللغوية احلديثة.

 .ال يف حتسني األداء الصويت لدى الدارسنياالهتمام حبلقات القرآن الكرمي ملا هلا من دور فعّ  (4

ا، وفقا ألساليب تربوية حديثة، حىت يتمكن موضوعات مواد اللغة العربية وظيفي  تقدمي  (5
 الدارسون من استيعاب الظواهر اللغوية من خالل السياق.

  الربامج املفيدة يف اإلذاعات املرئية والسمعية.تشجيع املتعلمني على كثرة االستماع إىل (6

 فة.د على كثرة اإلطالع والقراءة اهلاتشجيع املتعلمني (7

 .دريس اللغات للناطقني بغريها إىل أقصى احلدت االستفادة من أساليب (8

إقامة دورات تدريبية للمعلمني لتطوير أدائهم يف تدريس اللغة العربية، ويتم فيها مناقشة  (9
 راسات املتعلقة بتحليل األخطاء.نتائج الد

ليل األخطاء، تكوين جلنة من ذوي االختصاص لدراسة نتائج الدراسات اليت تتعلق بتح (10
مع وضعها موضع التنفيذ. ومن هنا ميكن االستفادة ابألساتذة الفضالء من أقسام اللغة 

كوماسي، وكلية   العربية يف جامعة ليغون أبكرا العاصمة، وفرع جامعة وينيبا للرتبية مبدينة
 يل.ومتا ،وكوماسي ،غاان بفروعها يف أكرا -الفاروق للرتبية مبدينة ونشي، ومعهد اللغات 

االستفادة من وسائل التواصل االجتماعي والتقنية احلديثة يف مناقشة األخطاء اللغوية،  (11
 راك الطالب يف اجملموعات املكونة هلذا الغرض.وميكن إش

الدراسات حول أخطاء متعلمي اللغة العربية من الناطقني بغريها، لتذليل إجراء مزيد من  (12
 الصعوابت اليت تواجههم.
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سورة الصافات، )چڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  چ 
 (.86اآلية:

 123 الصافات 86

 170 الصافات 153 چی  ی  جئ  حئ     چ 

 170 الزمر 36  چ ڈڌ  ڌ  ڎ   ڎچ 
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ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ 

چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  

 چڎڌ  ڌ

 96 غافر 28

 265 فصلت 24  چمب  ىب  خبحبچ 

ۓ    ڭ      ۓہ  ھ  ھ  ھ    ھ        ے  ےچ 

 چڭ  ڭ

 140 فصلت 36

ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  ژ  ڑ  چ 

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں      ں    

ڻ  ۀ  ۀ        ہ  ہ   ہ    ڻڻ  ڻ

ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ     ۓ  ڭ  

 چڭ      ڭ  ڭ  ۇ     ۇ  ۆ  ۆ

 205 فصلت 50-51

 109 الشورى 11  چٺ  ٿ        ٿ چ 

 109 الشورى 25  چڑ  ڑ    ک  ک          ک  ک چ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    چ

  چڀپ  پ  ڀ

 105 الشورى  45

 140-132 الذارايت 5 چۇئ  ۇئ  ۆئ  چ 
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 107 النجم 12 چڈ  ڈ  ژ  ژ چ 

 134 الرمحن 26 چڇ  ڇ  ڇ  ڍ  چ 

 109 الرمحن 35  چۈئ  ۈئ  ېئ         چ

 265 الواقعة 84 چڄ  ڄ  ڄ چ

ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ   ۆ  ۆ  چ 

 چۈ  ۈ    

 124 احلديد 16

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    چ 

  چڀ   ڀ  

 168 املمتحنة 1

 149 املمتحنة 1 چٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ٿٿ ٿ  ٿ    چ 

 105 اجلمعة 8 چٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ     چ 

ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  چ 

  چڤ        ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ   ڤٹ    ڤ  ڤ

 123 املنافقون  6

 105 امللك 4 چڃ  ڃ  چ  چ                  ڃ  ڃچ 

 136 القلم 19 چڱ  ڱ     ڱ  ں چ 

 170 احلاقة 2-1  چے       ۓ  ۓ  ڭ      چ 

 140 نوح 25 چۋ    ۋ  ۅ چ 

 205 املزمل 4 چٿ  ٿ    ٿ چ 
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 112 اإلنسان 6  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   چ 

