
  
  
 

  إندونيسـيا مجـهوريــة
  الدينيـة الشـؤون  وزارة
  مباالنج  احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة
 العليا الدراسات كليـة

  العربيـة اللغـة تعليـم قسم 

 
  

   يف التعبري الشفويةحتليل األخطاء اللغوي
  ) كونتور جاوى  الشرقيةاحلديثدار السالم معهد  بالتطبيق على(

  

  حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري يف تعليم اللغة العربية
  
  

  : إعداد
  حممد خريالدين: الطالب     
 S٢/٠٧٩١٠٠٠١٥  : رقم التسجيل

  :  إشراف  
   الدكتور سعيد حواية اهللا أمحد 
 حممد خبيت أمحد الدكتور بكري  

  
  

  العام اجلامعي
   م٢٠٠٨/٢٠٠٩

  
 



  االستهالل
  
  
  

  
 
  

 

  ى تعلُِّم اللّغِة العرِبيِة فِإنها جزٌء ِمن ِديِنكُمِاحِرصوا علَ
  }الوصية من عمرابن اخلطاب{

 

  
  
 
 
 
  
  
 
 



  إه�اء
  

 -  أدام اهللا صحتهما–إىل والدي ووالديت العطوفني 

  
  

 سدد – إىل الذين يربون اجليل على حب اللغة العربية 
 - اهللا حطاهم

  
 
 بالقول و العمل يف مواصلة الدراسة  إىل زوجيت الوفية اليت شجعتين 

 -  وفقها اهللا ملا فيه اخلري و الصالح–

  
 

   إىل ابين و ابنيت  اللذبن أشفقا علي  وصربا بانتظاري للعودة 

   
 
وفاًء ...  مجيعا أُهدي هذه الرسالة املتواضعة إليهم 

  وعرفانا
  
  
  



  شكر وتقدير

 على وأشكره حال، كل على العاملني ورب واألرض السموت رب هللا احلمد
 والسالم الصالة. واملآل احلال يف والثبات النوال، جزيل وأسأله املتوال، وفضله نعمه
 املختار، الشاكرين الصابرين خري اهللا عبد بن حممد رسولنا على نمتالزما نادائم

  :بعد أما ، بإحسان الدين يوم إىل تبعهم ومن والتابعني األطهار، وأصحابه آله وعلى
اهللا علي باالنتهاء من إعداد هذا البحث، فله سبحانه أهلج باحلمد وقد من 

والثناء، فلك احلمد يا ريب حىت ترضى، على جزيل نعمك وعظيم عطائك ويشرفين 
 أن أتقدم بالشكر والتقدير والعرفان إىل الذين كان هلم فضل –ىل ا بعد محد اهللا تع–

أحدهم بشئ طلبت، ومل يكن  هذا البحث إىل حيز الوجود ومل يبخل إخراجيف 
  : ومنهم . حيدوهم إال العمل اجلاد املخلص

 مالك موالنا جامعةمساحة األستاذ الدكتور احلاج إمام سفرايوغو، مدير 
  .ماالنج احلكومية اإلسالمية  إبراهيم

 موالنا جامعةمساحة األستاذ الدكتور عمر منران، عميد كلية الدراسات العليا 
  ماالنج احلكومية الميةاإلس  إبراهيم مالك

، رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية ة الدكتور توركيس لوبيسمساح
  ماالنج احلكومية اإلسالمية  إبراهيم مالك موالنا جامعةالدراسات العليا 

مساحة الدكتور شهداء صاحل نور املاجستري، سكرتري قسم تعليم اللغة العربية 
   ماالنج احلكومية اإلسالمية  إبراهيم مالك اموالن جامعةكلية الدراسات العليا 

، املشرف األول الذي أفاد الباحث علمياً مساحة الكتور سعيد حواية اهللا أمحد
وعملياً ووجه خطواته ىف كل مراحل إعداد هذا البحث منذ بداية فكرة البحث حىت 

  .التقديراإلنتهاء منه، فله من اهللا خري اجلزاء والربكة ومن الباحث عظيم الشكر و
 ، املشرف الثاين، فحقاً يعجز لساىن  خبيت أمحدحممد بكري كتوردالمساحة  

عن شكره وتقديره فقد قدم للباحث كل العون والتشجيع طوال فترة إعداد هذا 
البحث فلم يبخل بعلمه ومل يضق صدره يوماً عن مساعدة الباحث وتوجيهه، وكان 



 نفس الباحث فله مين خالص الشكر لتفضله مبناقشة هذا البحث أكرب األثر ىف
  . والتقدير ومن اهللا عظيم الثواب والنعمة

 كما يتقدم الباحث بكل الشكر والتقدير إىل األساتذة املعلمني يف قسم تعليم 
.  ماالنج احلكومية اإلسالمية  إبراهيم مالك موالنا جامعةكلية الدراسات العليا اللغة العربية 

 والتقدير على ما قدموه من العلوم واملعارف والتشجيع  فلهم من الباحث كل الشكر
  . وجزاهم اهللا عىن خري اجلزاء

كما يتقدم الباحث بكل الشكر والتقدير إىل الوالدين احملترمني الذين قد 
  . دائما يف طلب العلوم النافعةانـي منذ نعومة أظفاري وشجعاينربيانـي ورمح

هم ىف إخراج هذا العمل املتواضع وألشقائي وزمالئي وأصدقائي وكل من سا
إىل خري الوجود ولو بكلمة تشجيع، هلم مجيعاً خالص الشكر وعظيم التقدير 

  .واالمتنان
  واهللا ويل التوفيق
  
  

  
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  



  إنـدونيـســيا جـمهــوريـة
  الدينــيــة الشـــؤون وزارة

  ماالنج احلكومية اإلسالمية اجلامعة
  ـاالعــلي الدراســات كليـــة

 العــربية اللغة تعليــم قســم
  

  
 

DEPARTEMEN AGAMADEPARTEMEN AGAMADEPARTEMEN AGAMADEPARTEMEN AGAMA    

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MALANGUNIVERSITAS ISLAM NEGERI MALANGUNIVERSITAS ISLAM NEGERI MALANGUNIVERSITAS ISLAM NEGERI MALANG    

PROGRAM PASCASARJANAPROGRAM PASCASARJANAPROGRAM PASCASARJANAPROGRAM PASCASARJANA    
PROGRAM STUDI  PENDIDIKAN BAHASA ARABPROGRAM STUDI  PENDIDIKAN BAHASA ARABPROGRAM STUDI  PENDIDIKAN BAHASA ARABPROGRAM STUDI  PENDIDIKAN BAHASA ARAB    

  
  
 

  تقرير املشرفني 
بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف   

  . وعلى اله وصحبه أمجعنياألنبياء واملرسلني 
  : بعد االطالع على البحث العلمي الذي حضره الطالب  

  حممد خري الدين:      سماال
  S٢/٠٧٩١٠٠٠١٥:    رقم التسجيل

   يف التعبري الشفويةحتليل األخطاء اللغوي :    البحثعنوان
 كونتور جاوى  احلديثدار السالم معهد  بالتطبيق على(                 

  )الشرقية
  .اجلامعةوافق املشرفان على تقدميه إىل جملس 

 املشرف األول
 

 الدكتور سعيد حواية اهللا أمحد
            

 املشرف الثاين
 

 الدكتور بكري حممد خبيت أمحد
            

  االعتماد
                     رئيس قسم تعليم اللغة العربية

  
  

  الدكتور توركيس لوبيس
  ١٥٠٣١٨٠٢٠:        رقم التوظيف                    



   جلنة املناقشةاعتماد
  :عنوان البحث 

  حتليل األخطاء اللغوية يف التعبري الشفوي
)بالتطبيق على معهد كونتور احلديث(  

 
 حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري يف تعليم اللغة العربية

 
  حممد خري الدين:   إعداد الطالب
 S٢/٠٧٩١٠٠٠١٥:   رقم التسجيل

افع الطالب عن هذا البحث أمام جلنة املناقشة وتقرر قبوله شرطا لنيل درجة قد د
    ٢٠٠٩ يوىن ١ :، بتاريخاالثننياملاجستري يف تعليم اللغة العربية، وذلك يف يوم 

:وتتكون جلنة املناقشة من السادة األساتذة  
  رئيسا        شهداء صاحل نورالدكتور  .١

  : ..................التوقيع            
  مناقشا        توركيس لوبيسلدكتور ا .٢

  :...................التوقيع            
  مشرفا ومناقشا        الدكتور سعيد حواية اهللا أمحد .٣

  : ..................التوقيع             
  مشرفا ومناقشا    الدكتور بكري حممد خبيت أمحد .٤

 : ..................التوقيع             
 

 يعتمد
ا،عميد كلية الدراسات العلي  

 
  منران عمر الدكتور ستاذاأل

  ١٣٠٥٣١٨٦٢: رقم التوظيف 
  



 إقرار الطالب

  
  :أنا املوقع أدناه، وبياناتـي كاآلتـي

  حممد خري الدين :   االسم الكامل
 S٢/ ٠٧٩١٠٠١٥:    رقم التسجيل

د الثاين ميدان، .ب.، ف١٠الشارع دامار رايا، رقم :   العنوان
  .سومطرى الشمالية

سالة التـي حضرا لتوفري شرط لنيل درجة املاجسـتري يف أقر بأن هذه الر
 اإلسالمية  موالنا مالك إبراهيم الدراسات العليا جامعةكليةتعليم اللغة العربية 

  :ـاالنج حتت عنوانمباحلكومية 
 حتليل األخطاء اللغوية يف التعبري الشفوي

  )الشرقية جاوى كونتور احلديث السالم دار معهد على بالتطبيق (

وإذا أدعـى . حضرا وكتبتها بنفسي وما زورا من إبداع غريي أو تأليف اآلخر
أحـد استقباال أا من تأليفه وتبني أا فعال ليست من حبثي فأنا أحتمل املسؤولية على 

 موالنا  الدراسات العليا جامعةكليةذلك، ولن تكون املسؤولية على املشرف أو على 
  .االنجمب احلكومية  اإلسالميةمالك إبراهيم

  .هذا، وحررت هذا اإلقرار بناء على رغبتـي اخلاصة وال جيربين أحد على ذلك   
   م٢٠٠٩/مايو/ ٢٤ماالنج، 

    توقيع صاحب اإلقرار

  
      حممد خري الدين

 S٢/ ٠٧٩١٠٠١٥:                                              رقم التسجيل

  



  املستخلص 
   حتليل األخطاء اللغوية يف التعبري الشفوي  .  مـ٢٠٠٩ حممد خري الدين ،

  :حتت إشراف )الشرقية جاوى كونتور احلديث  السالم دار  معهد على بالتطبيق(
  .أمحد خبيت حممد بكري الدكتور) ٢ (أمحد، اهللا حواية سعيد الدكتور) ١(

  .حتليل األخطاء اللغوية، التعبري الشفوي: الكلمات األساسية 

  ويواجه األخطاء اللغوية  من خالل تعلّمها أن دارس  اللغة األجنبية ل يبديه  
عدم املوافقة بني وهيو تكون تلك األخطاء . ، سواء كان كتابة أم نطقاااستيعا 

لغوية يقوم الباحث ف أشكال األخطاء الوصول.   و نظام اللغة اهلدفالناتجنظام اللغة 
   . اللغوية اجليدةبتحليلها و معاجلتها بتوفري البيئة

 أشكال األخطاء لوصف استخدم الباحث املنهجني الوصفي و التحليليو 
هادفا  إىل معرفة عن أشكال األخطاء اللغوية يف طلبة وحتليلها الدى لاللغوية الشفوية 

التعبري الشفوي و العوامل املؤدية إىل حدوثها و احملاوالت اليت قام ا املعهد ملعاجلة 
  . تلك األخطاء

وعينته الطلبة . كونتور احلديثطلبة مبعهد ال و جمتمع البحث يف هذه الدراسة 
 حتليل األخطاء علىو ترتكز عملية البحث .  السادسةإىل الثانية وات ىف السنالدارسون

يف خارج الفصل و هو يف األنشطة اليومية الالصفية، كاحملادثة األسبوعية و اخلطابة 
  .ن خالل التعامل بينهماملنربية و كالم الطلبة م

ومن أهم نتائج هذا البحث هي  أن االخطاء اللغوية الشفوية اليت هي أكثر   
األخطاء الصرفية، و تليها األخطاء يف : ارتكابا لدى الطلبة حسب الترتيب كما يلي 

، مث تليها )global errors(، و تليها األخطاء الكلية )misformation(حتريف الوضع 
 local(، و األخطاء اجلزئية )misordering(حوية، و األخطاء يف اجلملة األخطاء الن

errors( و األخطاء يف احلذف ،)omission( و األخري األخطاء يف الزيادة ،)addition(.  
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 Pembelajar bahasa asing dalam perjalanannya menuju penguasaan bahasa sasaran 

sering melakukan kesilapan-kesilapan. Baik dalam bentuk bahasa lisan maupun bahasa 

tulis. Kesilapan-kesilapan itu berupa ketidak sesuaian antara sistem bahasa yang 

dihasilkan dengan sistem bahasa sasaran. Untuk mendiskripsikan bentuk-bentuk 

kesilapan itu perlu diadakan analisa kesilapan dengan memaparkan sumber-sumber 

terjadinya kesilapan dan langkah-langkah ideal untuk memperbaikinya  

 Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan bentuk kesilapan-kesilapan bahasa 

Arab lisan siswa Pondok Modern Gontor. Yang meliputi tiga kategori kesilapan, yang 

pertama katagori lingusitik yang terdiri dari kesilapan sintaksis dan kesilapan morfologi. 

Yang kedua adalah kesilapan kategori lahiriyah dan ketiga efek komunikasi. Disamping 

itu dari tiga katagori kesilapan tersebut akan ditentukan kesalahan mana yang paling 

banyak dilakukan siswa. 

 Untuk mencapai tujuan di atas digunakan pendekatan diskriptif. obyek 

penelitiannya adalah siswa Pondok Modern Gontor. Sumber  data yang diperoleh   berupa 

ujaran lisan yang difokuskan pada kegiatan diluar kelas, seperti Muhadatsah Mingguan, 

pidato bahasa arab, dan ujaran siswa dalam percakapan sehari-hari. Pengumpulan data 

dilakukan dengan tekhnik observasi langsung, disamping itu juga digunakan alat perekam 

data baik audio atau visual.  

Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa katagori kesilapan yang paling 

sering dilakukan   siswa Pondok Modern Gontor adalah kesilapan katagori linguistik, 

yang meliputi kesilapan a). morfologi dan b). sintaksis. Kemudian kesilapan katagori 

lahiriyah yang meliputi kesilapan  a). Penambahan (addition). b). Penghilangan 

(ommision). c) salah-bentukan (misformation). d). Salah-urutan (misordering). Dan 

katagori yang ketiga adalah efek komunikatif yang meliputi a). Kesilapan global (global 

errors) dan kesilapan lokal (local errors).  
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Foreign language learners often experience errors in learning the mastery of 

the foreign language, both of spoken and written form. Those errors can be the 

unconformity between the language system which is produced by the learners and 

the correct language system of the foreign language itself. The errors analysis is 

needed to describe the error forms. Nowadays, the research of error analysis in 

Arabic is only in written form, whereas in the spoken form is rare. Therefore, this 

research is focused on error analysis of spoken language in Gontor Modern 

Boarding School. 

This research aims to describe the error forms of Arabic spoken language of 

the students in Gontor Modern Boarding School. The errors are divided into three 

categories, they are linguistic category which consists of syntax and morphology 

errors, then physical category and the last category is communicative effect. 

Besides, here are the errors which are often experienced by the students. 

To reach the aim above, the descriptive approach is used in finishing this 

research. The subject of this research are the students of Gontor Modern Boarding 

School which are in the second and sixth grade. The data source is gotten as 

spoken language which is focused on the outside activities, such as weekly 

Muhadatsah, Arabic speech, and students’ conversation in the daily activities. The 

data collecting is done by a direct observation and recording by both of audio or 

visual media. 

The result of this research shows that there are three error categories which 

are often experienced by the students of Gontor Modern Boarding School. First, 

linguistics category which consists of the errors in a) morphology and b) syntax. 

Second, physical category which consists of a) addition; b) omission; c) 



malformation and d) disordering. Third, communicative effect category which 

consists of a) global errors and b) local errors.     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  



 قائمة اجلداول
 الصفحة املوضوع الرقم

 ٧٠ األخطاء النحوية يف اإلعراب ١

 ٧٢ األخطاء النحوية يف التركيب الوصفي ٢

 ٧٣ األخطاء النحوية يف التركيب اإلضايف ٣

 ٧٤ األخطاء النحوية يف استخدام اسم املوصول ٤

 ٧٥ األخطاء النحوية يف استخدام الضمائر ٥

 ٧٧ األخطاء الصرفية يف استخدام االسم يف موضع الفعل ٦

 ٧٨ األخطاء الصرفية يف استخدام الفعل يف موضع االسم ٧

 ٧٩ مراألخطاء الصرفية يف استخدام األفعال املضارعة واملاضية و األ ٨

 ٨١ األخطاء الصرفية يف استخدام أوزان الفعل ٩

 ٨٢ األخطاء الصرفية يف استخدام أوزان االمساء ١٠

 ٨٣ األخطاء  الشفوية يف احلذف ١١

 ٨٥ األخطاء  الشفوية يف الزيادة ١٢

 ٨٦ األخطاء  الشفوية يف يف حتريف الوضع ١٣

 ٩٠ األخطاء  الشفوية يف  التقدمي و التأخري ١٤

 ٩٢ األخطاء  الكلية ١٥

 ٩٤ األخطاء  اجلزئية ١٦

  
  
  



  

  

  

  

 املالحق

 

 



  حمتويات البحث
  أ...............................................................   االستهالل 

  ب.............................. .....................................إهداء  
  ج.............................  ...............................شكر وتقدير  
  ه............................................................  تقرير املشرفني 

  و..................................................   .....اعتماد جلنة املناقشة 
  ز..................................   ................... .......إقرار الطالب 

 ح.............................  .....................املستخلص باللغة العربية  

 ي.............................. ..................املستخلص باللغة اإلجنليزية  

  ك................. .............................املستخلص باللغة اإلندونيسية 

  م.............................    ............................حمتويات البحث
  ع.............................  ..............................قائمة اجلداول  
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 الفصل األول
  

  أساسيات البحث
  مقدمة البحث_ أ

بشري يف أشياء خمتلفة و قضايا ىف فجر التاريخ أتى اليوم الذي بدأ فيه الكالم ال  
متعددة، ومنذ ذلك الوقت، مع سبب ظهور اللغة املنطوقة بدأ التاريخ اإلنساين و 

  .بدأت الثقافة اإلنسانية
اللغة يف اتمعات احلديثة وثيقة الصلة بكل أشكال السلوك اجلماعي، ويتمثل   

ملاضية أو عند االتصال هذا على السواء عند استحضار تاريخ هذا اتمع أو جتاربه ا
  .املباشر باألحداث أو بالتجارب اليومية أو عند مباشرة  العمل و توجيه القائمني به

وهذا الدور الكبري الذي تقوم به اللغة يف اتمع يلقي عبئا ثقيال على علماء   
اللغة و االجتماع للكشف عن أبعاده، وابتكار وسائل لتحديد وجوه التأثري املتبادل 

  .١ اللغة و اتمعبني
إذا تأملنا إىل دور اللغة يف احلياة البشرية، فإن هلا وظيفة كربي يف حياة الفرد و   

اتمع، فهي اليت يتخذها املرء للتعبري عما جييش ىف نفسه من مشاعر و أحاسيس  و 
أفكار و هي وسيلة التصال املرء بغريه، و ذا االتصال حيقق ما يصبو إليه من مآرب 

وعندما يتكلم االنسان، فإنه يستعمل ألفاظا و مجال، و على . مايريده من حاجاتو 
فاإلنسان العادي يعبر عن أفكاره و مشاعره باللغة، و اللغة . هذا فاللغة نظام للتعبري

أيضا نظم للتجارب الشعورية النفسية اليت ختلص الفرد من انفعاالته كي يهدأ و 
لى ضبط التفكري و دقته، ألن التفكري ال ميكن أن يتم و اللغة تعني ع. يستريح نفسيا

التفكري كالم نفسي، و : دون استخدام األلفاظ الدالة على معان حمددة، ولذ قيل 
  .الكالم تفكري جهري

                                                 
، جتماعي للدراسات العليا يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنجكتاب حماضرة يف علم اللغة اال حممد عفيف الدين دمياطي،  ١