 170 املرسالت 12  چۆ  ۆ   ۈ     چ 

 107 النبإ 18 چڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  چ 

 168 عبس 17 چک  ک      گ    گ   چ 

 107 املطففني 2 چۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ چ 

 106 املطففني 23 چے  ۓ  ۓ     چ 

 135-109 االنشقاق 19  چۇ  ۆ  ۆ  ۈ چ 

 116 الربوج 16 چۇ  ۇ  ۆ    چ 

 103 الغاشية 22  چې  ې   ې   چ 

 134 البلد 5 چژ        ڎ  ڎ  ڈ  ڈ      ژ چ 

 109 القدر 5 چڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄچ 
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 مالحق
 

 منوذج جدول حتليل احملتوى -( أ1ملحق )
 بانة تحليل محتوى الكتاب المدرسي )            ( ستا

 الفقرات المجال
 التقدير

 غري موافق موافق موافق بقوة

مقدمة 

 الكتاب

    ابتشمل تعريًفا مبوضوع الكت •

    توضح كيفية تنظيم احملتوى •

    تصف األهداف العامة للمقرر •

• ...............    

    وحمددةأهداف واضحة  • األهداف

    تسبق كل وحدة أهدافها اخلاصة بها •

    ترتبط أهداف املقرر بأهداف املرحلة •
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 منوذج جدول حتليل األخطاء -( ب 1ملحق )

سلي
سل

م ت
رق

ؤال 
الس

قم 
ر

خلطأ 
بة ا

نس
 

 وصف اخلطأ الصواب اخلطأ

 رأيت الرجل  األسود   60% 20 1
 األسودِ  الرجل  رأيت 

رفع الصفة مع املوصوف  -1 األسود  رأيت الرجل  
 املنصوب.

جر الصفة مع املوصوف  -2
 املنصوب.

 (: منوذج الشكل املوضح للنسب املئوية2ملحق )
 اع الفعل الصحيح((( يوضح نسبة األخطاء يف أنو 18))شكل رقم )   
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 : مناذج ورقة األسئلة اليت مت اإلجابة عليهاأ  (3ملحق )

 مناذج ورقة األسئلة اليت مت اإلجابة عليها: ب  (3ملحق )
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 : مناذج رسائل موجهة إىل احملكمني، واملدرسني، وإدارات املدارس(4ملحق )

 (صوص االستبانةخب )منوذج اخلطاب املوجه إىل احملكمني األفاضل -أ
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 ............................................ حفظه هللاأستاذي الفاضل/ 

 سالم عليكم ورمحة هللا وبركاتهال
أان حممد أ ْلم و حم  مَّْن، طالب يف مرحلة الدكتوراه يف كلية اللغات، قسم اللغة العربية جبامعة املدينة 

العربية  اللغوية لدى طالب املرحلة الثانويةعنوان )دراسة للظواهر ماليزاي، قدمت خطة الرسالة ب -العاملية 
، واليت ستوجه إىل املعلمني (النحو)(، فأحتاج إىل االستبانة لتحليل حمتوى الكتاب املقرر  ملادة يف غاان

 الذين يدرسون املادة يف الدولة.
ن فضيلتكم لب الغاين، واملطلوب موهتدف االستبانة اليت بني يديكم إىل معرفة مدى مناسبة املقرر للطا

 إبداء آرائكم حول ما جاء فيها مما ي ستهدف من خالل تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها.
 ونفيدكم أن الورقة األخرية خمصصة لتسجيل آرائكم وتوجيهاتكم وإضافات تروهنا مناسبة.

يدة اليت سوف تثري على حسن تعاونكم ويعتز آبرائكم السد -مقدما  -والباحث يشكركم 
 الدراسة. هذه

 الطالب:        وشكرا. 
 حممد أ ْلم و حم  مَّنْ          
 التاريخ:                       
 العمر ]        [       -------------------------------االسم : •
 املاجستري]   [  -املؤهل: الدكتوراه]   [  •

 
 
 
 
 

 (خبصوص أوراق االختبار كمني األفاضل)منوذج اخلطاب املوجه إىل احمل -ب
 أستاذي الفاضل/ ............................................ حفظه هللا

 سالم عليكم ورمحة هللا وبركاتهال



 

 

297

أان حممد أ ْلم و حم  مَّْن، طالب يف مرحلة الدكتوراه يف كلية اللغات، قسم اللغة العربية جبامعة املدينة 
العربية  خطة الرسالة بعنوان )دراسة للظواهر اللغوية لدى طالب املرحلة الثانويةاي، قدمت ماليز  -العاملية 
 إجراء االختبارات التقوميية يف مادة)                  (.(، فأحتاج إىل يف غاان

، يف هذه املرحلة، من أجل حتليلها لطالب الغايناألسئلة إىل الوقوف على األخطاء اليت يرتكبها اوهتدف 
 ب من فضيلتكم إبداء آرائكم حول ما جاء فيها.واملطلو 

 ونفيدكم أن الورقة األخرية خمصصة لتسجيل آرائكم وتوجيهاتكم وإضافات تروهنا مناسبة.
على حسن تعاونكم ويعتز آبرائكم السديدة اليت سوف تثري  -مقدما  -والباحث يشكركم 

 هذه الدراسة.
 الطالب:        وشكرا. 

 و حم  مَّنْ مد أ ْلم  حم         
 التاريخ:                       
 العمر ]        [       -------------------------------االسم : •
 املاجستري]   [  -املؤهل: الدكتوراه]   [  •

 
 
 
 
 
 
 

 كل حسب مادته(  -)منوذج اخلطاب املوجه إىل املدرسني  -ج
................... حفظه هللا                        املدرس الفاضل/ .........................

 سالم عليكم ورمحة هللا وبركاتهال
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أان حممد أ ْلم و حم  مَّْن، طالب يف مرحلة الدكتوراه يف كلية اللغات، قسم اللغة العربية جبامعة املدينة 
العربية  طالب املرحلة الثانوية خطة الرسالة بعنوان )دراسة للظواهر اللغوية لدىماليزاي، قدمت  -العاملية 

 .)الصرف((، فأحتاج إىل االستبانة لتحليل حمتوى الكتاب املقرر  ملادة يف غاان 
وهتدف االستبانة اليت بني يديكم إىل معرفة مدى مناسبة املقرر للطالب الغاين، واملطلوب من 

قة األخرية خمصصة لتسجيل ، ونفيدكم أن الور بانة حسب البنود املسجلة فيهاتعبئة االستفضيلتكم 
 آرائكم وتوجيهاتكم.

على حسن تعاونكم ويعتز آبرائكم السديدة اليت سوف تثري  -مقدما  -والباحث يشكركم 
 هذه الدراسة.

 الطالب:        وشكرا. 
 حممد أ ْلم و حم  مَّنْ          
 التاريخ:      
 [      العمر ]        -------------------------------االسم : •
دبلوم]    [  الثانوية]     -البكالوريوس]    [  -املاجستري]   [  -املؤهل: الدكتوراه]   [  •

] 
 كم سنة قضيت يف التدريس؟  ]      [ سنة •

 ]   [ما اجتاهات الطالب حنو اللغة العربية؟          إجيابية ]   [          سلبية  •
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 ()منوذج خطاب طلب إذن إجراء االختبار -د
 األستاذ الفاضل/ ............................................ حفظه هللا

 سالم عليكم ورمحة هللا وبركاتهال
أان حممد أ ْلم و حم  مَّْن، طالب يف مرحلة الدكتوراه يف كلية اللغات، قسم اللغة العربية جبامعة املدينة 

للظواهر اللغوية لدى طالب املرحلة الثانوية العربية  ماليزاي، قدمت خطة الرسالة بعنوان )دراسة -العاملية 
ة التطبيقي، وخاصة فيما يتعلق بتعّلم اللغة يف غاان(، وكان موضوعها حتليل  األخطاء يف جمال علم اللغ

 الثانية. 
إىل إجراء االختبارات لطالب املرحلة حتت الدراسة، وعليه  ولتحقيق أهداف الدراسة احتاج

ذن من إدارتكم املوقرة للقيام هبذه املهمة يف الصفني الثاين والثالث الثانويني، وذلك فإين أتقدم بطلب إ
 يف اجملاالت اآلتية: 

اجلار واجملرور ابحلرف  -املفرد واملثىن واجلمع  -تصاريف األفعال  -طق بعض األصوات )ن
 ( عالمات الرتقيم -ما يوصل وما ال يوصل  -كتابة اهلمزة   -النعت  -وابإلضافة 
 عدد الطالب: )        ( طالبا وطالبة. •

 التاريخ: خالل األسبوعني من اتريخ هذا الطاب )حسب خيار فضيلتكم(. •

 ساعتان.ملكان: أحد الفصول يف املدرسة.        * املدة: ا •

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

 الطالب:            
 
 حممد أ ْلم و حم  مَّنْ          
 م10/2016 /2 -هـ 1438 /1 /1             