 ٩:  ، ص٢٠٠٨



ومن خصائص اللغة املعروفة عندنا أن اللغة نامية، ومعىن النمو ىف اللغة أا   
فعلى مستوى الفرد جند أن لغة . طورليست شيئا جامدا و إمنا هي نظام متحرك مت

وعلى املستوى االجتماعي، . الفرد تتطور و تتحسن مع تقدم العمر و ازدياد اخلربات
جند أن األمة احلية املتطورة تعكس تطورها على لغتها، فنجد الباحثني و الدارسني 

وان أهلها، وإن اللغة عن. الذين يتناولون اللغة بالدراسة و العالج و اإلضافة وغري ذلك
فهي حتيا حبيام و متوت مبوم و تتقدم و تتطور بتقدمهم و تطورهم، و تضعف و 

فاللغات ". االكتقاء الذايت" تتخلف بضعفهم و ختلفهم،كما أن كمال اللغة ال يعين 
عرضة للدخيل من أصوات و مفردات و تراكيب، بل وقد تقصده قصدا، و ليس 

عينة ىف حياة اللغة أو عندما يصاب اتمع بالفساد و االجتاه وقفاً على فترة زمنية م
االحنالل كما يتوهم البعض، بل يشمل كل الفترات كما تدل أحباث علم اللغة 

وهذه النظرة هي اليت أكدها الباحث يف حبثه العلمي مع ارتكاز الفساد و . التارخيي
  .االحنالل ىف كالم الدارسني

 على مهاريت القراءة –عليم اللغة األجنبية  عند ت– يف املاضي التركيزبينما   
 مهاريت االستماع و الكالم مع أما األساس يف تعليم أي لغة إمهالوالكتابة مع 

كانت حىت اللغة القومية، ألن اللغة أساسها ما نسمعه و ما ننطقه، و أما ما نقرؤه و 
 املهارتني بدوره و هذا االمهال الكامل هلاتني. نكتبه فما مها إال رموز متفق عليها

  .يؤدي إىل عجز الدارس عن فهم ما يوجه إليه من حديث يف موضوع ما
انطالقا من إمياننا بأن اللغة العربية هي لغة املستقبل و تنفيذا لتعاليم ديننا   

احلنيف ينبغي لنا أن نتعامل مع هذه اللغة العظيمة واضعني نصب أعيننا أبعادها 
. لبعد الثقايف و البعد االجتماعي، إىل جانب البعد اللغوياملتعددة، البعد الديين و ا

فإن دراسة لغة ما يف معناه الصحيح ليست جمرد االضطالع على ماهيتها و شكلها 
اخلارجي، وإمنا هي دراسة أفكار الناس الذين يتكلمون ا و حضارم من حيث 

و اللغة . مل األذهانأن اللغة هي الرابطة الوحيدة احلقيقية بني عامل األجساد و عا



العربية ما هي إال لغة فكر عاملي إنساين متصل بكل قضايا اإلنسان و احلياة و 
  .٢اتمع

 إىل اللغة العربية فإا لغة ثانية يدرسها الناطقون بغريها، وال شك أن بالنسبةو 
من خالل تعلمها و تعليمها صادفتهم املشكالت و املعوقات، منها مشكالت التعبري 

و من الناس من يتعلمها دون استخدامها شفويا، ألم خيافون من وقوع . لشفويا
اخلطأ ىف كالمهم، و هذا كما ال ينبغي لدارسي اللغة العربية، ألن اهلدف الرئيسي من 

  اللغة العربية نطقا و كتابة و قراءة و استماعا تعلمها متكينهم القدرة على استعمال 
لم اللغة وتعليمها إىل تنمية املهارات اللغوية األربع على أو بعبارة أخرى أن يهدف تع

  . استماع– نطق – كتابة –قراءة : سواء 
و من أجل هذا أخذ املعهد العصري كونتور بتزويد وإعداد طالبه على 
اكتساب املهارات اللغوية هادفا أن يقوموا بتعليمها تعليما صحيحا يرمي إىل اإلفادة ىف 

و مع ذلك أنه من املعاهد اليت يهتم اهتماما شديدا على متكني .  عحياة الفرد و اتم
  .الطالب القدرة على استعمال اللغة العربية نطقا وكتابة

ومن املالحظ، أن املعهد العصري كونتور قد كون بيئة لغوية حيث هلا شأن 
جعهم  خطري  ىف استيعاب الطلبة مهارة الكالم ، ولعلّ بوجود هذه البيئة تدفعهم و تش

ومن الطبع كنا ىف حاجة إىل التوسع يف بيان دور البيئة . على ممارسة التعبري الشفوي
ىف هذا اال، و مناقشتها و استفسارها حيتاج إىل وقت طويل و صفحات كثرية، و 
ميكننا الرجوع إليها ىف فصل خاص عن احملاوالت اليت قام ا املعهد يف معاجلة األخطاء 

  .   عن البيئة اللغويةوهي تتحدث كثريا
و من هذه القضية يهتم الباحث لتحليل هذه االحنرافات اللغوية بالبحث   

العلمي، وبذلك يقدر الباحث على إصالح  هذه األخطاء و االحنرافات اللغوية 
  . املوجودة، مث تقوميها ، ولعل هذه األخطاء ال تدوم بني طالب هذا املعهد

  

                                                 
  ٢٣٧:  ص٢٠٠٧، السجل العلمي للمؤمتر الدويل حول مناهج تعليم اللغة العربية لغري العربدحية مسقان، . ٢



   فروض البحث_ ب
  . للغة األجنبية سهل عليه الوقوع ىف أخطاء التعبري الشفويأن دارس ا_ ١
أن من عوامل وقوع األخطاء يف التعبري الشفوي هي تأثري اللغة االوىل على _ ٢

اللغة الثانية، سواء أكان نظاما أم تركيبا، و قصور معرفة الدارسني تطبيق 
الثانية و اللغة قواعد اللغة اهلدف، و وجود االختالف الكبري بني قواعد اللغة 

  .األوىل
  .أن توفري البيئة اللغوية اجليدة يقلل وقوع أخطاء الدارسني يف التعبري الشفوي_ ٣

   
  أسئلة البحث_ ج

 :بناء على مقدمة البحث اليت شرحها الباحث فيما سبق، تتحدد أسئلة البحث كمايلي

 ما هي األخطاء اللغوية ىف التعبري الشفوي لدي طلبة املعهد  - ١
  ي كونتورالعصر

 ما هي العوامل املؤدية إىل حدوث تلك األخطاء اليت تتعلق  - ٢
 بالتعبري الشفوي لدي طلبة املعهد العصري كونتور

 ما هي احملاوالت اليت قام ا املعهد العصري كونتور إلصالح  - ٣
 تلك األخطاء اللغوية يف التعبري الشفوي لدي طلبة املعهد العصري كونتور

 أهداف البحث_ د

  : ألسئلة البحث يهدف هذا البحث إىل معرفة األمور اآلتية وفقا  
  األخطاء اللغوية ىف التعبري الشفوي لدي طلبة املعهد العصري كونتور - ١
العوامل املؤدية إىل حدوث تلك األخطاء اليت تتعلق بالتعبري الشفوي لدي  - ٢

 طلبة املعهد العصري كونتور

 إلصالح تلك األخطاء اللغوية احملاوالت اليت قام ا املعهد العصري كونتور - ٣
 .يف التعبري الشفوي لدي طلبة املعهد العصري كونتور

 



  
 أمهية البحث_ هـ

o  من الناحية النظرية يرجي من هذا البحث إعطاء املسامهة للمعاهد و
الباحثني الذين يشتغلون ىف جمال اكتساب اللغة الثانية، يعين  املعلومات عن 

اللغوية ىف التعبري الشفوي  ومعرفة تنمية لغة أشكال األخطاء و االحنرافات 
  الدارسني يف املعهد العصري كونتور

o  و من الناحية التطبيقية يرجى من هذا البحث أن يفيد لطلبة املعاهد
  :اإلسالمية ىف 

  أن يتعرفوا على االحنرافات اللغوية ىف تعبريهم الشفوي. ١  
تكلم باختيار األلفاظ الصحيحة أن يكونوا بيئة جيدة  تدفعهم إىل إرادة ال. ٢

و التراكيب السليمة حيت تنبعث ىف  نفوسهم الرغبة إىل تنمية كفائتهم ىف 
  .التعبري الشفوي الصحيح

  حدود البحث-هـ

  احلدود املوضوعية -١
حدد الباحث موضوع حبثه يف التعبري الشفوي لدى الطلبة الذي ينحصر على 

احملادثة األسبوعية و كالمهم من خالل اخلطابة املنربية، و التمثيل املسرحي و 
ومع ذلك يدرك الباحث بضعف كفائته، و حمدودية . التعامل بينهم يوميا

فرصته و ماله، و ال ميكن له أن يعاجل و يبحث عن األخطاء اللغوية من مجيع 
أجزاء قواعد اللغة العربية وإمنا حدد الباحث موضوع حبثه يف ثالثة أمور 

  :مرتكزة منها 
  .األخطاء النحوية و الصرفية ومها عنصر من التصنيف اللغوي -)أ
 و األخطاء على حسب استراتيجية و ميول الدارس ىف اكتساب اللغة الثانية -)ب

وحتريف ) addition(و الزيادة ) omission(مبا فيه من األخطاء و هي احلذف 



نصر من ومجيعها ع) misorder(و التقدمي والتأخري  ) misformation(الوضع 
  التصنيف السطحي

ومها عنصر ) local error(و األخطاء اجلزئية ) global error( األخطاء الكلية -)ج
  .من التصنيف االتصاىل

  

  . احلدود املكانبة- ٢
بأن املكان الذي أجرى به الباحث لتنفيذ الدراسة هو معهد دار 

    .دسةالسالم احلديث كونتور بالدارسني يف السنوات الثانية إىل السا
  .  احلدود الزمانية- ٣

بدأ الباحث القيام بالبحث العلمي عن حتليل األخطاء اللغوية ىف 
 ٢٠٠٩-٢٠٠٨التعبري الشفوي لدى الطلبة بالنصف الثاين ملرحلة الدراسة 

وقام بدراسته مدة شهرين وهو يف نصف شهر مارس إيل نصف . ميالدية
 .٢٠٠٩شهر مايو 

  

   تعريف املصطلحات-ز
ىل املوضوع وشرحه فيما ذكر أعاله، و للحصول على االستيعاب و وبالنظر إ

الفهم ىف املصطلحات اليت تستعمل ىف هذا البحث فنقدم تعاريف االصطالحات 
  :اآلتية
األخطاء هي كل املخالفات اللغوية اليت يقوم ا الدارس عن قواعد اللغة الثانية  - ١

  .بصفة منظمة و مكررة
تقنية لتعرف و وصف و تفسري البيانات أو حتليل األخطاء هو صناعة أو  - ٢

احلقائق تبعا لنظام خاص ىف أخطاء يرتكبها الدارسون باستعمال اإلجراءات 
املوجودة و هي اليت حدثت ىف أعمال التعبري الشفوي لدي طلبة املعهد 

 . م٢٠٠٨/٢٠٠٩العصري كونتور للعام اجلامعي 



فات اللغوية حسب اللسانيات األخطاء اللغوية عبارة عن شكل من أشكال االحنرا - ٣
 حيث يتمحور ىف هذا الصدد عدم استخدام األلفاظ و التراكيب الصحيحة

التعبري الشفوي عبارة عن عملية اتصال الناس بعضهم ببعض لتنظيم حيام و  - ٤
 .قضاء حوائجهم، فهذا ما يسمي أيضا بالتعبري الوظيفى

لتقليدية اددة نظام تربيتها املعهد احلديث يف هذا البحث هو املؤسسة التربوية ا - ٥
األساسية وال خيتلف يف معظم نواحيها عن املؤسسات التربوية العصرية كاملدرسة 

 .احلكومية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  الفصل الثاين
 االطار النظري و الدراسات السابقة

  
  حتليل األخطاء اللغوية: املبحث األول 

   تعريف األخطاء -أ
تحاشي عن سوء الفهم ىف نظرية األخطاء اليت تتمحور ىف هذا من أجل ال  

. الصدد ىف األخطاء اللغوية، فيتطلب األمر إىل مزيد من توضيح مصطلح األخطاء
فاألول ). error(ومصطلح اخلطأ ك )   mistake(يفرق كوردير بني مصطلح اخلطأ ك  

عبارة أخري أا هي  ، أي ب(slip) يعزو إىل االحنراف املظهري حلصول االنزالق 
االحنرافات غري النظامية كاخلطأ ىف النطق لسبب عدم اإلحكام أو األسباب العصبية أو 

وإذا عمل الدراس شيئا من االحنراف اللغوي وكان غري ناتج عن عدم معرفته . ٣غريها
للنظام اللغوي اجلاري وإمنا عن جمرد غفلة منه، كعناء أو مشكلة صحية أو عصبية 

  .ا أشبه ذلكسافرة وم
وبالعكس، فقد اعترب كوردير أن اخلطأ عبارة عن االنعكاس الكفائي لدي   

اللغة الوسيطة و كان هذا املصطلح يعزو إىل االحنراف النظامي الدائم و بصور عن 
كفاءة  الدراس ىف مستوي خاص، وبالتايل  حصل اخلطأ عندما عمل الدارس 

دم معرفته تشويش النظام اللغوي املدروس، االحنراف اللغوي و االحنراف الناتج عن ع
وكأن مل يعرف الدارس التركيب البنائي الصحيح، فيعد هذا االحنراف من اخلطأ ك  

)error .(  
من ناحية أخرى، أشاد كل من دوالي وبورت وكراشيني  بأن الباحثني قد   

جومسكي أنه ، والذي اعتربه )fatigues(يفرقون بني اخلطأ الناتج عن العناء و التعب 

                                                 
٣ M.F. Baradja, Kapita Selekta Pengajaran Bahasa. ١٩٩٠. Hal. ٩١، Malang: IKIP Malang 



املظهر واالحنراف الناتج عن قلة معرفة الدارس املفردات و التراكيب اللغوية املدروسة 
  .٤حيث مساه بالعامل الكفائي

إضافة إىل ذلك، كان دوالي وأصدقاؤه جيري االتفاق مع كوردير على الفرق   
دم هذا من جانب، ومن جانب آخر فقد استخ . error  و mistakeبني املصطلحني   
  للعزو إىل مجيع أمناط االحنراف اللغوي بغض النظر إىل صفات errorكلهم مصطلح  

و أسباب حصول االحنراف اللغوي ىف األلفاظ و التراكيب املدروسة، و يرجع األمر 
عندهم إىل أنه من الصعب حتديد حقيقة االحنراف  اللغوي ىف تعبري شفوي وإمنا حيتاج 

وهذا السبب يعين بشكل إشاري أن حتديد .  ارمذلك إىل حتليل عميق وحذر ص
  .حقيقة االحنراف حيتاج إىل وقت طويل

اخلطأ إذن  االحنراف عما هو مقبول ىف اللغة حسب املقاييس اليت يتبعها الناطقون 
ولقد قدمت للخطأ اللغوي تعريفات أخرى كثرية نستخلص منها عدة . ٥ذه اللغة

 :ترب خطأ منها مواصفات لإلستجابة اللغوية حىت تع

 خمالفة االستجابة اللغوية الصادرة من الطالب ملا ينبغي أن تكون عليه هذه - ١
  .االستجابة

  .عدم مناسبة هذه االستجابة ىف بعض املواقف - ٢
 تكرار صدور هذه االستجابة، فما يصدر مرة واحدة ال يعترب خطأ و إمنا  - ٣

 .يعترب هفوة

أي صيغة لغوية تصدر : ما يلي وىف ضوء هذا ميكن تعريف اخلطـأ اللغوي ك
رأى الباحث أن . ٦من الطالب بشكل ال يوافق عليه املعلم  وذلك ملخالفة قواعد اللغة

 .٧األخطاء تنقسم إىل قسمني، ومها أخطاء التداخل اللغوي و األخطاء داخل اللغة
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  ٨ الفرق بني األخطاء و األغالط-)أ
                    التصنيف

 من ناحية

 األغالط األخطاء

 األداء القدرة املصدر. ١

 غري املنظمة املنظمة الصفة. ٢

 املدة القصرية املدة الطويلة الوقت. ٣

 وجود املعرفة عدم املعرفة النظم. ٤

 التحريف التحريف النتيجة. ٥

: يصححها املدرس  التقومي. ٦
 التدريبات وغريها

: يصححها هو نفسه 
 بالتركيز

حنرافات تنقسم إىل قسمني، األول هي االحنرافات ورأى الباحث بأن اال  
الصادرة من عدم قدرة الدارس تطبيق قواعد اللغة اهلدف، وا لثاين هي االحنرافات  

القسم األول يسمى باألخطاء و القسم الثاين يسميه . الصادرة من التعب و االرهاق
 يسميه جومسكي عدم قدرة الدارس تطبيق قواعد اللغة اهلدف.  باألغالط أو اهلفوة
 وأما التعب و اإلرهاق فهو يسميها بعوامل األداء .)competence(بعوامل القدرة  

)performance(٩
.   

    حتليل األخطاء-ب
منذ النصف الثاين من الستينات بدأت تظهر الدراسات املعارضة أو املتحفظة 

تعليمية هلا ، فنجد حول قيمة التحليل التقابلي يف جمال تدريس اللغات وإعداد املواد ال
بعضاً ممن ال يرون كبري فائدة ترجى من التحليل التقابلي ومنهم من يرى أن التحليل 

                                                                                                                                      
٧  Azhar Arsyad. Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya، Beberapa Pokok Pikiran، Yogyakarta: 

Pustaka belajar، ١٦٢-١٦١ .٢٠٠٣.. 
٨ Tarigan، Henry Guntur ، Djago Tarigan. Pengajaran Analisis Kesalahan Berbahasa. Bandung: 

Angkasa. ٧٦ .١٩٩٠ 
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التقابلي مفيد ولكن ال بد لنا من استكمال نتائجه والتحقق منها عن طريق حتليل 
  .األخطاء 

هذا ويرى عادة دعاة حتليل األخطاء أن كثرياً من الصعوبات اليت يتنبأ ا 
يل التقابلي ال تثبت صعوبتها أثناء التعليم الفعلي للغة من جهة ، بينما جند من التحل

( جهة أخرى أن هناك عدداً من األخطاء اليت ال تنتج عن تأثري اللغة األوىل للدارسني 
ويصدق هذا األخري على األخطاء ). من مث ال ميكن للتحليل التقابلي أن يتنبأ بوقوعها 

نفسها كما جند مثالً يف حاالت الشذوذ ) اهلدف ( للغة املدروسة اليت تنتج من طبيعة ا
، وكما جند يف حاالت ) مثل مجع األمساء الشاذة يف اإلجنليزية ( عن القواعد العامة 

، واستعمال حروف ) مثل مجع التكسري يف اللغة العربية ( غياب القواعد أو كثرا 
لة للدارسني بغض النظر عن خلفيام فهذه احلاالت متثل مشك. اجلر يف اإلجنليزية

اللغوية وهذا مما حدا بعدد من اللغويني التطبيقيني إىل اإلشارة إىل ضرورة التمييز بني 
   ١٠. عامل االختالف من جهة وعامل الصعوبة من جهة أخرى

وحتليل األخطاء مصطلح آخر يستخدمه علم اللغة التطبيقي يف تعليم اللغة ، وهو 
للتحليل التقابلي ، ولعله مثرة من مثراته ، لكنه خيتلف عنه وعن املقارنة اخلطوة التالية 

الداخلية يف أما يدرسان اللغة، أما هو فيدرس لغة املتعلم نفسه ، ال نقصد لغته األوىل 
وإمنا نقصد لغته اليت ينتجها وهو يتعلم والذي الشك فيه أننا مجيعاً خنطئ ، وخنطئ 

عمالنا هلا ، ومن مثّ فإنّ درس اخلطأ أمر مشروع يف حد ذاته عند تعلمنا للغة وعند است
  :جيري حتليل اخلطأ عادة على مراحل. 

  .حتديد األخطاء ووصفها -١
  . تفسريها -٢
 .تصويبها وعالجها -٣

 :حتديد األخطاء ووصفها: أوال 

                                                 
     ، بعض األسس العامةإعداد املواد التعليمية لتدريس اللغات األجنبية. حممود إمساعيل صيين   ١٠



إنّ درس األخطاء من حيث التحديد والوصف يتبع قواعد منهجية حيسن أن 
  :نعرضها على النحو األيت

 أخطاء الفرد؛ ألننا - مع ذلك–إنّ األخطاء يقع فيها أفراد، وحنن ال ندرس  -١
حني نضع مقررات تعليمية إمنا نضعها جلماعات، واملفروض أن تكون هذه 
اجلماعات متجانسة يف معايري العمر ، واملستوى ، واملعرفة اللغوية ، واللغة 

تصدر عن مجاعات متجانسة األوىل أحيانا، ومنَ مثّ فإننا ندرس األخطاء اليت 
  .أيضا؛ أي األخطاء اليت هلا صفة الشيوع يف هذه اجلماعات

إنّ السمة األوىل للغة أنها نظام، وحنن حني ندرس لغة املتعلمني إنما ندرس  -٢
نظاما أيضا؛ أي أنّ الوصف اللغوي لألخطاء البد أن يكون منصبا على 

.  هي اليت تكون جماال للدرسطبيعتها النظامية ؛ فاألخطاء اليت تتصف بذلك
وقد أثبتت التجربة أنّ املتعلم قد ينتج مجال مقبولة ومالئمة بالصدفة، 
والصدفة ال متثل نظاما، ومعىن ذلك أنّ اخلطأ والصواب ليس يف الشيء ذاته 

  .، وإمنا دليل على وجود نظام صحيح أو نظام خاطئ 
اء قدرة ، وأخطاء يكاد يكون هناك اتفاق على أن األخطاء نوعان؛ أخط -٣

 جداً خاصة يف تعليم اللغة األوىل ، ولكن أداء، ووصف أخطاء القدرة مهم
 ضربان؛ أداء - كما ذكرنا–معظم اجلهد يتوجه إىل أخطاء األداء، واألداء 

واحلق أن األداء االستقبايل له أخطاؤه ، لكنها . إنتاجي ، وآخر استقبايل 
لألسف الشديد؛ ألنّ املتعلم للغة أخطاء يصعب حتديدها واإلمساك ا 

األجنبية قد يتلقى كالما ما فتكون استجابته إمياء أو حركة معينة، وقد 
يأوي إىل الصمت ، وليس من السهل أن نعرف أكان استقباله صحيحا أم 
خاطئا إال إذا أنتج كالما؛ وحني نتمكّن من معرفة طبيعة أخطاء األداء 

ة حقة يف الكشف عن طبيعة قدرة التلقي االستقبايل فإن ذلك سيفيد إفاد



لذلك كله يتركز حتليل األخطاء على األداء اإلنتاجي . اللغوي عند اإلنسان 
 .أو األداء التعبريي كما يسميه بعضهم

وحيث إنّ اللغة اتصال فإنّ أخطاء األداء اإلنتاجي جيب أن 
وك اللغوي تستخلص من مواد يف إطار اتصايل ، وجيب أن نتنبه إىل أنّ السل

داخل قاعة الدرس ليس كلّه سلوكا اتصاليا؛ ومن مثّ ال يصلح أن يكون 
مادة لدرس األخطاء، وذلك كالتدريبات اليت تتصف يف كثري من األحيان 
باآللية ، وإذن البد من مادة لغوية ينتجها املتعلم تلقائيا كالتعبري احلر، 

ن كان ذلك ال يعين وكتابة املقال، والقصص، واحلوار الشفوي احلر، وإ
 .استبعاد تصميم مناذج الستخالص األخطاء

جيري وصف األخطاء على كل مستويات األداء ؛ يف الكتابة ، واألصوات  -٤
وبدهي أنّ وصف اخلطأ يتم يف إطار نظام . ، والصرف ، والنحو ، والداللة

ام، اللغة ، مبعىن أنّ خطأ ما إنما يدل على خلل ما يف قاعدة من قواعد النظ
فاألخطاء الكتابية مثال ليست جمرد خطأ يف حرف من حروف اهلجاء ، 

 .لكنها قد تكون دليال قويا على فقدان قاعدة يف نظام اللغة 

، "كتابه"مصدر كتب اء " كتابة"حني خيطئ متعلم فيكتب كلمت 
إمنا خيطئ يف قاعدة من قواعد النظام اللغوي ألنه ال يفرق بني التاء املربوطة 

: واملتعلم األجنيب الذي يقول . الة على التأنيث ، واهلاء اليت هي ضمريالد
ثالثة كتب ، إمنا خيطئ يف قاعدة من : اشتريت ثالثة كتاب ، بدل أن يقول 

قواعد النظام اللغوي اليت تفرق بني ما يستخدم معدوداً وما يستخدم غري 
 .معدود 

ت إىل أنّ األخطاء لقد جرت دراسات كثرية يف حتليل األخطاء ، وانته -٥
تكاد تنحصر يف أنواع ؛ حذف عنصر ، أو زيادة عنصر ، أو اختيار عنصر 



لذلك فإنّ وصف . غري صحيح ، أو ترتيب العناصر ترتيباًُ غري صحيح 
 .األخطاء تتجه يف األغلب إىل هذا التصنيف

 
  : تفسري األخطاء : ثانياً 

ووصفها ، والوصول إىل تفسري بعد حتديدها _ منطقياً _ وتفسري األخطاء يأيت 
وليست هناك كلمة جامعة . صحيح يعني بال شك على اإلفادة من هذا التحليل 

على معايري التفسري ؛ إذ كلّها موضع نقاش وجدل ؛ ألنّ الربهنة على صوابـها 
 .ليست أمراً سهالً 

 ضوء ولعلنا نبدأ أوالً مبا هو قريب املنال ، وهو املعيار الذي يفسر اخلطأ يف
التعليم ؛ فاملتعلم يتلقى ما يتعلمه من اللغة من عينات معينة خمتارة من هذه اللغة وقد 

ولعل . ( تنجم هذه األخطاء بسبب طبيعة هذه العينات ، وتصنيفها ، وطريقة تقدميها 
مث إن تعليم اللغة ال ) . هذا من األسباب امللحوظة  يف أخطاء تعليم العربية ألبنائها 

 واحدة ، وإمنا جيري على فترات زمنية ، وهذا أمر ال مناص منه ، فتنشأ حيدث دفعة
األخطاء نتيجة املعرفة اجلزئية باللغة ، واللغة كما نعرف نظام داخلي مستقل مكتف 
بذاته ، أي أنّ أجزاءه كلّها مرتبطة ارتباطاً داخلياً ، أو أنـها نظام من األنظمة ، 

هذا هو املعيار الذي قد ال خنتلف . نتعلّمه كامالً ومعىن ذلك أنّ أي شئ ال ميكن أن 
  .عليه ، والذي ميكن معاجلة أسبابه بوسائل خمتلفة 

أما املعيار الثاين فهو القدرة املعرفية عند املتعلم ؛ إذ إنّ كالً منا يتبع استراتيجية 
 هو معينة يف التعلم؛ يف هذه االستراتيجية ما هو كلي مشترك بني البشر ، ومنها ما

أما الكلي فقد دارت عليه دراسات نافعة لكنها ال تزال جزئية ، . خاص بكل متعلم 
وأما اخلاص فليس من السهل الوصول إليه ، هذا إىل أنّ ما جيري يف أعماق املتعلم من 

  .عمليات ال يزال العلم يطمح إىل الكشف عنه يوماً ما 
_ ذي يتمسك به الباحثون وأما املعيار الثالث فهو موضع نقاش واسع ، وهو ال

ألنه جيعل دائرة التحليل أكثر تناسقاً فضالً عن أنة ميدنا ببعض _ يف الوقت نفسه 



هذا املعيار هو الذي يعرف بالتدخل ، وتدور فكرته على املبدأ . النتائج امللموسة 
  . إننا نتعلم مهارة جديدة على أساس مهارة موجودة تعلمناها قبالً : اآليت 

ذلك أنه البد أن حيدث تدخل ما بني املهارتني عند التعلم ، وهذا التدخل ومعىن 
يكون نتيجة النقل ، والنقل قد يكون أمامياً بأن تؤثر املهارة املوجودة على املهارة 
اجلديدة ، وقد يكون العكس ، وهو ما يسمى ارجتاعيا وكل منهما قد يكون إجيابياً 

 تعلم مهارة جديدة بسبب التشابـهات بني املهارتني أما اإلجيايب فهو تيسري. أو سلبياً 
  .، وأما السليب فهو إعاقة تعلم مهارة جديدة بسبب االختالف بني املهارتني 

وإذا طبقنا هذا املبدأ العام عن املهارات على تعلم اللغة قلنا إنّ كلّ متعلم مييل 
نبية اليت يتعلمها ، ومن هنا تنشأ ميالً طبيعياً إىل أن ينقل بنية لغته األوىل إىل اللغة األج

  :املقولة النظرية اآلتية
إننا نستطيع أن نتنبأ مبشكالت تعلم اللغة األجنبية على أساس أوجه االختالف " 

ونستطيع أن نفسر هذه املشكالت على أساس أوجه االختالف . بينها وبني اللغة األم 
كالت على أساس أوجه االختالف ونستطيع أن نفسر هذه املش. بينها وبني اللغة األم 

  :ومن الواضح أن هذه املقولة تستند إىل االفتراض اآليت ". هذه 
إن فرصة حدوث مشكالت يف تعلم اللغة األجنبية تزيد نسبياً مع االختالف " 

". اللغوي بينها وبني اللغة األم ، وتقل هذه الفرصة بقلة هذا االختالف أو غيابه 
  . عرف بالتدخل ، وعدم حدوثها يعرف بالتيسري وحدوث املشكالت هو ما ي

على أنّ مبدأ التدخل نتيجة االختالف والتشابه بني اللغتني يتعرض لكثري من 
وهو الذي يتكفل بالوصول إىل االختالف _ النقد ؛ ذلك أنّ التحليل التقابلي 

يتنبأ مبشكالت ال حتدث على اإلطالق ، مث إنّ هناك مشكالت حتدث _ والتشابه 
  .فعالًُ وال يتنبأ بـها أصالً

مث إنّ االختالفات بني اللغتني ال تؤدي آلياً إىل مشكالت يف تعلم اللغة األجنبية 
، بل إنـها قد تقلل هذه املشكالت ، وقد لوحظ أنّ التدخل بني اللغات املتقاربة 



ات أقوى منه بني اللغات غري املتقاربة، وهناك أمثلة كثرية هلذا التدخل على مستوي
الصوت والكلمة واجلملة واملعجم، مت رصدها بني اللغات األوروبية املتقاربة 
كاإلجنليزية واألملانية مثالً ، ومنها األمثلة اخلاصة بالنظائر املخادعة اليت أشرنا إليها آنفاً 
، وهي ال توجد عادة بني اللغات املتباعدة ، وكثري من هذه املشكالت ال ترصد مثالً 

  .اإلجنليزية من أبناء العربية بني متعلمي 
ومع ذلك فإنّ مبدأ التدخل ال يزال معياراً صاحلاً لتفسري كثري من األخطاء إىل 
أن يكون يف أيدينا معرفة واضحة عن عمليات التعلم الداخلية اليت جيريها املتعلمون 

  .عند تلقيهم اللغة 
  :تصويب األخطاء : ثالثاً 

للغة التطبيقي يدرس لإلسهام يف حلّ مشكلة من الواضح أنّ كل شيء يف علم ا
عملية ، وعلى ذلك فإنّ األخطاء ال تدرس لذاتـها ، صحيح أنـها تفيد إفادة حمققة 
يف الكشف عن طبيعة التعلم ، لكن ما يهمنا هنا هو كيف نواجه األخطاء، وكيف 

  نتالفاها؟
ـها ، وليس ومن الواضح أيضا أن تصويب األخطاء ال يتم إال بعد معرفة أسباب

من اليسري الوصول إىل هذه األسباب بدرجة تقرب من اليقني ؛ ألا قد ترجع إىل 
وتصويب . االستراتيجية الداخلية اليت يتبعها املتعلم ، وقد ترجع إىل تدخل اللغة األم 

األخطاء ال يتم بإعادة تقدمي املادة مرة أخرى ، كما هو حادث مثال فيما يعرف 
 املدارس العربية، وإمنا يكون مبعرفة مصدر اخلطأ ، مث تقدمي املادة بدروس التقوية يف

  .املالئمة
ومهما يكن من أمر فإن حتليل األخطاء له فوائد نظرية وأخرى عملية؛ فعلى 
اجلانب النظري خيترب حتليل األخطاء نظرية علم اللغة النفسي يف تأثري النقل من اللغة 

 يعد عنصرا مهما يف دراسة تعلم اللغة ، مث إنّ األم ، فتثبت صحتها أو خطأها، وهو



حتليل األخطاء  يقدم إسهاماً طيباً عن اخلصائص الكلية املشتركة يف تعليم اللغة 
  .األجنبية ، وهو يكشف عن كثري من الكليات اللغوية 

وعلى اجلانب العملي يعد حتليل األخطاء عمالً مهماً جداً للمدرس ، وهو عمل 
 على تغيري طريقته أو تطوير املادة ، أو تعديل احمليط الذي يدرس متواصل ، يساعده

ولكن أمهيته الكربى تكمن على املستوى األعلى يف التخطيط يف املقررات . فيه 
  .الدراسية ، واملقررات العالجية ، وإعادة التعليم، وتدريب املعلمني أثناء العمل 

  

    األخطاء اللغوية-ج
نت قلة كفاءة املهارات اللغوية من إحدى العراقيل اليت  ىف عملية االتصال، كا  

  .وقد حتدث األخطاء اللغوية ىف كالم أو كتابة الدارس. أدت إىل األخطاء اللغوية
األخطاء متثل جانبا من عيوب كالم أو كتابة الدارس، و تلك األخطاء من   

تارة من عمل جزئيات التراكيب اليت تنحرف عن القاعدة الثابتة أو القاعدة املخ
  .١١كبري

اعترب بعض حمدثى اللغة أن مصطلح الغلط و اخلطأ يصبح ىف نفس املصطلح، ال   
و اخلصائص املميزة . حظ نبابان، أن هناك فرق شائع بني الغلط أو اهلفوة و اخلطأ

لألغالط هى عدم عمد متحدثها و قابلة للتصحيح يصححها هو نفسه عندما 
وأما عند كوردير أن األغالط هى االحنرافات عن . ١٢يالحظها أو يصححها سامعوها

القواعد ىف استخدام اللغة بأن يكرر و يلتبس صاحبها و يزلّ لسانه بسبب التعب و 
  .اإلرهاق و ما إىل ذلك

وأما األخطاء هي ما قاله متحدث اللغة اهلدف لكنه ال   يشعر بأنه خاطئ   
 انعكاسا لقدرة الدارس للغة وعند كوردير األخطاء تعترب. ١٣حىت يصلحه بنفسه حاال

الوسيطة  وهي ترجع إىل االحنرافات املنطوقة و املستمرة، وتعترب صورة كفاءة الدارس 
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و هذا سبب من أسباب عدم معرفته لقواعد اللغة . ١٤للغة اهلدف ىف املراحل املعينة
  .اهلدف املطردة

   :١٥دوالي و بورت يقسم األخطاء اللغوية إىل  
هى األخطاء الىت تعكس ألفاظ أو ) Interference Like Goofs (ة األخطاء داخل اللغ .١

وال توجد ىف بيانات اكتساب اللغة )  native language (تراكيب اللغة األصلية 
  .األوىل الىت تأصلت من اللغة املستهدفة

هى األخطاء الىت تعكس ألفاظ  ) Li Development Goofs(  تأثري األخطاء التطورية  .٢
اللغة األم، غري أنه توجد ىف بيانات اكتساب اللغة األوىل اللغة أو تراكيب 

 .املستهدفة

هى األخطاء الىت ميكن اعتبارها من ) Ambigous Goofs(  األخطاء ثنائية اللغة  .٣
 .األخطاء داخل اللغة أو من تأثري األخطاء التطورية

كس اللغة هي األخطاء اليت ال تع) Unique Goofs(األخطاء الفريدة أو اخلاصة  .٤
 .األويل، و ال توجد أيضا ىف بيانات اكتساب اللغة األوىل اللغة املستهدفة

إن األخطاء ستظل تظهر مهما كانت احملاوالت اليت تبذل : هناك نظرة تقول
الجتناا، قال دوالي و بورت  ال ميكن أحد أن يتعلم  دون أن يقع ىف األخطاء، 

ال العلم النفسي املعريف الذي ذكر أن هذه النظرة بينت على اكتشاف جديد ىف جم
كل األطفال الذين يكتسبون و يتعلمون اللغة الثانية كانوا يبنون اللغة على طريق 

 .١٦عملية تكوين االختراع أو االبتداع
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من هذه النظرة ميكننا أن نستنتج أن األخطاء أمر طبيعي مر بالدارس أثناء عملية 
هذا نتيجة منطقية لعملية تكوين االختراع  . الثانيةاالكتساب و التعلم و التعليم للغة 

    .١٧أو االبتداع
   

   عوامل وقوع األخطاء اللغوية-د
إن علماء . إن األخطاء اللغوية لدي طالب اللغة اهلدف هلا عوامل متنوعة  

التقابل اللغوي و حتليل األخطاء ىف هذا العصر يتفقون على أن األخطاء لطالب اللغة 
  :ا ثالثة عوامل آتية اهلدف تأثر فيه

 ).١.interferensi B( إن الطالب يتأثرون بنظام اللغة األوىل -)١

  ).٢.interferensi B( أن الطالب يتأثرون بنظام اللغة الثانية   -)٢
اليت ) interlanguage system( أن الطالب يتأثرون بنظام اللغة اجلديد -)٣

  .١٨لغة الثانيةاستخدموها بغري عمد من سبب معرفته بنظام ال
للغوية   بالنسبة لألخطاء اللغوية وضح ترجان أن علماء اللغة يقسمون األخطاء

)language errors ( األخطاء  اليت يسببها عوامل التعب و قلة االهتمام ) ١: إىل قسمني
، وهذه األخطاء السلوكية )performance(كما ذكره جومسكي بالعوامل السلوكية 

األخطاء اليت ) ٢. تطبيقية أو التدريبية تسمى ىف املكتبات باألغالطاليت هي األخطاء ال
تسببها قلة املعلومات لدي الدارس  يف قواعد اللغة و مساها جومسكي بالعوامل 
الكفائية وهى اإلحنرافات املنظمة اليت تسببها معلومات املتعلم الىت ىف طريقها للتطور 

  .ىف اللغة الثانية، وهذه تسمى باألخطاء
نقل اللغة ) ١:وأما عند كوردير أن هناك ثالثة من أسباب أساسية للخطأ هو 

)Langugage transfer (خطأ تطور ) ٢. هو خطأ بسبب وجود تداخل اللغة األم
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)ntralingual ((مادة اللغة املتاحة ) ٣. هو بسبب عملية التعلم نفسهTeachingtechniques 

ormaterial (١٩يب ىف تعليم املادةهو خطأ بسبب أخطاء األسال. 
  

   اللغوية  تصنيف األخطاء-هـ
إن األخطاء اللغوية هلا أنواع كثرية ونستطيع أن نصنفها إىل عدة تصنيفات على 
حسب ناحية من النواحي، و يف هذا البحث يصنفها الباحث  إىل ثالثة تصنيفات، 

  :وهي 
   التصنيف اللغوي-)أ

و تشتمل .  الفئات اللغويةالتصنيف اللغوي هو وصف األخطاء على حسب  
قداستخدم البشري . هي األخطاء الصوتية و النحوية و الصرفية و الداللية و اإلمالئية

و بالنسبة للباحث أنه يركز ىف حبثه األخطاء النحوية و الصرفية ).  هـ١٤٠٣(
  .فحسب حملدودية الفرصة املتاحة له

   التصنيف السطحي-)ب
ء على حسب استراتيجية و ميول التصنيف السطحي هو وصف األخطا  

و ) omission(الدارس ىف اكتساب اللغة الثانية مبا فيه من األخطاء و هي احلذف 
  ).misorder(و التقدمي و التأخري  ) misformation(وحتريف الوضع ) addition(الزيادة 
املراد بأخطاء احلذف هي إخفاء العناصر اللغوية املطلوبة اليت يقتضي السياق   

بعد أرجع من املدرسة أساعد والدي ىف : "مصدرية  ىف " أن"ظهارها كحذف إ
أما أخطاء الزيادة إظهار العناصر اللغوية املطلوبة اليت يقتضي السياق إخفاؤها، ". البيت

  . اجلامعةاحلديقةيستريح الطالب ىف : ىف " ال"كزيادة 
و . ب اخلاطئةو أخطاء حتريف الوضع تتعلق باستخدام املفردات أو التراكي  

الدارس ذا النوع من األخطاء ال حيذف ما يقتضيه السياق إظهاره و ال يزيد ما 
  .يقتضيه السياق حذفه بل التراكيب اليت يصنعها خاطئة
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: دالي وبورت وكراشني يقولون بأن أخطاء حتريف الوضع ثالثة أنواع   
. ٢٠)archi forms(ري و أشكال الضم و التعميم) alternating forms(أشكال التبديل 

حممد تذهب : أشكال التبديل هي استخدام أحد الفئات املتساوية بوجه متبادل ، مثل 
  .إىل اجلامعة

رأيت يوسفا و هو : و التعميم إجراء القواعد العامة على القواعد اخلاصة، مثل   
أما أشكال الضمري استخدام أحد الفئات املتساوية عوضا عن اآلخر، . يقرأ الكتاب

  هو تأكل اخلبز: مثل 
وأما أخطاء التقدمي و التأخري هي وضع عناصر الكلمة  غري املرتبة ترتيبا    

  كتابك أين ياعمي؟: "مثل. لغويا
  

    التصنيف االتصايل-)ج
و ) global error(التصنيف االتصايل ينقسم إىل قسمني ومها األخطاء الكلية   

لكلية هي األخطاء اليت تؤثر على التنظيم األخطاء ا). local error(األخطاء اجلزئية 
و نسبة للطبيعة الكلية ملثل هذه األخطاء فقد .  الكلي للجملة حىت تعوق االتصال

وهي ىف أكثر صورها انتظاما تتضمن  . ٢١ )Globalاألخطاء الكلية (وضعناها حتت فئة 
  :األمناط  التالية

بتقدمي ( البيت غدا املساء سأرجع إىل: الترتيب اخلاطئ للكلمات، مثل .١
سأرجع إىل البيت مساء الغد : ، بينما الترتيب الصحيح هلا )فيها" غد"
  ").الغد"بتأخري (

: أدوات ربط اجلمل احملذوفة أو اخلاطئة أو الواقعة ىف غري مكاا، مثل .٢
 قراراحلكومة اإلندونيسية قد تغريت اجلامعة اإلسالمية احلكومية اعتمادا من
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 اإلسالمية احلكومية موالنا مالك إبراهيم ماالنج  إىل اجلامعة–ماالنج 
 قرار احلكومة اعتمادا على: ، بينما اجلملة الصحيحة)فيها" من"باستخدام (

اإلندونيسية قد تغريت  اجلامعة اإلسالمية  احلكومية ماالنج إىل اجلامعة 
 ).فيها" على"باستخدام (اإلسالمية  احلكومية موالنا مالك إبراهيم ماالنج 

ذف املعينات اليت تدل على االستثناءات الالزمة من القواعد النحوية ، ح .٣
فيها، بينما اجلملة " أن"بغري (أراد فواز تقى يواصل دراسته إىل اجلامعة : مثل

  .أراد فواز تقي أن يواصل دراسته إىل اجلامععة: الصحيحة 
 

ناصر من أما األخطاء اجلزئية هي األخطاء اليت تؤثر على عنصر واحد من الع
ومبا أن تلك . العناصر ىف اجلملة حىت أا عادة ال تعوق االتصال بصورة  واضحة

األخطاء اجلزئية أو (األخطاء مقصورة على عنصر واحد من أجزاء اجلملة فتسمى بـ 
) auxilaries(و األخطاء اجلزئية تشمل األدوات و األفعال املساعدة . ٢٢ )Localاحمللية 

 .، وأخطاء تصريف االسم و الفعل) quantifiers(وصيغ كلمات الكم 
  

    اهلدف ىف حتليل األخطاء اللغوية-و
األهداف التطبيقية . ٢٣إن حتليل األخطاء له أهداف تطبيقية و أهداف نظرية

إلعداد الكتب املدرسية ) feedback(هي األهداف اليت تستخدم لنيل التغذية  الراجعية 
رتيب األداء و التدريب و إصالح املواد اإلضافية واختيار وإمتام التعليم بأن يعني املعلم ت

وهذا النوع من األهداف ال يهتم بقدرة . النقاط املناسبة لتقومي كفاءة لغة الدارس
الدارس بل يركز أكثر على تعليم اللغة الفعال لتجنب األخطاء و الصعوبات اليت 

 .يواجهها الدارس
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ة استيعاب اإلجراءات التعليمية للغة وأما األهداف النظرية فترجع إىل حماول
  :٢٤ذا النوع من األهداف يدرس حتليل األخطاء لنيل النظرية عن. اهلدف

   حقيقة استراتيجية التعليم للغة اهلدف- ١
   الفروض الىت يستخدمها الدارس- ٢
   حقيقة نظام االتصال الوظيفي- ٣
خطاء اللغوية وأمااهلدف  من حتليل األخطاء كما بين هندركسون  أن األ 

.  ٢٥ليست من األشياء الىت يلزم أن نبتعد عنها مطلقا وإمنا هى شيئ يهمنا أن ندركه
  :وبدراسة هذه األخطاء حيصل الباحث على ثالثة معلومات 

التغذية  الراجعية للمعلم يعىن ما مدى املسافة الىت ال بد أن يقطعها الدارس  - ١
  .للوصول إىل اهلدف

 . اكتساب اللغة و تعلمها ألي شخصالدليل للباحث عن كيفية - ٢

املداخالت و التعديالت أن اخلطأ هو أمر ال ميكن اجتنابه  ىف اكتساب اللغة،   - ٣
التعلم و املممارسة اللغوية مها من إحدي استراتيجيات يستخدمها الطلبة 

  .ال كتساب اللغة
، ذكر تارجان يتضح أن حتليل األخطاء الىت يرتكبها الطلبة يفيد فائدة خاصة

ألن الفهم ىف األخطاء هى تغذية مرتدة هلا قيمتها العالية للتقومي و التخطيط ىف 
 .استراتيجية الطلبة ىف اكتساب اللغة اهلدف

إن دراسة األخطاء تفيد لعدة جماالت منها ) ٥٤: ١٩٨٩(قال طعيمة أيضا 
الكتساا، تزويد الباحثني بأدلة عن كيفية تعلم اللغة و األساليب الىت يستخدمها الفرد 

كما أا تفيد ىف إعداد املواد التعليمية ووضع املناهج واختيار أساليب التقومي 
تعيني الترتيب ىف عرض النقط الىت تدرس ) ١وحتليل األخطاء يهدف إىل . ٢٦املناسبة
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تعيني ترتيب ) ٢ىف الفصل وكذلك كتاب النص، مثال ترتيب السهولة و الصعوبة، 
) ٣ و التوضيح و التدريب على فصول املادة الدراسية، املستوى النسيب للتأكيد،

  .اختبار األمور الختبار مهارات الطلبة) ٤ختطيط التدريب و التعليم اإلصالحى، 
كوردير ىف مقالته   يقرر أن حتليل األخطاء على نوعني، يعىن اهلدف بصفة 

لتحليل و لتحليل األخطاء للهدف بصفة عملية، فا. عملية و اهلدف بصفة نظرية
ألن منهج  إجراء التعليم اإلصالحي ال يصمم . اجلماعي فقط هو الذي يهمنا أن حنلله

يف احلقيقة أن اهلدف من حتليل األخطاء لالحتياج العلمي . للفردية لكنه للجماعة
إن اهلدف من حتليل : وملعرفة األخطاء التقليدية كما أشار إليه براجا حيث يقول 

وهو للحصول على إعادة حاجة ترتيب كتاب النص و .  حقااألخطاء التقليدية علمي
فإن حتليل األخطاء ) دائرة الصعوبة(ترتيب استراتيجية  التعلم، باستدالل األخطاء 

   :٢٧يساعد الدارسني ىف
  تعيني ترتيب التقدمي كربنامج )١
  تعيني التأكيدات يف شأن التوضيح والتمرين و التطبيق )٢
 حتسني التعليم اإلصالحي )٣

 النقط السديدة لتقومي معلومات الطلبةاختيار  )٤
 

   املناهج ىف حتليل األخطاء اللغوية-ز
يقدم كوردير مخس خطوات لتحصيل األخطاء اللغوية وهي االنتقاء األخطاء   

فأما . و تعرف األخطاء و تصنيف األخطاء و توضيح األخطاء و تقومي األخطاء
   : ٢٨التفصيل لكل منها مما يلي

  انتقاء األخطاء -١

 . هذه اخلطوة يعني الباحث عدد البيانات املراد حتليلها و موضع اكتساا يف
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  تعرف األخطاء -٢
وهذا يتعلق بتمييز أخطاء الدارس حسب القواعد، هذه اخلطوة مهمة ألنه ال 
حمالة أن صحة التركيب ىف اللغة اهلدف قد يكون خاطئا من ناحية سياق 

ويف ضوء هذا يضرب . عىن املرادالكلمة يعين مل توافق اللغة املعربة على امل
، هذه اجلملة My friend has beautiful houses: هدى مثاال ىف قول الدارس 

صحيحة من ناحية النحو و الصرف، ولكن  إذا نظرنا إىل السياق، فنجد أن 
باإلضافة إىل ذلك أن . ألخي البيت اجلميل و ال البيوت اجلميلة: املراد منها

 .فسري ما يقصده الدارس عن طريق املقابلة معهالتعرف لألخطاء هو ت

جيب أن يقوم التعرف على األخطاء على أساس وصف اللغة من حيث كتب 
القواعد و املعجم و كتب األساليب و جيب استشارة املتحدثني األصليني 

  .باللغة  ما أمكن إذا طرأ شك ىف احتمال قبول كلمة أو تركيب
 تصنيف األخطاء -٣

لألخطاء تشتمل على تفريق األخطاء حسب أنواعها إن خطوة التصنيف 
 .ليعرف الباحث حق املعرفة عنها

 توضيح األخطاء أو تفسريها -٤

هذا يتعلق بعملية التعرف عن أسباب األخطاء ، ملاذا و كيف حدثت من نظر 
علم النفس اللغوي، وهل األخطاء املوجودة متثل أخطاء التداخل اللغوي أو 

 .ا إىل ذلكاملبالغة ىف التعميم وم

 تقومي األخطاء -٥

تشتمل هذه اخلطوة على عملية التقييم اجلادة لكل نوع من األخطاء بأن 
يهدف ا إىل تعيني التعليم وال م هذه اخلطوة ملعرفة عملية اكتساب اللغة 

 .الثانية
  



   :٢٩متر دراسة األخطاء  بثالث مراحل هي: وأكده طعيمة   قائال 
املواطن  اليت تنحرف فيها استجابات الطالب  تعرف اخلطأ يقصد به حتديد  - ١

  .عن مقاييس االستخدام  اللغوي الصحيح
توصيف اخلطأ، يقصد به بيان أوجه االحنرافات عن القاعدة، و تصنيفه للفئة  - ٢

 .اليت ينتمي إليها حتديد موقع األخطاء من املباحث اللغوية

طأ و املصادر اليت تفسري اخلطأ، يقصد به بيان العوامل اليت أدت إىل هذا اخل - ٣
 .يعزى إليها
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  :املبحث الثاين 
  التعبري وأنواعه ، و أهداف تدريسه واألسس املؤثرة ىف تعبري التالميذ

   التعبيــر-أ
هو اإلفصاح عما يف النفس من أفكار ومشاعر بالطرق اللغوية وخاصة باحملادثة   

صية املتحدث أو الكاتب وعن والكتابة، وعن طريق التعبري ميكن الكشف عن شخ
  .مواهبه وقدراته وميوله

يعد نشاط التعبري الذي هو جزء من منهاج تعليم اللغة، أهم األنشطة اللغوية،   
إذ هو الذي يدرب التلميذ على استخدام اللغة ىف املواقف املختلفة، و انتقاء التعابري 

  . درة على التعامل بلغة سليمةالدالة الىت تنمي املكلة اللغوية، ويكسب املتعلمني الق
لذلك يستمر االهتمام بتدريب التالميذ على التعبري يف املرحلة الثانوية، اليت حيتاج 
الطالب فيها إىل إمناء قدرته على التعبري، مما يتيح له اإلفصاح عن مشاعره وأفكاره، 

و تلميذه، سواء وطرح تساؤالته؛ ألنه اال الذي يسهم يف إثراء التفاعل بني األستاذ 
على مستوى املناقشة إو يف أثناء احلصة املخصصة هلذا النشاط الذي تصب فيه بقية 
األنشطة األخرى، كما أنه األداة اليت تنمي قدرات التالميذ على فهم ما يقرؤون أو 

  .يسمعون من أنواع اإلنتاج الفكري و األديب
صيلة النهائية لتعليم اللغة العربية إن اكتساب القدرة على التبعبري اجلميل هو احل  

مبختلف موادها، ذلك ألن فنون اللغة و مهاراا تصب مجيعها يف التعبري، فنحن عندما 
نعلم التلميذ مهارات االستماع اجليد، فإننا نقصد بذلك تقوية قدرته على التركيز و 

 إىل تلقي الفهم السريع، واستيعاب ما قيل إمجاال، يضاف إىل ذلك ئية التلميذ
  .احملاضرات اجلامعية اليت يكون فيها االستماع عنصرا حيويا لتلقي املعرفة

وعندما نعلم القراءة فإننا نقصد بذلك إمداده باألفكار و الثروة اللغوية اليت   
تعينه على التعبري، وعندما ندرس له األدب فإننا منكنه من األفكار القيمة و األساليب 



عبريه مثريا و جدابا و موحياّ، وعندما نعلمه القواعد فلتكون اجلميلة، اليت جتعل ت
  .كتاباته سليمة واضحة، حمكمة املبنىي و شريفة املعىن

ومن مثة، فإن التعبري جمموعة من معارف و قدرات ومهارات خمتلفة من املواد،   
لغة تظافرت مجيعا لترتقي ذه املادة إىل مستوى الكفاءة التعبريية، وتلك طبيعة ال

العربية، فهي كل ال يتجزأ، حيث فنوا مرتبطة أوثق أرتباط، ال تقبل االنفصال عن 
  .بعضها بعضا إال بالقدر الذي يساعد على تيسري تدريس املادة و فهما

  

   أنواع التعبري-ب
  :التعبري من حيث األداء نوعان شفوي وكتايب 

 :التعبري الشفوي  -١

 أسبق من الكتايب، – كما ذكر –وهو : ويسمى اإلنشاء الشفوي أو احملادثة   
وأكثر استعماالً يف حياة الفرد من الكتايب فهو أداة االتصال السريع بني األفراد، 

  .والتفاعل بني األفراد والبيئة احمليطة م
الكالم أو التحدث من أهم ألوان النشاط اللغوي للكبار و الصغار على سواء،   

من الكتابة يف حيام، ومن مثة ميكن اعتبار الكالم إن الناس يستخدمون الكالم أكثر 
هو الشكل الرئيس لالتصال اللغوي بالنسبة لإلنسان و على ذلك يعترب الكالم أهم 

  .جزء ىف املمارسة اللغوية و استخداماا
لذا، وحىت وإن كان املنهاج مل خيصص حصصا للتعبري الشفهي ىف األقسام األدبية 

، فعلى األستاذ إذن أن يفسح اال لتالمذته باحلديث كلما فإنه مل مينعها بالطبع
سنحت الفرصة لذلك، وأن يشجع حوارهم فيما بينهم، وأن حيرص على أن تلقي 

وأن يستغل مناقشة النصوص األدبية و غريها من املواد املنوطة به . العروض مشافهة
  .وال تلعثملتمكني التالميذ من التعبري مشافهة لغة سليمة ال تردد فيها 

ويعتمد التعبري الشفوي على احملادثة وال سيما يف املراحل األوىل من الدراسة 
االبتدائية وهي تعليم خاص وأساسي لتدريبهم على النطق الصحيح وإمدادهم 



باملفردات اليت متهدهم للكتابة يف املوضوعات اليت تطرح، ويعترب هذا التعبري مرآة 
ول يف الوجدان اإلنساين من خواطر يعرب الفرد عنها النفس وذلك لكونه يعرب عما جي

شفوياً وينتقي فيها أبلغ املعاين الرفيعة وأمجل األلفاظ املعربة وأرقى التشبيهات 
  .والصور

  :وأشكاله يف املدرسة كثرية منها 
  : التعبري احلر -)أ

التعبري عن الصور املختلفة، صور حيضرها املعلم أو الطالب والصور -)ب
 .ودة يف بداية كل درس قرائياملوج

التعبري الشفوي يف دروس القراءة املتمثل بالتفسري، وإجابة األسئلة -)ج
  .والتلخيص

 القصص، ويتمثل ذلك يف قص القصص وتلخيصها وقصها عن صور -)د
  .متثلها، وإمتام القصة أو توسيعها

م، احلديث عن النشاطات اليت يقوم ا التالميذ، زيارام، رحال-)هـ
  .أعماهلم

  . احلديث عن حيوانات ونباتات البيئة- )و
  . احلديث عن أعمال الناس ومهنهم يف اتمع- )ز
  . احلديث عن املوضوعات الدينية والوطنية وغريها-)ح

  

  : التعبري الكتايب - ٢
هو وسيلة لالتصال بني اإلنسان وأخيه اإلنسان، ممن تفصله عنه املسافات   

 :من صور هذا التعبري الزمانية أو املكانية و

  .  كتابة األخبار السياسة، الرياضية، االجتماعية، وغريها-
  .  التعبري الكتايب عن صور مجعها املعلم أو الطالب-
  .  إجابة األسئلة التحريرية-



  .  تلخيص موضوع، أو قصة بعد قراءا أو بعد االستماع إليها-
  .  تأليف قصة يف جمال خمصوص-
  .شعرية إىل نثر  حتويل قصيدة -
  .  كتابة التقارير عن زيارة مصنع، أو مؤسسة حكومية-
  .  كتابة الرسائل والربقيات يف موضوعات خمتلفة-
  .  كتابة املوضوعات األخالقية واالجتماعية-
  .  إعداد كلمات إللقائها يف اإلذاعة املدرسية يف املناسبات املختلفة-
  

 حيث الغرض من استعماله إىل نوعني منوينقسم التعبري من حيث املوضوع أو 
كما ينقسم من حيث األداء إىل نوعني أيضا ومها  . التعبري الوظيفي و التعبري اإلبداعي

  .التعبري التحريري و التعبري الشفوي: 
وهو التعبري الذي يؤدي وظيفة خاصة يف حياة الفرد أما الوظيفي ، أو النفعي، 

جماالت استعماله كثرية كاحملادثة بني الناس، واجلماعة من مثل الفهم واإلفهام، و
وكتابة الرسائل، والربقيات، وآالستدعاءات املختلفة، وكتابة املالحظات والتقارير 
واملذكرات وغريها من اإلعالنات والتعليمات اليت توجه إىل الناس لغرض ما، ويؤدي 

 حياة الناس، وال يعتمد  فيعرب عما جيري يف.التعبري الوظيفي بطريقة املشافهة أو الكتابة
  .ال على العاطفة وال على اخليال، وإمنا يؤدي وظائف حياتية بأسلوب مباشر

وهو الذي يكون غرضه التعبري عن األفكار واملشاعر وأما اإلبداعي أو اإلنشائي، 
النفسية ونقلها إىل اآلخرين بأسلوب أديب عال، بقصد التأثري يف نفوس القارئني 

 تصل درجة انفعاهلم ا إىل مستوى يكاد يقترب من مستوى انفعال والسامعني، حبيث
أصحاب هذه اآلثار وإذا كان التعبري الوظيفي يفي مبتطلبات احلياة وشؤوا املادية 
واالجتماعية، فإن التعبري اإلبداعي يعني الطالب على التعبري عن نفسه ومشاعره تعبرياً 

فكار و املشاعر و اخلربات اخلاصة و يقوم  فتعرض فيه األ.يعكس ذاته ويربز شخصيته
  .على العاطفة و اخليال، و االنفعال و اإلبداع يف فنون اللغة

 



و كال النوعني تتطلبه ضرورات حيوية، فالوظيفي يساعد اإلنسان علي شؤون 
احلياة و متطلباا املادية االجتماعية، واإلبداعي يعني الكاتب على التعبري عن نفسه، 

   .شاعره تعبريا و تصويرا يعكسان ذاتيته و يربزان شخصيتهوتصوير م

  :أما يف التعبري اإلبداعي فتتمثل تلك األهداف يف 
  .إكساب القدرة على ممارسة فنيات التعبري بأشكاله املختلفة -
  مراعاة قواعد اللغة و نظام كتابتها -
 القدرة على حتليل املوضوعات ووضع تصاميمها -

إجادة اخلط و استعمال عالمات الترقيم و : ة العرض تدريب املتعلم على إجاد -
 تنظيم شكل الوثيقة

القدرة على توظيف مكتسبات املتعلم املعرفية و املنهجية يف إنتاج أشكال  -
التعبري املختلفة من مقاالت و عروض و نقد و تعاليق وغريها من اإلبداعات 

 األدبية

  و احلزن وتصوير حال القدرة على التعبري عن األفكار و مشاعر و الفرح -
 الناس

 وصف مظاهر الكون و الطبيعة وربطها بقدرة اخلالق -

 .كتابة مقال، خطاب، حماوالت شعرية ومسرحية -
 

وعلى هذا األساس ينبغي تدريب التالميذ على هذين النوعني من التعبري 
  .وإعدادهم للمواقف احلياتية املختلفة، اليت تتطلب كل نوع منهما

ض من التعبري هو اتصال الناس بعضهم ببعض لتنظيم حيام و  فإذا كان الغر  
قضاء حوائجهم، فهذا ما يسمى بالتعبري الوظيفى، مثل احملادثة و املناقشة، وقص 
القصص و األخبار، و إلقاء التعليمات و اإلرشادات، وعمل اإلعالنات و كتابة 

  .الرسائل و املذكرات و النشرات وما إىل ذلك



لغرض هو التعبري عن األفكار و اخلواطر النفسية ونقلها إىل أما إذا كان ا  
اآلخرين بطريقة إبداعية مشوقة ومثرية، فهذا هو التعبري اإلبداعي أو اإلنشائي مثل 

  .كتابة املقاالت و تأليف القصص و التمثيليات 
وهذان النوعان من التعبري ضروريان لكل إنسان ىف اتمع احلديث، فاألول   

نسان ىف حتقيق حاجاته ومطالبه املادية و االجتماعية، و الثاين ميكنه من أن يساعد اإل
  . ٣٠يؤثر ىف احلياة العامة بأفكاره و شخصيته

و على هذا األساس ينبغي أن ندرب التالميذ على هذين النوعني من التعبري، و 
  .إعدادهم للمواقف احليوية املختلفة اليت تتطلب كل نوع منها

فالتعبري الشفهي هو ما يعرف . شفهي و كتايب:  على وجهني و يؤدي التعبري
باسم احملادثة أو اإلنشاء الشفهي، و التعبري الكتاىب هو ما يعرف باسم اإلنشاء 

  .التحريري
و تبدو أمهية التعبري الشفهي ىف أنه أداة االتصال السريع بني الفرد و غريه، و 

التعبري : يف امليادين املختلفة، ومن صوره النجاح فيه حيقق كثريا من األغراض احليوية 
احلر، و املناقشةو التعليق، و التلخيص عقب القراءة ، و اإلجابة عن األسئلة، و 

  .التحدث ىف املوضوعات املختلفة و اخلطب وحنو ذلك
  

  التعبري الشفوي   أمهية التعبري و طبيعة عملية-ج
املعريف، و الثورة العلمية و   يتسم العصر الذى نعيش فيه بأنه عصر االنفجار 

كما يتسم بأنه عصر تزايد املطالبة بالعودة إىل فطرة اهللا ىف اإلنسان، . تطبيقاا التقانية
وكل هذا . احلرية املسؤولة، كأسلوب للحياة اإلنسانية السوية. أي العودة إىل احلرية

تقي كلماته يتطلب من اإلنسان الذى يعيش هذا العصر أن يفكر فيما يقول و أن ين
وهذا يتطلب أن خيطط اإلنسان و . وأفكاره، وأن يعرض فكرة بصورة  منطقية معقولة

و من . و ال ميكن أن حيدث هذا إال بنوع من التعليم املنظم املقصود. يفكر فيما يقول
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أجل ذلك يوجد اهتمام بالغ ىف كثري من دول العامل لغة الكالم و بالشروط اليت 
كما يوجد اهتمام . تقان احلديث ىف ااالت احليوية املختلفةتساعد املتعلم على إ

كذلك بكيفية إتقان احلديث و بطرق اإلقناع و بوسائل إثارة املستمعني و أخذ رأيهم 
  .٣١فيما استمعوا إليه

وال شك أن الكالم أو التحدث من أهم ألوان النشاط اللغوي للكبار و     
أي أم . لكالم أكثر من الكتابة ىف حيامالصغار على السواء، فالناس يستخدمون ا

ومن هنا ميكن اعتبار الكالم هو الشكل الرئيسى لالتصال . يتكلمون أكثر مما يكتبون
وعلى ذلك يعترب الكالم أهم جزء ىف املمارسة اللغوية . اللغوي بالنسبة لإلنسان

صغار هي أن لكن املشلكة احلقيقية ىف تعليم الكالم أو التحدث لل . واستخداماا
 من أجلها غري – أى التعبري الشفوي –األغراض اليت نعلم التالميذ الكالم و التحدث 

فأين تنمية قدرة التلميذ على احملادثة و املناقشة و قص القصص و . واضحة وال حمددة
كتابة الرسائل و املذكرات و التقارير و امللخلصات؟ أين إرشاد التالميذ إىل مصادر 

األفكار و املعلومات الىت تعلمهم مهارة البحث عن املعرفة، والتعلم احلصول على 
  الذايت، و االعتماد على النفس؟

إن عملية الكالم أو التحدث ليست حركة بسيطة حتدث فجأة، و إمنا هى   
وهذه . عملية معقدة و بالرغم من مظهرها الفجائي إال أا تتم ىف عدة خطوات

  . تفكري، صياغة، نطقاستثارة، : ٣٢اخلطوات كما يلي
  

  :الشفوي   أهداف تدريس التعبري-ج
وحىت تتحقق املهارة و القدرة على التعبري السليم الواضح : من أهداف التعبري 

اجلميل لدى املتعلم يتعني ضبط جمموعة من األهداف اخلاصة اليت جيب أخذها بعني 
  :لتعبري الوظيفي هي االعتبار عند حتضري درس التعبري و من أهم هذه األهداف ىف ا
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٨٩. دكور، املرجع السابق، صعلي أمحد م  ٣٢  



 تنمية قدرة التالميذ على املناقشة و كتابة الرسائل اإل دارية و التقارير - ١
  .وحماضر اجللسات

 تنمية اهتمامات التلميذ باملواقف االجتماعية املتعددة اليت تدعو إىل كتابة - ٢
رسالة رمسية، أو بطاقة نئة أو تعزية أو كتابة مذكرة لشئ معني أو طلب 

أو جممل  خدماتن تقدمي شكوى، أو نص إشهاري، حترير كيفية عمل 
  .وما إىل ذلك......استعمال مقال صحفي، أو التعليق على صورة

 التالميذ من التعبري عن حاجام ومشاعرهم ومشاهدام وخربام متكني - ٣
  .بعبارة سليمة صحيحة

إىل حصيلتهم  تزويد التالميذ مبا حيتاجونه من ألفاظ وتراكيب إلضافته - ٤
  .اللغوية، واستعماله يف حديثهم وكتابتهم

 يعمل التعبري على إكساب الطالب جمموعة من القيم واملعارف واألفكار - ٥
 .واالجتاهات السليمة

 تعويد التالميذ على ترتيب األفكار، والتسلسل يف طرحها والربط بينها، مبا - ٦
  .ئيضفي عليها مجاالً وقوة تأثري يف السامع والقار

 يئة التالميذ ملواجهة املواقف احلياتية املختلفة اليت تتطلب فصاحة اللسان - ٧
  .والقدرة على االرجتال، للعيش يف اتمع بفعالية

 تقوية لغة التلميذ وتنميتها ومتكينه من التعبري السليم عن خواطر نفسية - ٨
  .وحاجاا شفهياً وكتابياً

 والعمل على تغذية خيال التلميذ بعناصر  تنمية التفكري وتنشيطه وتنظيمه- ٩
  .النمو واالبتكار

  القدرة على التعبري التلقائي مراعاة ملقتضى احلال -١٠
   القدرة األدبية على مواجهة الغري و خماطبته-١١
   القدرة على التحدث إىل الزمالء  الناس عموما-١٢



   القدرة على املناقشة ومسايرا-١٣
  فكار بطريقة منطقية و مقنعة القدرو على عرض األ-١٤
   القدرة على سرد القصص و النوادر و النكت-١٥
   القدرة على التعرف على نوعية املستمعني و مستويام-١٦

 

ولعل من أبلغ ماقيل عن اعتبار الكالم مقياسا لشخصية اإلنسان، ما قال أحد 
كلّم ألعرفك يا ت:" امللوك ألحد الوافدين عليه، ظل صامتا طيلة جلوسه يف حضرته 

  "!هذا
وملا كان التعبري الشفهي خيص الغري أيضا، فإننا مطالبون بتعلم السماع و التعرف على 

  :تقنياته، و يستلزم ذلك
   احترم املخاطب باإلنصات إليه و عدم مقاطعته - ١
االحتفاظ بالرأي الشخصي، حىت حيني وقت التدخل، ضبط األفكار و  - ٢

  املعلومات املسموعة
  التمييز بني ما هو آراء و ما هو حقائق، فيما يسمعالقدرة على - ٣

 تعميق ما يعرف السامع مبا يستمع إليه  - ٤

 القدرة على تتبع األفكار الفرعية للمتحدث - ٥

 عدم التسرع ىف التسليم باألفكار املسموعة دون متحيص - ٦

القدرة على التمكن من أخذ رؤوس أقالم ألهم مايسمع، و ليس لكل ما  - ٧
 يقال

 استرجاع أهم أفكار املتحدثالقدرة على  - ٨

وسواء كان التعبري شفويا أو كتابيا، البد من تعويد التالميذ و تدريبهم على 
الرجوع إىل مصادر املعرفة، و املعلومات وارتياد املكتبات، و الواقع أننا أغفلنا كثريا 

 .هذا النشاط و أهدافه يف مجيع مراحل التعليم حىت اجلامعي منها

  



  
   تؤثر يف تعبري التالميذ  األسس اليت-د

ويقصد ا جمموعة من املبادئ واحلقائق اليت ترتبط بتعبري التالميذ وتؤثر 
فيه، ويتوقف على فهمها وترمجتها إىل عمل جناح املعلمني يف دروس التعبري من 
حيث اختيار املوضوعات املالئمة وانتقاء األساليب والطرائق اجليدة لتناوهلا يف 

  .يتوقف عليها جناح التالميذ وتقدمهم يف التعبريالصف وبالتايل 
 

   :األسس النفسية:  أوالً  
 مييل التالميذ الصغار إىل التعبري عن خربام ومشاهدام واليت تصل - ١

عند بعض األطفال إىل مدى قد يتضايق منه األبوان، وحيسن باملعلم أن 
ته أن يشجع يستثمر هذا امليل وينظمه عند تالميذه، ويستطيع بواسط

 .التالميذ اخلجولني على التعبري

 ميل األطفال إىل احملسوسات ونفورهم من املعنويات فينبغي على املعلم - ٢
أن يفسح هلم اال للحديث عن األشياء احملسوسة يف الصف واملدرسة، 
ونظراً الحنصار وحمدودية احملسوسات يف البيئة املدرسية، فعلى املعلم أن 

 األشياء، أو صورها، من أجل تشجيع التالميذ على يستعني بنماذج
  .احلديث عنها

 يساهم التلميذ يف التعبري وتشتد محاسته له، إذا وجد احلافز والدافع - ٣
الذي حيفزه على التعبري، ولذا كان على املعلم أن يوفر املوضوعات 
 التعبريية اليت تقود التلميذ إىل التأثر واالنفعال ا وتدفعهم للحديث

 .عنها أو الكتابة حوهلا

 يقوم التلميذ أثناء التعبري بعدة عمليات ذهنية، فهو يسترجع املفردات - ٤
بالعودة إىل ثروته اللغوية ليتخري من بينها األلفاظ اليت يؤدي ا فكرته 
وهذه العملية تسمى التحليل، وبعد ذلك يعيد ترتيب املفردات 



 مكتوب تعرب عما أراد واألفكار ليخرجها على شكل نتاج لفظي أو
وهذه العمليات العقلية عمليات ليست . وتسمى هذه العملية التركيب

سهلة على الطفل الصغري، وعلى املعلم أن يأخذ التالميذ الصغار بكثري 
  .من الصرب واألناة يف مجيع مواقف الدراسة، ال يف التعبري وحده

املدرسي، وهذا يتسم بعض األطفال باخلجل واخلوف من املعلم واجلو - ٥
عائد إىل نوع التربية اليت ريب ا التلميذ، أو إىل عيب جسمي، وعلى 
املعلم أن يشعر هؤالء األطفال باألبوة، وحييطهم جبو من الطمأنينة، 
ويستطيع حبكمة ولباقة حثهم على املشاركة البسيطة يف التعبري يف 

  .مواقف يضمن فيها نسبة عالية من جناحهم فيها
لتالميذ إىل التقليد، وهذا يعين أن ميثل املعلم لتالميذه القدوة يف  ميل ا- ٦

مظهره وسلوكه، ويف لغته أيضاً وعليه أن ميثل بفصاحته وسالمة لغته 
  .املثل الذي يطمح تالميذه أن حياكوه

   :األسس التربوية ومنها:  ثانياً  
ر بعض إعطاؤه احلرية يف اختيا:  إشعار الطالب باحلرية يف التعبري - ١

املوضوعات، وإعطاؤه احلرية التامة يف اختيار املفردات والتراكيب يف 
  .أداء أفكاره

 وما دام التعبري من األغراض اهلامة اليت حيققها تعلم اللغة وما دام كل - ٢
درس من دروس اللغة فيه جمال للتدرب على التعبري، فليس للتعبري زمن 

ستمر فيعمل املعلم على معني، أو حصة حمددة، بل هو نشاط لغوي م
تدريب التالميذ على التعبري الصحيح والسليم يف املواقف املختلفة، وأن 

  .ال يقصر ذلك على حصة التعبري فقط
 اخلربة السابقة للحديث عن أي موضوع ضرورية ومهمة، إذ ال - ٣

يستطيع التلميذ أن يتحدث أو يكتب عن شيء ال معرفة له به، فمن 



خيتار موضوعات التعبري من جمال خربة التالميذ أو هنا على املعلم أن 
اخلربة السابقة للحديث عن أي موضوع ضرورية . قدرته التصورية

ومهمة، إذ ال يستطيع التلميذ أن يتحدث أو يكتب عن شيء ال معرفة 
له به، فمن هنا على املعلم أن خيتار موضوعات التعبري من جمال خربة 

  .التالميذ أو قدرته التصورية
   :األسس اللغوية:  ثالثاً  

  . التعبري الشفوي أسبق يف االستعمال عند األطفال من التعبري الكتايب- ١
 حصيلة التالميذ اللغوية يف املرحلة االبتدائية قليلة، والتعبري حمتاج إىل - ٢

مفردات وتراكيب، للوفاء باألفكار وأدائها على النحو املناسب، لذا 
فرص إلثراء معجم التالميذ اللغوي، وإمنائه عن ينبغي أن يوفر املعلم ال

  .طريق القراءة واالستماع وذلك بإمساعهم بعض القصص
 ازدواجية اللغة يف حياة التالميذ، الفصحى والعامية، فهو يستمع إىل - ٣

اللغة السليمة من خالل معلم اللغة العربية يف املدرسة ويتعامل يف حياته 
مل على تزويد التالميذ باللغة العربية اليومية بالعامية، فمن هنا يع

  .الفصيحة عن طريق األناشيد الفصيحة، ومساع وقراءة القصص املختلفة
   طرق تدريس التعبريالشفوي-و

 :  القصة - ١

عرفت القصة بأا جمموعة من األحداث، يرويها الكاتب، وهي تتناول 
ن أساليب حادثة واحدة، أو حوادث عدة، تتعلق بشخصيات إنسانية، تتباي

عيشها، وتصرفها يف احلياة، على غرار ما تتباين حياة الناس على وجه األرض، 
  .ويكون نصبها يف القصة متفاوتاً من حيث التأثر والتأثري

وتعد القصة من أقوى عوامل جذب اإلنسان بطريقة طبيعية، وأكثرها   
راع شحذاً النتباهه إىل حوادثها، ومعانيها، فتثري القصة بأفكارها وص



األشخاص فيها وتعقد أحداثها، وبتصويرها لعواطف وأحاسيس الناس وبيئتها 
الزمانية واملكانية وبلغتها وبطرائق تقدميها املختلفة، كثرياً من االنفعاالت لدى 

  .القراء، وجتذم إليها، وتغريهم مبتابعتها واالهتمام مبصائر أبطاهلا
   :شروط عامة تراعي يف القصة

 .مناسبني للغة التلميذ) أسلوا(وتراكيبها ) مفرداا(ة القصة   أن تكون لغ-

  .  أن يكون مضموا ومعناها مناسبني ملستوى التلميذ العقلي-
  .  أن تكون طبيعية يف بنائها بعيدة عن التكلف-
  .  أن تكون مناسبة يف طوهلا وقصرها ملستوى التالميذ العقلي-
  .عارف واخلربات اجلديدة  أن تزود التالميذ باملعلومات وامل-
  .  أن توحي لتالميذ بتمثل أمناط سلوكية محيدة-
  .  أن تليب رغبات وميول وحاجات األطفال يف مراحل النمو املختلفة-

  :  إعداد القصة وتدريسها - ٢
 :يسري املعلم يف تدريس القصة وفق اخلطوات اآلتية 

بوضع الطالب يف التقدمي للقصة ويئة أذهان التالميذ هلا ويتم ذلك  -
حالة استعدادية تثري فيهم اإلصغاء، واالنتباه، وتثري اهتمامهم، مما يؤدي 
إىل استرجاع معلومام وقد يكون هذا عن طريق طرح جمموعة من 
األسئلة تنشط معلومام، وتوجه انتباههم إىل موضوع القصة، فينحصر 

  .تفكريهم يف ذلك االجتاه
كون اإللقاء طبيعياً، ال تكلف فيه، وال  البدء بسرد القصة، على أن ي -

صنعة، ممثالً ملعناها مثرياً اهتمام الطالب، وانتباههم، ويتم ذلك بوضوح 
  .صوت املعلم، وهدوئه، وتلوينه حسب ما يقتضيه املوقف

 حيرص املعلم كل احلرص أن ينتقي، يف أثناء إلقاء القصة، ما يتوافق مع  -
يمة، وأن ينفعل مع أحداثها الطالب، من األساليب العربية السل



ووقائعها، مستخدماً املناسب من احلركات، والسكنات اليت تعرب عن 
السرور أو الفرح، أو االستهجان، أو االستفسار، أو اإلقدام، أو 

  .التعجب، وغريها من األحاسيس، املشاعر
وبعد االنتهاء من سرد القصة، يوجه املعلم جمموعة من األسئلة اليت  -

دى فهم التالميذ القصة، واستيعاب مضامينها، يكلف تكشف عن م
املعلم طالبه بالتحدث يف مضمون القصة، والتعبري عنها، وقد يطلب من 
بعضهم التحدث يف جزء واحد منها، إذا كانت طويلة، وتشمل 
جوانب، وشخصيات متعددة، وحىت يوفر الفرصة ألكرب عدد من 

 .الطالب ألخذ دور يف إلقائها

ن القصص للتمثيل، وهي مناسبة طيبة إلشراك أكرب عدد تصلح كثري م -
ممكن من الطالب يف إلقاء القصة، وتشجيعهم على الوقوف أمام 
اآلخرين دون خوف، أو يب، وتدريبهم التعبري الشفوي، وملا يف هذا 

  .العمل من بعث للحركة والنشاط، وحترر من الدروس التقليدية
وبعده عن التثبيط من أهم العوامل اليت تؤثر   أن لياقة املعلم وحسن تصرفه، - ٣

إجيابياً يف تعبري التالميذ، وأن اللتزام املعلم بلغته الفصيحة، وعباراته الدقيقة 
الواضحة، أبعد اآلثار يف نفوس تالميذه، وتأثرهم به تأثراً حسناً مدى 

  .احلياة
 وتلقي اإلجابة    إلقاء طائفة من األسئلة على التالميذ تتناول أطراف املوضوع- ٤

عنها، وحتدث التالميذ يف املوضوع تلميذ بعد آخر، يناقش املعلم التالميذ 
فيما حتدث فيه زميلهم، وقد يستحسن املعلم أن يستنبط من التالميذ بعض 
عناصر املوضوع ويسجلها على السبورة مث يطلب إليهم أن يتناولوها 

 .باحلديث والشرح

 



 
  املبحث الثالث

  

    عن معهد كونتور احلديثيةنيذة تارخي -أ
النائية و املنعزلة عن زحام املدن ) Gontor(يقع هذا املعهد يف قرية كونتور   
عاصمة حمافظة جاوة الشرقية مبائة ) Surabaya(وهي تبعد عن مدينة سورابايا . العامرة

بأربعني كيلو مترا جنوبا، و ) Madiun(ومخسة وتسعني كيلو مترا، وعن مدينة ماديون 
  .بعشر كيلو مترات) Ponorogo(عن مدينة فونوروكو 

أسس هذا املعهد ثالثة إخوة الذين كثريا ما يطلق عليهم األشقاء الثالثة أو   
 هــ املوافق بالتاسع من ١٣٤٥البناة الثالثة ىف الثاين عشر من ربيع األول من عام 

  : امليالدي،  وهم ١٩٢٦أكتوبر من عام 
  .م١٩٧٧م، توىف عام ١٩٠١ عام كياهي احلاج أمحد سهل ولد �
 . م١٩٦٧م، توىف عام ١٩٠٨وكياهي احلاج زين الدين فناىن ولد عام  �

م، و توىف عام ١٩١٠وكياهي احلاج إمام زركشي  ولد عام  �
 . م١٩٨٥

 . ٣٣رحم اهللا و طيب ثراهم -
  

دار السالم، إال أن  : وكان االسم الذي وضعه املؤسسون الثالثة هلذا املعهد هو 
 أو معهد كونتور احلديث، أو املعهد Pondok Modern Gontor: يسمونه ب اتمع 

العصري، أو  معهد التربية اإلسالمية احلديثة كونتور، نظرا ألن التربية و التعليم فيه 
 و تكوين ٣٤موجه بالدرجة األوىل إىل ذيب نفوس الشباب و غرس األخالق الفاضلة

                                                 
٣٣. Panitia Penulisan Riwayat Hidup dan Perjuangan KH Imam Zarkasyi Pondok Modern 

Gontor Ponorogo, KH Imam Zarkasyi Dari Gontor Merintis Pesantren Modern, Gontor  Press: 
١٩٩٦, hal. ٤١ 

 ٤٠٦: ، ص٢٠٠٠، رسالة الدكتوراة، للغة العربية لغري الناطقني ا يف إندونيسيااالجتاهات احلديثة يف تعليم ادحية مسقان، .  ٣٤



درسة العصرية و الطرق احلديثة تبعا لتطوير الشخصية األصلية مع استخدام أسلوب امل
  .٣٥التربية و التعليم ىف العصر احلديث

إن الكالم عن تاريخ نشأة هذا املعهد ال ميكن فصله عن تطور معهد تغال   
فبناء على الشعور باملسؤولية . الذي له نفوذ ىف القرن الثامن  عشر) Tegal Sari(ساري 

ريقة عمل املؤسسني السابقني ىف نشر فن الثقافة و ىف استمرار هذا املعهد و إصالح ط
  .الدين اإلسالمي، فتحرك بعض أهل أن سعى ببناء املعهد وإدارته من جديد

وأما أحدى الدواعي الرئيسية الىت تدفع البناة الثالثة إىل تأسيس هذا املعهد   
ح التربية احلديث هي الغرية الدينية و بعث احلياة  اإلسالمية من جديد عن طريق إصال

و التعليم متماشيا مع روح النهضة اإلسالمية اليت سادت العامل اإلسالمي ىف ذلك 
التأثري جبميع املؤثرات اليت خنتارها " الوقت، وهم يرون أن التربية إمنا هي عبارة عن 

قصدا، لنساعد ا الطفل على أن يترقى جسما و عقال وخلقا حىت يصل تدرجييا إىل 
 الوصول إليه من الكمال ليكون سعيد ىف حياته الفردية و أقصى ما يستطيع

وأما . ٣٦"أصلح للمجتمع, االجتماعية، ويكون كل عمل يصدر عنه أكمل و أتقن 
التعليم فما هو إال عامل من أهم عوامل التربية، و يقصد به إلقاء املعلومات إىل أذهان 

  .التالميذ من أجل حتقيق اهلدف الذي رمسه علماء التربية
ومن أحد الدوافع احلافزة األخرى  إىل جتديد املعهد  القدمي فهو اشتراك   

كياهي احلاج أمحد سهل و كياهي احلاج إمام زركشي ىف املؤمتر اإلسالمي  املنعقد ىف 
 عقدته حركة اتمع اإلسالمي اليت عرفت اآلن مبؤمت العامل ١٩٢٦سورابايا سنة 

ملؤمتر انتخاب مرشخ الذي سيذهب إىل ذلك ومما حبث ىف هذا ا. اإلسالمي الدويل
و كان األمل أن يكون املرشخ ممن جييد اللغيت العربية و . املؤمتر ىف مكة املكرمة

  .اإلجنليزية ألما اللغتان ااملستخدمتان ىف ذلك املؤمتر

                                                 
  

 ١٢: ، مطبعة دار السالم كونتور، ص١:، جالتربية و التعليمحممود يونس و قاسم بكري، .  ٣٦



فمن بني املؤمترين ظهر عدم وجود من حيمل شروط احلضور حىت البد من   
 Umar Said Cokro ) مها احلاج عمر سعيد جتكرو أمينوتوأخذ قرار إرسال وفدين و

Aminoto)  املتمكن التحدث  باإلجنليزية  و احلاج  ماس منصور (Mas Mansyur) 
  . املتمكن باللغة العربية

وانطالقا مما حدث ىف ذلك املؤمتر اإلسالمي فأخذ كياهي احلاج إمام زركشي   
 احلديث على أساس نظرية التربية احلديثة يفكر عن سببه الرئيسي و بىن معهد كونتور

املتجهة إىل ضرورة تعليم اللغة العربية و املعلومات الدينية األخرى باإلضافة إىل اللغة 
  .اإلجنليزية و العلوم العامة

و قد تطور معهد كونتور احلديث تطورا ملحوظا منذ بداية أمره متجها حنو   
أنه مر باملراحل الدائمة التغيري عرب تارخيه التقدم و الكمال ىف شىت ااالت، كما 

  :الطويل، وهي
o مرحلة االستعمار اهلولندي وما فيها من السياسة املاكرة جتاه اإلسالم.  
o مرحلة االستعمار اليباين. 

o  مرحلة النظام القدمي)Orde Lama ( الذي قاده الرئيس الراحل :
 .سوكرنو

o  مرحلة النظام اجلديد)Orde Baru ( الرئيس الراحل الذي قاده :
 .سوهارتو

o  مرحلة اإلصالح السياسي و االجتماعي احلايل)Reformasi.( 

وبالطبع فإنه طوال رحالته اليت قطعها منذ مثانني سنة و نيف قد اقتدر على 
 أن يسري – مع الظروف املتغرية –الثبات طوال مرور هذه املراحل، فأصبح ىف إمكانه 

ضعا نصب عينيه أن التفقه ىف الدين هو الرسالة سريا حثيثا مع كل أمن وسالم، وا
وما كان املؤمنون لينفروا كافة : (األوىل الىت من أجله أنشئ، انطالقا من قوله تعاىل 

فلو ال نفر من كل فرقة منهم طائفة ليبفقهوا ىف الدين و لينذروا قومهم إذا رجعوا 



 هي ابتغاء مرضاة اهللا عمال ، بينما الغاية النهائية من تأسيسه٣٧)إليهم لعلهم حيذرون 
 .٣٨)اتبعوا من ال يسألكم أجرا وهم مهتدون: ( بقوله تعاىل

شعار معهد كونتور احلديث ىف التربية و التعليم دائما يتلخص على ما يأيت مرتبا، 
  :٣٩وهو

  األخالق الكرمية  . أ
   اجلسم السليم  . ب
 الثقافة الواسعة . ج

  األفكار املفتوحة. د
قبل التغيري، فالتخلق باألخالق الفاضلة البد أن يكون و هذا الترتيب ثابت ال ي

ىف املقدمة، ويأيت بعده شعار تكوين اجلسم السليم، مث معرفة العلوم الواسعة، 
  .مث يف النهاية شعار التفكري املستقبل

  

   مراحل التعليم يف معهد كونتور احلديث-ب
  :إن مراحل التعليم يف هذا املعهد توزع على ثالثة أقسام هي 

  كلية املعلمني اإلسالمية  . أ
  كلية املعلمات اإلسالمية  . ب
 جامعة دار السالم. ج

  :ونورد هنا موجزا عن هذه األقسام كما يلي 
  كلية املعلمني اإلسالمية) أ
م، بعد مرور عشر سنوات من ١٩٣٦نشأت كلية املعلمني اإلسالمية عام     

سة تربية األطفال تأسيس معهد كونتور احلديث حيث ازدهر خالل هذه الفترة مدر

                                                 
  ١٢٢: القرآن الكرمي، سورة التوبة، آية.  ٣٧
  ٢١: القرآن الكرمي، سورة يس، آية.  ٣٨
  .٢١: م، ص١٩٩٩/ هـ١٤٢٠عهد العصري، أخبار العامل امل.  ٣٩



 هـ املوافق ١٣٤٥ ربيع األول ١٢اليت متت إقامتها منذ نشأة املعهد من جديد يف 
م ويدرس فيها ١٩٣٢م، ومدرسة سلم املتعلمني اليت مت بناؤها عام ١٩٢٦ سبتمرب ٢٠

وكان إنشاء كلية املعلمني اإلسالمية . تالميذ تربية األطفال بعد إمتام الدراسة  فيها
نقطة االنطالق حنو ضة نظام التربية و التعليم ىف املعاهد اإلسالمية يف يعترب حبق 

املعهد احلديث : إندونيسيا، وا اشتهر هذا املعهد  ولقب بعدة األسامي، منها
معهد التربية اإلسالمية احلديثة كونتور، ومنها معهد كونتور : كونتور، ومنها

  .دار السالم، وكان امسه الذي وضعه املؤسسون هو ٤٠احلديث
وتستخدم اللغة العربية و اإلجنليزية و اإلندونيسية كلغة التدريس، كما أن مدة   

الدراسة ست سنوات حلامل الشهادة اإلبتدائية وأربع سنوات حلامل الشهادة الثانوية 
  .والعالية

 أن كلية املعلمني –إن االسم يدل على املسمى : يقال- ويظهر من االسم    
أنشئت إلعداد املعلمني األكفاء الذين خيدمون العلم واتمع إلعالء اإلسالمية إمنا 

و ليس هناك أي جمال لإلنكار أن للمعلم فضال عظيما ىف . كلمة اهللا على وجه األرض
ترقية األمة، فهو يغرس أحسن العادات و املبادئ اخللقية و الدينية و االجتماعية و 

د صدق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وق. الوطنية و الصحية ىف نفوس التالميذ
أما هؤالء ."القائل عندما رأى مجاعتني، مجاعة يدعون اهللا ومجاعة يعلمون الناس

فيسألون اهللا، فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم، وأما هؤالء فيعلمون الناس، وإمنا 
  :وما أصدق ما قاله أمري الشعراء أمحد شوقي يصف فضل املعلم. ٤١بعثت معلما

  .٤٢  كاد املعلم أن يكون رسوال۞قم للمعلم وفه التبجيال        
نظرا من أن وظيفة املعلم خطرية الشأن و عظيمة البال فإنه البد أن يكون     

ولذا جيب أن نعين كل . مستوفيا الشروط الالزمة للقيام بعملية التدريس يف خري وجه

                                                 
٤٠ . Booklet Pondok Modern Gontor Ponorogo Indonesia, Februaru ٢٠٠٠, p: ٢٩ 

 .١٦٢: ، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، صروح التربية و التعليمحممد عطية األبراش، .  ٤١
  .١٦٣: حممد عطية األبراش، املرجع السابق، ص .  ٤٢



 أقواله وأفعاله وحركاته العناية يف اختيار املدرس كي يكون قدوة حسنة لتالميذه يف
ولعلنا ال نبالغ إذا . وسكناته داخل الفصل وخارجه، يف امللعب و يف حجرة الدراسة

إن املدرس جيب أن يكون مثال أعلى لألخالق الكرمية، و اإلخالص يف العمل : قلنا 
وأداء الواجب، وقوة الشخصية، ألن التدريس مهنة مقدسة ال يقوم به إال من كان 

 مادته عاملا بطريقة تدريسها  خبريا بنفسية التالميذ وميوهلم قادرا على القيام متينا يف
بتربيتهم بربية كاملة حيث يعدهم ملواجهة احلياة متوكلني على اهللا رب العاملني، 

من هنا تأيت قيمة كلية املعلمني اإلسالمية اليت أعدت أبناءها . ويعودهم العادات احلسنة
للقيام مبهنة التدريس حيث أم قد تلقوا علوم التربية و التعليم إعدادا شامال و كامال 

وتارخيها وطرقها العامة و اخلاصة، وعلم طبائع األطفال وغريها من العلوم اليت يفتقر 
باإلضافة إىل أن أكثرهم قد مترنوا للقيام . إليها املدرس من الناحية الفنية و العلمية

ة اإلضافية منذ جلوسهم يف السنة اخلامسة بعد بعملية التدريس يف الدروس املسائي
  .نصف العام الدراسي

وتأيت فكرة إنشاء كلية املعلمني اإلسالمية من كياهي احلاج إمام زركشي     
املنفذ لتلك الفكرة مستفيدا من خرباته الطويلة يف حقل التربية و التعليم، ويظل مديرا 

م، وخلفه من بعده كياهي ١٩٨٥م م إىل أن تويف عا١٩٣٦هلا من يوم إنشائها عام 
م مث كياهي احلاج أتيم حسنان مث كياهي احلاج ١٩٩٩احلاج إمام بدري إىل عام 

احلاج علي  مشس اهلادي عبدان مث توىل من بعده كوادر املعهد املختارون  منهما
  .شرقاوي مث احلاج مشهودي صباري إىل اليوم

 التربية احلديثة الذين يرون وكياهي احلاج إمام زركشي جنده يقف مع علماء    
أن املنهج الدراسي هو عبارة عن جمموعة من خطط و نشاطات وجتارب منظمة 

  .تواصلها املدرسة إىل التالميذ حتت إشرافها داخل الفصل أو خارجه



  “Curriculum is interpreted to mean all of the organized courses, activities, and 
experiences which pupils have under direction of the school whether in the classroom or 

not”.٤٣  
 :وهذا التعريف يف دوره يؤدي إىل أمور، منها     

ال يشمل املنهج الدراسي على املواد الدراسية فحسب، بل يستوعب مجيع   . أ
  .النشاطات أو التجارب اليت تواصلها املدرسة إىل التالميذ

ل على مجيع النشاطات الالمنهجية ، فليس مثة فرق شاسع  كما أنه يشتم . ب
  .بني النشاطات املنهجية والالمنهجية، و كالمها داخل حتت املنهج

و بالتايل فإن إجراء املنهج ال يكون مقصورا داخل الفصل، بل قد يكون . ج
 .خارجه حسب الظروف واألهداف

املواد الدراسية و املعارف  إن الغرض األمسى من التربية ال ينحصر على إلقاء . د
فقط، بل لتكوين شخصية التالميذ و إعدادهم ملواجهة احلياة جبميع 

  .إجيابياا و سلبياا
  

وهذا ما حصل بالفعل ىف معهد كونتور احلديث حيث مت وضع املنهج     
الدراسي مع مراعاة األغراض التربوية فيه على أسس تربوية حديثة ال يساوي متاما مع 

ج  الدرارسي الذي قررته وزارة الشؤون الدينية أو وزارة التربية و التعليم املنه
للمدارس الثانوية والعالية، بل خيالف أيضا املنهج الدراسي الذي تقوم بتنفيذه املعاهد  
اإلسالمية التقليدية، وليس هلذا األمر من سبب سوى حتقيق األهداف و األغراض اليت 

بية االجتماعية، و احلياة املقتصدة، وعدم االنتماء إىل أي يصبو إليها املعهد من التر
  .حزب معني، وطلب العلم ال للتوظف

وللوقوف على املستوى التربوي و التعليمى بكلية املعلمني اإلسالمية علينا أن     
  :نراعي األمور اآلتية 

                                                 
٤٣. Drs. Oemar Hamalik, Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum, Pustaka Martiana, 

Bandung ١٩٨١, p:٣ 



لية، إن املواد الدراسية فيها تعادل املواد الدرسية ىف املدارس الثانوية و العا .١
ولكن هذا التعادل ال يفيد معىن املساواة ىف كل شيء، فاللغة اجلاوية القدمية و 
اللغة األملانية و الفرنسية ال تدرس ىف كلية املعلمني اإلسالمية، لكن اللغة 
العربية واإلجنليزية و العلوم الدينية تتناول قسطا كبريا من احلصص الدراسية 

ميلة و املواد للتدريب املهين فيكتفي إجراءها وأما الرياضة والفنون اجل. فيها
  .خارج الفصل

إن طريقة التعليم و التدريس بكلية املعلمني اإلسالمية ال تساوي الطريقة  .٢
فاللغة العربية فيها . املستخدمة ىف عدة مدارس حكومية كانت أم أهلية

ليم اللغة أصبحت لغة وسيطة لتعليم املواد الدينية منذ السنة الثانية، كما أن تع
  . فيها تسري على طريقة حديثة حية- وكذلك اللغة اإلجنليزية–العربية 

إن مجيع الطلبة يسكنون ىف مساكن الطلبة الداخلية حتث إشراف املدير  .٣
واملدرسني ومساعديهم، و يعيشون فيها بنظام صارم ملا فيه من مصلحة 

كلغة التخاطب عظيمة تعود إليهم و يستخدمون اللغة العربية واإلجنليزية 
 .واحملادثة بينهم

إنه ال يكاد يوجد أي نشاط من نشاطات الطلبة داخل الفصل أو خارجه يف  .٤
حرم املعهد احلديث إال حتت مراقبة املدرسة، وتلك النشاطات كلها داخلة يف 

 .صميم املنهج الدراسي كما أقرته التربية احلديثة

م ٢٠٠٩-٢٠٠٨لعام الدراسي و بلغ عدد طالب كلية املعلمني اإلسالمية ىف ا
 طالبا قادمني من أحناء حمافظات إندونيسيا ومن بعض الدول ااورة ٤٢٩٠: 

نفرا، وكلهم  ٤٢٠ مثل سنغافور، وماليزيا وتايالند، بينما عدد املدرسني 
خريج كلية املعلمني اإلسالمية وجامعة دار السالم وبعضهم خريج جامعة 

 .إلسالمية باملدينة املنورةاألزهر الشريف مبصر واجلامعة ا

  كلية املعلمات اإلسالمية_ )ب



حتقيقا لوصية مؤسسي معهد كونتور احلديث اليت تنص بلزوم إنشاء معهد 
 -كونتور احلديث للبنات، و تنفيذ لقرار الس األعلى ملعهد التربية اإلسالمية احلديثة

 -اصلة أداء رسالته العظمىوهو الس الوحيد املسئول عن بقاء املعهد و حياته ىف مو
هـ، مث ١٤١١ ربيع األول ٨- ٧يف اجتماعه السابع والعشرون املنعقد يف كونتور من 

اليت تبعد عن املعهد األم ) Mantingan(بناء معهد كونتور احلديث للبنات يف مانتيجان 
وقد . باثنني وثالثني كيلومترا غربا) Ngawi(مبائة كيلو مترات، وعن مدينة عاوي 

رف سعادة وزيرة الشئون الدينية جلمهورية إندونيسيا السابق احلاج منور شذايل تش
م حيث حضر ١٩٩٠ مايو ٢١/هـ ١٤١٠ ذو القعدة ٦بافتتاح هذا املعهد رمسيا يف 

  .هذا احلفل الكرمي لفيف من سفراء الدول اإلسالمية مثل مصر و السعودية و ماليزيا
األم كونتور مثاال ومنوذجا يقتدي به يف وبالتأكيد اختذ هذا املعهد من املعهد 

تنظيمه و نتسيقه و تطوراته على وجه العموم، ويف أداء برامج التربية و التعليم على 
ومن جراء ذلك أنشئت كلية املعلمات اإلسالمية اليت تعادل كلية . وجه اخلصوص

عض التغيريات املعلمني اإلسالمية يف مدة الدراسة ومقرراا، ويف املنهج الدراسي مع ب
  .و اإلضافات اليت تناسب عامل البنات

بينما توىل عميد املعهد لشؤون رعاية الطالبات و اإلشراف كياهي احلاج 
الدكتور أمحد هداية اهللا زركشي ويساعده بعض األساتيذ و األستاذات مسؤولية 
تنفيذ املنهج الدراسي خارج الفصل، وذلك بتنظيم عدة نشاطات وخطط منظمة و 

 يئ البيئة املناسبة بطبيعة التربية احلديثة، لتحقيق أغراض التربية و التعليم اليت يصبو
إليها املعهد يف تكوين شخصية مسلمة صاحلة مسئولة قادرة على أن تلعب دورها 
الفعال يف جماالا اخلاصة بأحس وجه سواء أكانت كأم أم كأخت أو كمعلمة أو 

 .كعضو يف اتمع
  

    ر السالمجامعة دا_ )ج



 –ظلت فكرة إنشاء هذه اجلامعة حلما يراود أذهان مؤسسي املعهد الثالثة 
كياهي احلاج أمحد سهل، وكياهي احلاج زين الدين فناين، وكياهي احلاج إمام 

ومل يلبث أن وفقهم . م١٩٢٦ منذ إعادة بناء معهد كونتور احلديث  عام –زركشي 
 ١٣٨٣ رجب ١:  مت افتتاح هذه اجلامعة يف اهللا وبرز احللم إىل عامل الوجود عندما

وكان اهلدف الذي يرمي إليه املشايخ الثالثة وراء .  م١٩٦٣ نوفمرب ١٧هـ املوافق 
  :تأسيسها هو 

أن تكون اجلامعة مركزا للعلوم، و اللغة، و الدراسات القرآنية، مع االحتفاظ  - ١
  .بالقيم الروحية للمعهد

ماء املثقفني الذين يتميعون باألخالق أن تكون اجلامعة مصدرا لتكوين العل - ٢
. الكرمية، و األجسام السليمة، و العلوم الواسعة، واألفكار املفتوحة

ويتمسكون بتعاليم الدين احلنيف، ويدعون الناس إىل سبيل رم باحلكمة 
واملوعظة احلسنة، وميتلكون الكفاءة الالزمة يف خدمتهم للدين و الوطن حىت 

  .سنة ىف الدنيا واآلخرةتتحقق السعادة و احل
و قد استمد معهد كونتور احلديث جبميع نشاطاته التربوية و التعليمية القوى 
من العناصر الواضحة املأخذ اليت تكون دعائم له، وهي مأخوذة من عدة اامع 

 :التربوية العريقة و األصلية، وهي

يبعث العلماء األزهر الشريف، مبصر، التساع ثرواته الوقفية يستطيع ا أن  - ١
املتخصصني إىل أحناء العامل للقيام بالعمل اإلسالمي، وأن مينح ا ملنح الدراسية 

كما أنه ظل و سيظل . آلالف من أبناء العامل اإلسالمي للدراسة وطلب العلم
  .حصنا منيعا لإلسالم إىل أن يرث اهللا األرض و من عليها

ه بسعيه الدؤوب إىل عليكره، بشبه القارة اهلندية، الذي عرف عن مؤسس - ٢
 .اإلصالح يف جمال التربية و التعليم



سنقيظ، بأفريقا الشمالية، الذي يتميز بروح الكرم و اإلخالص لدي  - ٣
 .مؤسسيه

سنتينكنان، بشبه القارة اهلندية، الذي يؤخذ منه البساطة و السالم و اهلدوء  - ٤
 :وتضم هذه اجلامعة ثالث كليات، وهي

سم تعليم العلوم اإلسالمية، و كلية التربية، وهلا قسمان؛ ق  . أ
 .قسم تعليم اللغة العربية

كلية أصول  الدين، وهلا قسمان؛ قسم مقارنة األديان، و   . ب
 .قسم العقيدة و الفلسفة

 كلية الشريعة، و هلا قسمان؛ قسم مقارنة املذاهب، وقسم االقتصاد  . ج
 .اإلسالمي

لطلبة الداخلية ومن ميزة هذه اجلامعة أن الطالب يسكنون مجيعهم يف مساكن ا
خاضعني لنظام صارم، كما أن اللغة املستخدمة للتدريس هي العربية و اإلجنليزية و 

ومن خالل مالحظة الباحث تأكدنا أن هذه اجلامعة ألزمت طالا . اإلندونيسية
بكتابة البحوث العلمية إما باللغة العربية وإما باللغة اإلجنليزية، األمر الذي جيعلها فريدة 

 .عها يف أحناء إندونيسيامن نو
  

   الس األعلى ملعهد التربية اإلسالمية احلديثة-ج 
 هـ ١٣٧٨ ربيع األول ٢٨للحفاظ على بقاء املعهد و حياته شكلت يف   
م هيئة وقفية إسالمية تسمى بالس األعلى ملعهد التربية ١٩٥٨ أكتوبر ١٢املوافق 

و ما كان . ول عن بقاء املعهد و حياتهاإلسالمية احلديثة، وهو الس الوحيد املسئ
املعهد ليقف وقفة أو يتأخر حلظة بغياب مؤسسيه بل ال بد أن يسعى دائما حنو التقدم 

  .و االزدهار
  ٤٤:وأما ترتيب املسئولني احلايل هلذا الس فكما يلي  

                                                 
 نتيجة املقابلة الشخصية اليت أجراها الباحث مع مدير معهد كونتور احلديث يف عدد من املناسبات.  ٤٤



  كفراوي املاجستري. كياهى احلاج د:       الرئيس العام  - ١
   حممد صاحلنيكياهى احلاج:       الرئيس األول - ٢
 
   الدكتور أمل فتح اهللا زركشي املاجستري:      السكرتري األول - ٣

 كياهى احلاج عبد اهللا سعيد برموس:      السكرتري الثاين - ٤
 

 كياهي احلاج رشدي باي فناين:     أمني الصندوق األول - ٥

 كياهي احلاج سوتاجي تاج الدين:     أمني الصندوق الثاين - ٦

  شكري زركشي  كياهى احلاج عبد اهللا:        األعضاء - ٧

                                             كياهى احلاج حسن عبد اهللا سهل 

                                              كياهى احلاج مسروح أمحد
     احلاج دين مشس الدين

      احلاج هدايت نور وحيد
      احلاج أكرمي مريات

  دان   كياهى احلاج مشس اهلادي عب
  

وهكذا أصبح معهد كونتور احلديث مؤسسة وقفية إسالمية ذات حقوق 
م، وكان لبناته الثالثة الفضل و الشرف يف تكوين ١٩٥٨/هـ ١٣٧٨حمفوظة منذ 

هذه املؤسسة حبيث سلموا أراضيهم وقفا للمسلمني و بذلوا يف سبيل ذلك كل نفس 
األمر، وصار املعهد بذلك و نفيس، و ال يسمح قطعيا ألبنائهم أن يرثوا مهما كان 

 .ملكا لألمة اإلسالمية قاطبة ليصبح منارا للعلم و األخوة و السالم بإذن اهللا تعاىل
  
  
  
  
  
  
  



  املبحث الرابع
  تدريس اللغة العربية مبعهد كونتور احلديث

  موقع اللغة العربية يف ضمن املنهج الدراسي مبعهد كونتور احلديث  . أ
ة العربية هلا مكانة خاصة ضمن ااحلياة كما سبق أن أشار الباحث أن اللغ

ويرجع سببه األساسي إذ أن أحد الدوافع إلنشاء . التعليمية مبعهد كونتور احلديث
ذلك املعهد هو رغبة مؤسسي املعهد القوية ىف نشر اللغة العربية  و محاستهم 

واليبالغ األمر عندما . الشديدة ىف جتديد طرائق تعليمها وحتسني مضمون موادها
 باإلضافة إىل –قال حمروس أسعد أن تركيز معهد كونترو احلديث على اللغة العربية 

  . ٤٥ هو من أخص خصوصيات ذلك املعهد–اللغة اإلجنليزية 
وسيزداد موقع اللغة العربية اخلاص يف ضمن املنهج الدراسي مبعهد كونتور 

  :ا اآلتية احلديث وضوحا بالنظر إىل قائمة جدول املواد الدراسية و عدد حصصه
  

 املواد الدراسية السنة الدراسية
٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

 ١٠ ١٢ ١٣ ١٢ ١٤ ١٢ اللغة العربية. أ

 - - ١ ١ ١ ١ اإلمالء ١

 - - - - ١ ٧ اللغة العربية و التمرينات ٢

 ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ - اإلنشاء ٣

 ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ - املطالعة ٤

 ١ ١ ١ ١ ١ ١ احملفوظات ٥

 ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ - النحو ٦

 - - - - ١ - رفالص ٧

                                                 
٤٥.   



 ١ ١ ١ - - - البالغة ٨

 ١ ١ - - - - تاريخ أدب اللغة ٩

 ١ ١ ١ ١ ١ - الترمجة ١٠

 - - ١ ١ ١ ١ اخلط العريب ١١

 - ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ اخلطابة ١٢

 ٩ ٨ ٨ ٩ ٨ ٩ املواد الدينينة. ب 

 - - - - ١ ١ القرآن ١

 - - - - ١ ١ التجويد ٢

 ١ ١ ١ ١ - ١ التفسري ٣

 ١ ١ ١ ١ ١ ١ احلديث ٤

 ١ ١ - - - - علم مصطلح احلديث ٥

 ٢ ٢ ٢ ٢ ٣ ٢ الفقه ٦

 ٢ ٢ ٢ ٢ - - علم أصول الفقه ٧

 - - - ١ - - الفرائض ٨

 - - ١ ١ ١ ١ العقائد و الدين اإلسالمي ٩

 - - ١ ١ ١ ٢ الديانة العامة ١٠

 ١ - - - - - التاريخ اإلسالمي ١١

       تاريخ احلضارة اإلسالمية ١٢

 ١ ١ ٤ ٤ ٤ ٥ الدروس اإلضافية. ج 

 - - - - - ١ العربية و التمرينات ١

 - - ٢ ٢ ٢ ١ املطالعة ٢

 - - - - - ١ القرآن ٣

 - - ١ ١ ١ - النحو ٤



 - - ١ ١ ١ ١ الصرف ٥

 - - - - - ١ اإلمالء ٦

 ١ ١ - - - - عملية التدريس ٧

  
اللغة  العربية اخلاصة مبعهد ومما جيدر أن ال يفوت للباحث ذكره هنا أن مكانة 

كونتور احلديث ليست منحصرة على عدد مواد اللغة العربية و حصصها ضمن املنهج 
املختلفة خارج الفصول الدراسية و الدراسي و إمنا كذلك تبدو ىف أنواع األنشطة  

و من تلك العوامل . تعترب كالعوامل اهلامة اليت أدت إىل جناح تعليم اللغة العربية فيه
هي إنشاء مركز إحياء اللغة  و تدريب اخلطابة املنربية األسبوعى و عقد الدروس  

لغة العربية  املسائية و اإلعالم و تشجيع اللغة العربية و اإلنشاء اليومي وتدريس ال
  .بالفيديو

وال شك أن تلك العوامل تساعد الطلبة التمكني ىف استخدام اللغة العربية إما 
أثناء التعلم ىف الفصول الدراسية و إما ىف ىف التخاطب ىف املعاملة اليومية وو عند عقد 

  .النشاطات الطلبية األخرى ملدة أربع و عشرين ساعة داخل حرم املعهد
  ستخدمة لتدريس اللغة العربية مبعهد كونتور احلديث  الطريقة امل-ب

وباإلضافة إىل كل ما تقدم من خلفية نشأة معهد كونتور احلديث و املكانة 
اخلاصة للغة العربية ضمن املنهج الدراسي لذلك املعهد، فإن الطريقة املستخدمة 

دي ىف لتدريس اللغة العربية  هي طريقة جديدة حيث مل يستخدمها أي معهد تقلي
فإذا كانت طريقة النحو و الترمجة هي طريقة التدريس السائدة  ىف تعليم . ذلك الوقت

اللغة العربية ىف املعاهد التقليدية ، فاستخدم معهد كونتور احلديث  و املعاهد األخرى 
  .٤٦ الطريقة املباشرة–اليت تقتدي بنظامه التعليمي  ىف الوقت الراهن 

                                                 
٤٦  .Panitia Penulisan Riwayat Hidup dan Perjuangan KH Imam Zarkasyi، ٤٤٠: ع السابق، ص املرج-

٤٤١  



اشرة ىف تعليم اللغة العربية هي طريقة التدريس اليت كما علمنا إن الطريقة املب
تعتمد ىف إجراءات التعليم على ربط اللغة املدروسة و مجلها و تراكيبها باألشياء و 

و تستهدف هذه . األحداث  من دون أن يستخدم املعلم أو الطالب لغتهم الوطنية
و باإلضافة . طبيعية عفويةالطريقة إىل متكني الطالب من االتصال باللغة الثانية بصورة 

إىل ذلك تستهدف هذه الطريقة أيضا إىل احلرص على أن يقود  تعلم اللغة  اهلدف إىل 
  . التفكري ا ىف أسرع وقت ممكن دون االلتجاء إىل الترمجة

وهذه الطريقة ظهرت كرد فعل طبيعي لعيوب طريفة النحو و الترمجة اليت تعتمد 
بع طريقة غري مباشرة ىف التعليم، فجاءت الطريقة على استعمال لغة وسيطة أي تت

املباشرة لكي تلغى هذه الوساطة و تعلم اللغة األجنبية عن طريقة اللغة األجنبية نفسها 
  .دون االستعانة بلغة وسيطة سواء كانت لغة الطالب األم أم لغة أخرى جييدها

لغة بالطريقة اليت بعبارة أخرى أن الطريقة املباشرة هى اليت تركز على تعليم ال
يتعلم ا الطفل لغته األصلية ، و ذلك باختالق بيئة اللغة، وعدم استخدام اللغة 
األصلية للطالب أو أية لغة وسيطة، و تستعني هذه الطريقة باحلركة و الصور 

و إذا صمم املدرس على شرح كلمة . وبالوسائل املختلفة للربط بني اللفظ ومعناه
ويبتدأ . خذ يشرحها بوسائل اإليضاح لغوية كانت أو حسيةشاقة أو مجلة صعبة أ

  .التعلم على هذه الطريقة بالتمارين الشفهية مث تعليم القراءة فالكتابة
وكما هو واضح من التسمية، تعتمد هذه الطريقة على تعليم اللغة اجلديدة 
 مباشرة ودون وساطة لغة أخرى، و يف الوقت نفسه تعتمد أيضا على وضع الدارس

حيث ختلق داخل الفصل الظروف الطبيعية إىل حد ما " محام من اللغة"داخل 
الكتساب اللغة، فإن الطفل يتعلم اللغة األم من فرط تعرضه هلذه اللغة، كذلك فإن 
الدارس للغة األجنبية لن يبلغ درجة التمكن من تلك اللغة إال إذا وفر له التدريس 

  .فرصة املمارسة الدائمة و املكثفة هلا



، و الطريقة )Natural Method(و تسمى هذه الطريقة املباشرة بالطريقة الطبيعية 
 Gouin(و طريقة جوان ) Modern Method(، و الطريقة احلديثة )Oral Method(الشفوية 

Method (–و طريقة برلتز - العامل اللغوي الفرنسي ،)Berlitz Method (– العامل اللغوي 
  .٤٧- اإلجنليزي 

خدام هذه الطريقة فيتطلب من املدرس أن يلقي املادة العربية باستخدام وأما است
فالكلمات . اللغة العربية، ومينع قطعا أن يستعمل اللغة األصلية أو اللغة اإلندونيسية

الصعبة اليت ال يفهمها التلميذ يشرحها املدرس باللغة العربية حبتة مبساعدة احلركات أو 
س مع املترادفات العربية اليت عرفها الدارس من قبل أو اإلرشادات البدنية أو القيا

 .باستخدام وسائل اإليضاح احلسية أو املعينات البصرية كالصور وغريها

  :التعليم على هذه الطريقة املباشرة يسري على النظام األيت 
أن تتكون املادة العربية من الكلمات وأساليب اجلمل  - ١

، فالكلمات اليت علمها املدرس ٤٨يوميةالكثرية االستعمال يف احملادثات ال
مرتبة حسب كثرا يف االستعمال، وال شك أن التعليم اللغوي ذه الطريقة 
يطابق القواعد األساسية للتعلم وهي التدرج من البسيط إىل املركب، 

  .والتدرج من املعلموم إىل اهول
أن تدرس القواعد شفهية ال حيفظ النظم النحوية و  - ٢

ما حصل يف املعاهد التقليدية، فاملدرس جيب عليه أن يستعمل الصرفيةط ك
طريقة االستنباط فيبتدئ باألمثلة الكثرية ويتدرج بالتالميذ إىل استنباط 

 .القواعد أو التعارف

أن تشرح معاين األشياء الظاهرة بوسائل اإليضاح  - ٣
فيجب على . ٤٩احلسية كما أن معاين األشياء املبهمة بشرح بوسيلة القياس

                                                 
  ٣٣: حممود يونس، املرجع السابق، ص.  ٤٧
١٩٧٧, .٤٨, Pedoman  Pengajaran Bahasa Arab, Depag Agama RI٣٢: ص  

  ٩٥: نفس املرجع، ص.  ٤٩



املدرس عند التعليم أن يقرن االسم باملسمى مباشرة، فال يذكر معناه باللغة 
 .اإلندونيسية أو األصلية أثناء شرح الكلمات الصعبة

أن تكثر التمرينات للسماع و احملاكاة  حىت يستطيع  - ٤
الدارس أن ينطق باللغة العربية أوتوماتيكيا، ذا، البد أن يعتين بتكرار 

حىت يتعود الدراس على النطق الصحيح باللغة العربية نطقا التمرينات السمعية 
 .صحيحا  سلسا

 ألن هذه ٥٠أن جتري نشاطات التعلم داخل الفصل - ٥
الطريقة املباشرة ال يتمكن املدرس من استخدامها يف الفصل الواسع الكثري 

 . التلميذ

 .أن يبتدأ تعليم القراءة شفهيا - ٦

 .جنبيةأن يتمرن التلميذ على التفكري باللغة األ - ٧

وهي الطريقة -ويرى الباحثون املعاصرون أن استخدام الطريقة احلديثة
 يف تعليم اللغة العربية بإندونيسيا يعود إىل بداية العشرينات من هذا القرن -املباشرة

 و تعرف مصر -عندما عاد إىل أرض الوطن أبناؤها الربرة الذين طلبوا العلم يف مصر
، وخترجوا ي جامعاا - ة اإلسالمية يف العصر احلديثحينئذ بأم الدنيا ومهد الصحو

وال ننسى الدور الذي لعبه آالف من خرجيي املعهد . املعروفة يف العامل اإلسالمي قاطبة
يف نشر اللغة العربية بصفة خاصة و تعليمها تعليما صحيحا بالطريقة احلديثة يف مجيع 

 ٩٥إن : " ملعهد احلديث كونتورأحناء  جزر إندونيسيا، حىت قال رئيس رابطة أسرة ا
يف املائة من املؤسسات التعليمية اليت تقوم بتعليم اللغة العربية على الطريقة احلديثة يف 

 .٥١"إندونيسيا ال ختلو من عناصر كونتور مباشرة كانت أم غري ماشرة

  
                                                 

١٩٧٧ . ٥٠, Pedoman  Pengajaran Bahasa Arab, Depag Agama RI٩٥: ، ص   
، رسالة الدكتوراة، كلية الدراسات الشرقية، جامعة ونيسيا دراسة وتارخيااللغة العربية يف إندأمحد هداية اهللا زركشي، .  ٥١

  ١٤٠: ، ص١٩٩١بنجاب، الهور،



  ملبحث اخلامس
  الدراسات السابقة

 
ل األخطاء و البحوث   ىف و من املعروف ىف دراسة املكتبة أن البحوث عن حتلي
  :هذا امليدان سبق أن كتب فيها الباحثون عدة مرات منهم 

حتت العنوان البيئة العربية ىف ) ٢٠٠٣(البحث الذي قام يه كوناوان  - ١
املعهد العصري كونتور منتنجان عاوي استخدم الباحث يف هذا البحث املدخل 

 و حبث عن الظاهرات و متكّن به الباحث على وصف) احلقلي(الكيفي الوصفي 
و . الطبيعية ووقائع السلوك املتعلقة بالبيئة العربية ىف املعهد كونتور للبنات

البيئة العربية ىف املعهد ) ١: اكتشافات هذا البحث دالة على األمور التالية 
) ٢. العصري كونتور للبنات متكاملة شاملة على البيئة الرمسية و البيئة الطبيعية

 قام ا املعهد  لتكوين البيئة العربية كمثل تكوين شيخي املعهد احملاوالت اليت
املتأهلني  يف اللغة و تثبيت رسالة املعهد و العقيدة لتكون دافعا لتعلم اللغة العربية 

املعاملة املؤثرة ىف تكوين البيئة العربية ) ٣. و ممارسات النشاطات قدوة صاحلة
ىف اللغة العربية و املنهج الدراسي و مناهج كمثل املدرسني و املدرسات املتأهلون 

  .تعليم اللغة العربية املناسبة و الوسائل التعليمية املختلفة
حتت العنوان طرق تدريس ) ٢٠٠٨(البحث الذي قام به دمنهوري  - ٢

استخدم الباحث يف هذا البحث املدخل . اللغة العربية مبعهد كونتور احلديث
إن تعليم للغة )١:  دالة على األمور التالية الكيفي الوصفي و نتائج هذا البحث

العربية ىف معهد كونتور احلديث قد سار على االجتاه احلديث بأخذ اجلديد ىف 
خيالف معهد ) ٢. نظريته التعليمية و الطريقة املستخدمة ىف االنشطة التعلمية

ة كونتور احلديث بعض املبادئ األساسية للطريقة املباشرة عندما القيام بعملي
) ٣. ومع ذلك ال جتلب تلك املخالفة عدم النجاح ىف تعليم اللغة العربية. التعليم



إن البيئة اللغوية اجليدة اليت أنشأها معهد كونتور هي األساس الرئيس الذي 
 .يتوقف عليه جناحه ىف تعليم اللغة العربية

حتليل األخطاء " حتت العنوان ) ١٩٩٢(البحث الذي قام به عينني  - ٣
و اكتشافات هذا .  ىف كتابة اللغة العربية    جبامعة ماالنج احلكوميةاللغوية

البحث دالة على وجود األخطاء ىف الصرف و النحو الذي يشمل احلذف و 
 . الزيادة و األخطاء ىف التكوين و التنظيم

" حتت العنوان ) ٢٠٠٦(البحث الذي قام به حممد شاطيب نووي  - ٤
 التحريري لدي طلبة قسم األديب بكلية اآلداب حتليل األخطاء النحوية ىف التعبري

أجرى حتليل األخطاء اللغوية العربية يف البحوث اليت . جبامعة ماالنج احلكومية
و كانت نتائج هذه . قدمها الطلبة إىل أقسام تعليم اللغة العربية جباوي الشرقية

وكانت . الدراسة تكشف العديد من األخطاء اللغوية و وضع الكلمات ىف اجلمل
 .األخطاء بشكل كمي أكثر  ما يقع ىف اجلانب النحوي

حتليل األخطاء " حتت العنوان ) ٢٠٠٤( البحث الذي قام به سترياون  - ٥
دراسة حالية ىف مهارة الكتابة لطالب شعبة اللغة العربية لكلية اللغة و (النحوية 

لوصفي استخدم الباحث التصميم ا). اآلداب العريب جبامعة ماالنج احلكومية
و أساليب . الكيفي الذي يشتمل على التحليل و التسجيل و العرض و التفسري

تعرف األخطاء و تصنيف األخطاء تفسري :  حتليل البيانات تشتمل على 
ومن أهم نتائج البحث بأن األخطاء ىف اجلملة الفعلية أكثر وقوعا من . األخطاء

املنعوت و األخطاء يف اجلملة غريها مث تليها على الترتيب األخطاء ىف النعت و 
االمسية و من حيث أثر االتصال تكون األخطاء كلها جزئية و من حيث مصدر 

 ظهورها تكون األخطاء كلها األخطاء داخل اللغة

حتليل "حتت العنوان ) ٢٠٠٧(البحث الذي قامت به نور عيين  - ٦
انوية االسالمية األخطاء اإلمالئية و اخلطية يف الكتابة العربية لطلبة املدرسة الث



استخدمت الباحثة يف هذا البحث املدخل الوصفي "  . احلكومية بآتشيه الشمالية
الكيفي، ألن الباحثة تصف األخطاء اإلمالئية و اخلطية بصورة وصفية من حيث 

و . املعلومات املكتسبة من أنشطة التعليم و التعلم يف املدارس الثانوية اإلسالمية
تحليلي ألن أنشطة حتليل األخطاء اإلمالئية و اخلطية بالتصميم الوصفي و ال

). Therapy ( و التصويب) Grading(و التدرج ) description(تشتمل على الوصف 
و من أهم نتائج البحث أن األخطاء اإلمالئية تتعلق بنفصال أو اتصال احلرف و 

و أألخطاء ىف حذف احلرف . تبديل احلرف و حذف احلرف و زيادة احلرف
كثر وقوعا من األخطاء األخرى مث يليها األخطاء ىف تبديل احلرف مث زيادة أ

 .أما األخطاء اخلطية فهي أخطاء يف صور احلروف و حتسني الكتابة. احلرف

حتليل األخطاء " حتت العنوان ) ٢٠٠١(البحث الذي قام به شفاعة  - ٧
عريب باجلامعة النحوية و اإلمالئية للبحوث اجلامعة لطلبة قسم اللغة و األدب ال

، استخدم الباحث التصميم الوصفي الذي يشتمل "اإلسالمية احلكومية ماالنج
على الوصف و التسجيل و التحليل و التفسري، وأساليب التحليل للبيانات تشتمل 

بعد . إحصاء األخطاء. ٣تصنيف نوع األخطاء . ٢. تعرف األخطاء. ١: على 
 اإلمالئية أكثر وقعة بالنسبة لألخطاء أن مت التحليل وجد الباحث بأن األخطاء

النحوية، ويف األخطاء النحوية كانت أخطاء حتريف الوضع أكثر وقعة ويليها 
 .أخطاء احلذف و الزيادة

 

هذه هي األخطاء اللغوية على وجه عام حيث يستطيع الباحث عرضها، وكيف 
 الشفوي لدى بأحوال األخطاء اللغوية على وجه خاص من حيث ارتكازها يف التعبري

عند رأي الباحث أن البحث عن األخطاء اللغوية يف . طلبة معهد كونتور احلديث
التعبري الشفوي لدي طلبة معهد كونتور احلديث هو حبث مل يكبته أي باحث من 

و احلال أن البحث عن األخطاء اللغوية ىف التعبري . اجلانب املوضوعي و امليداين
أن : وهذا كما قاله كوردير . ة بعملية التعلم و التعليمالشفوي يرمي كثريا إىل اإلفاد



يف ) feedback(املدرس الذي قام بتحليل األخطاء أن يستفيد منه للتغذية  الراجعية 
 .برامج التعلم و التعليم

 أيضا أن البحوث اليت سبق لنا ذكرها هلا عالقة مشاة بالبحث  ومن املالحظ
ا وجه االختالف بينها و بني البحث الذي يريد الذي يكتبه الباحث، و من مث وجدن

وأما الدراسات اليت قام ا الباحثني املتقدمني فقد حددوا حبوثهم ىف . الباحث دراسته
وأما البحث الذي يريده . األخطاء اللغوية الكتابية، سواء أكانت خطيا أم إمالئيا

حصر األخطاء اللغوية يف الباحث فقد حدد دراسته ىف األخطاء اللغوية الشفوية اليت تن
  .االستعمال سواء كان مفردة أم مجلة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 الفصل الثالث
  إجراءات الدراسة

 

هذا الباب يشتمل على مدخل وتصميم البحث، وجمتمع البحث وعينته، 
ومتغريات البحث، وأدوات البحث، ومصادر البيانات، وأسلوب حتليل البيانات، 

  :أما التفصيل لكل منها كما يلي. ومراحل تنفيذ الدراسة،
   تصميم البحث-أ

انطالقا من هدف هذا البحث يعين وصف األخطاء اللغوية ىف التعبري الشفوي   
لدي طالب املعهد العصري كونتور، فإن تصميم البحث األنسب هلذه العملية هو 

 التعبري يعين وصف وحتليل األخطاء اللغوية ىف) deskriptif-analisis(الوصف و التحليل 
  .الشفوي لدي طالب املعهد العصري كونتور

فإن عملية البحث ذا التصميم حياول ا الباحث وصف العناصر األساسية   
إن التصميم الوصفي من البحث يتضمن " كما هي، ا عتمادا على ذلك، قال بيست،

  .٥٢على العرض و الكتابة و التحليل و التفسري عن الوقائع يف احلال و املستقبل
  

    جمتمع البحث و عينته-ب
اتمع يف هذا البحث هو مجيع الطالب الذين يدرسون اللغة العربية مبعهد   

كونتور احلديث، و أما عينته حدد الباحث الطالب أو الدارسني  ىف السنوات الثانية  
سببا بأن الدارسني يف الصف األول مل يكن لديهم خربة . حىت السادسة ذا املعهد

أكثر بالنسبة للقدماء، لكوم ىف هذه السنة األوىل فقد مارسوا أنفسهم على لغوية 
فلذلك مل يأخذ . اللغة املزجية يعين كانوا ميزجون بني اللغة اهلدف و اللغة األوىل

  .الباحث طالب السنة األوىل عينة ىف هذا البحث
  

  
                                                 
٥٢ John W Best. Reserch in Education. London: Prentice Hall International Inc. ١٩٨١   



  متغريات البحث_ ج
  :ا كالتايلمتغريات البحث اليت استطاع الباحث أن يصل إليه

املتغري املستقل يف هذا البحث هو األخطاء اللغوية يف التعبري الشفوي   :  أوال
  لدى طلبة معهد كونتور احلديث

املتغري التابع يف هذا البحث هو التحليل  بأسلوب التعرف و التوصيف و :  ثانيا
  التفسري على األخطاء

   أدوات البحث-د
 هذا البحث هي املالحظة و املقابلة أما أدوات البحث يستخدمها الباحث ىف

  :و تفصيل كل منها فيما يلي : وأداة التسجيل
   املالحظة -١

كما . تستخدم ذه املالحظة للوقوف على االنتباه بكالم الطلبة يف هذا املعهد
إن املالحظة هي وسيلة يستخدمها االنسان " قال ذوقان عبيدات وإخوانه 

ماته حيث جنمع خرباتنا من خالل ما العادي ىف اكتسابه خلرباته و معلو
 .نشاهده أو نسمع عنه

   املقابلة -٢
و للحصول على هذه البايانات قام الباحث بلقاء وحوار و مناقشة مع الطلبة و 

 .املدرسني ىف هذا املعهد باستخدام التسجيالت

 وهذا على شكل احلوار و املناقشة و املالحظة الدقيقة ىف – أداة التسجيل  -٣
ىف يوم ما، و هذه الطريقة حتتاج إىل التعاون مع الطلبة و مكان ما و 

و يرتكز هذا السبيل على املالحظة و املقابلة مع اإلنصات و . املدرسني
اإلصغاء إىل كالم الطلبة، حىت إذا وجد  أخطاء لغوية من تطبيق قواعد اللغة و 

  استخدام املفردات و اجلمل قام الباحث بتسجيلها



 مجع البيانات السابقة وهي األساليب التوثيقية فوسائل انطالقا من أساليب
البحث اليت يستخدمها الباحث يف حبثه تتكون من اجلمل املسجلة يف التعبري الشفوي 
لدى الطلبة، سوف تتكون تلك األخطاء اللغوية الشفوية من عدة اجلداول والقوائم 

  :اآلتية
  :اجلدول األول 

  األخطاء النحوية و الصرفية 
مالرق  املعىن اإلندونيسي التصويبات موضع اخلطأ اجلملة املسجلة 

     
     
     

  

  :اجلدول الثاين 
  على حسب استراتيجية و ميول الدارس ىف اكتساب اللغة الثانيةاألخطاء 

 املعىن اإلندونيسي التصويبات موضع اخلطأ اجلملة املسجلة الرقم
     
     
     

  

  :اجلدول الثالث
  )local error(و األخطاء اجلزئية ) global error(طاء الكلية األخ
 املعىن اإلندونيسي التصويبات موضع اخلطأ اجلملة املسجلة الرقم
     
     
     

  
 
 



   البيانات ومصادرها-هـ

إن البيانات اليت يتخذها الباحث يف حبثه مجيع كالم الطلبة اجلالسني ىف السنة   
ويكون إجراء هذا البحث خارج األنشطة التعليمية و التعلّمية يف . ةالثانية حىت السادس

الفصل، و ذلك كأنشطة اخلطابة املنربية و احملادثة األسبوعية و كالم الطلبة من خالل 
مث تسجيله بأداة و نقلها إىل ورقة معينة حىت ميكن . التعامل بينهم يف أنشطتهم اليومية

  . فات األخطاء اللغوية املعتمدةالباحث القيام بتصنيفها حسب تصني
هذه البيانات عبارة عن األخطاء اللغوية ىف التعبري الشفوي اليت يرتكبها طلبة    

و هذه األخطاء اللغوية . املعهد العصري كونتور اجلالسون ىف السنة الثانية إىل السادسة
  :حتتوي على 

  . األخطاء النحوية و الصرفية- ١
اتيجية و ميول الدارس ىف اكتساب اللغة الثانية  و األخطاء على حسب استر- ٢

  .مبا فيه من احلذف و الزيادة و حتريف الوضع و التقدمي وا لتأخري
  . األخطاء الكلية و  اجلزئية- ٣

  :أما مصدر هذه البيانات اليت يستخدمها الباحث فيما يلي 
 الدارسون الذين مارسوا الكالم باللغة العربية  - ١

سؤيل إحياء اللغة جلمع األوراق الوثائقية الدالة على بالتعاون مع م. يوميا
وهذا . خمالفة الطلبة نظام اللغة، وهي أوراق دليلية على خمتالفتهم نظام اللغة

وينحصر يف تلك الوثائق . البحث يعتمد أصال على هذه الوثائق والتسجيل
اليت مت مجعها عقب حمكمة لغوية حيث قام ا رجال اشراف اللغة من 

رسني أو مسؤولوا اللغة  الذين توظفوا ىف املناطق املسكنية و منظمة الطلبة املد
  .يف ذلك املعهد



 املدرسون الذين قاموا على إشراف أنشطة لغتهم  - ٢
ويتطلب منهم املعلومات اليت تفيد . سواء كان يف غرفة الدراسة أم خارجها

  .فعال للباحث يف إمتام كتابته البحث العلمي
 
  
  

  يل البيانات  أسلوب حتل-و
كما أشار إلينا كوردير أن هناك مخس خطوات لتحصيل األخطاء اللغوية   

وهي االنتقاء األخطاء و تعرف األخطاء و تصنيف األخطاء و توضيح األخطاء و 
   : ٥٣فأما التفصيل لكل منها مما يلي. تقومي األخطاء

 انتقاء األخطاء - ١

 تعرف األخطاء - ٢

  تصنيف األخطاء - ٣

 .تفسريها توضيح األخطاء أو  - ٤

 . تقومي األخطاء - ٥
 
 

   مراحل تنفيذ البحث-ز
  :وهذه االجراءات  يقوم الباحث بتنفيذها باخلطوات األتية

   استئذان الباحث من مدير املعهد أن بقوم  بالبحث العلمي عن حتليل  - ١
  .األخطاء اللغوية ىف  التعبري الشفوي لدى طلبة هذا املعهد

دات ملسؤويل إحياء اللغة من الدارسني و    تقدمي الباحث التوجيهات واإلرشا - ٢
  .املدرسني عن األخطاء اللغوية اليت يرتكبها الطلبة يف هذا املعهد

  القيام بعمق املالحظة و املقابلة عن كالم طلبة هذا املعهد مع تسجيله بأداة  - ٣
 .التسجيل مث نقلها إىل أوراق معينة

                                                 
٥٣ Rod Ellis. Understanding Second Language Acquistion Lerning in The Classroom. Cambridge    

massachusset:Basil Blackwell. Inc. ٥١ :١٩٨٦ 



الطلبة و يكتبونه على   توزيع  الباحث العمل للمسؤولني يف مالحظة كالم  - ٤
 .أوراق دليلية على خمالفتهم نظام اللغة مث حتقيقها عقب احملكمة اللغوية

   انتقاء أو اختيار الباحث األلفاظ و اجلمل من خالل كالم  الطلبة مث القيام  - ٥
 .بالتعرف على األخطاء اللغوية اليت يرتكبوا

 لقاعدة    توصيف األخطاء  يعين بيان أوجه االحنرافات عن ا - ٦

   مث تنظيمها أو تصنيفها إىل  التتصنيفات املعروفة أو املعتمدة  عند آراء  - ٧
 .اخلرباء

 و تفسريها يعين ببيان العوامل اليت أدت إىل حدوث هذه األخطاء و املصادر  - ٨
 .اليت يعزى إليها

 .   ويف النهاية حسابة نسبة األخطاء اللغوية لدى الطلبة إذا قتضت احلال - ٩
  

   البياناتص صدقح ف-ح
هذه . البد للباحث أن يفحص صدق نتائج حبثه قبل أن حيلل ويفسر البيانات  

عملية سيكررها الباحث عدة مرات وسيذاكر مع املتخصصني سواء كانوا يف داخل 
Moleongو هذا يوافق مبا قاله موليونج . املدرسة أم خارجها

 أن هناك بعض ٥٤
شتراك، والعميقة املالحظة ومناقشة طول اإل: اخلطوات لتصديق نتائج البحث، وهي

  . األصحاب، وحتليل احلالة السلبية، وكفاية املراجع، ومراقبة األعضاء وتفصيل الشرح
    

  
  
  
  

                                                 
٥٤  Moleong  L.J. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. , ٢٠٠٠. Hal-
١٧٥ 



 الفصل الرابع
  عرض البيانات حتليلها و مناقشتها

  

  عرض البيانات و حتليلها: املبحث األول 
لذى سبق عرض نتائج حتليل البيانات هلذ البحث يتناسب هدف البحث ا

ذكره يف الفصل األول، وهو وصف األخطاء اللغوية يف التعبري الشفوي لدى طلبة 
معهد كونتور احلديث، باستخدام أساليب حتليل البيانات اليت قد ذكرت يف الفصل 

  .الثالث
وأما البيانات احملصولة يف هذا البحث فهي مأخوذة من املالحظة العميقة و   

 اجلالسني ىف الفصل الثاين إىل السادس بالعام الدراسي املقابلة بطلبة هذا املعهد
م، و املدرسني الذين أشرفوا على لغتهم و ذه العملية ستعرض نتائج ٢٠٠٨/٢٠٠٩

  .البيانات املأخوذة من خالل تعبريهم الشفوي مع زمالئهم
وسيقوم الباحث بالبحث عن وصف بيانات األخطاء الشفوية املنحصرة يف   

  :  و سيعرض الباحث هذه التصنيفات الثالثة إمجاليا .ثالثة تصنيفات
التصنيف اللغوي هو الكالم عن األخطاء النحوية اليت تشتمل على األخطاء يف _ أ

اإلعراب، يف التركيب الوصفي، يف التركيب اإلضايف، يف استخدام اسم 
املوصول، ويف استخدام الضمائر،  وأما األخطاء الصرفية اليت تشتمل على 

طاء ىف استخدام الفعل موضع االسم و عكسه، و األخطاء يف استخدام األخ
  .أوزان الفعل و االسم

التصنيف السطحي وهو الكالم عن استراتيجية و ميول الدارس يف اكتساب _ ب
و ) addition (و الزيادة ) omssion (اللغة الثانية، وذلك يشتمل على احلذف 

  ).misordering (    و  التأخريو التقدمي) misformation (حتريف الوضع 
و اجلزئية ) error global(التصنيف األتصايل وهو الكالم عن األخطاء الكلية _ ج

)error local.(  



حتدث األخطاء الشفوية لدى طلبة معهد كونتور يف ثالثة أمور، و ستعرض 
  :البيانات تفصيليا كما يلي

    

  : األخطاء الشفوية من التصنيف اللغوي -أ
أن قام الباحث بتحليل البيانات، وجد الباحث أن األخطاء الشفوية من بعد 

  :التصنيف اللغوي تشتمل على 
  األخطاء النحوية -١
  و األخطاء الصرفية -٢

  وسيقوم الباحث بعرض البيانات عن هذا التصنيف بدا من األخطاء النحوية 
  : األخطاء النحوية يف التعبري الشفوي تشتمل على -١

  حوية ىف اإلعراب األخطاء الن-)أ
   األخطاء النحوية يف التركيب الوصفي-)ب
  األخطاء النحوية يف التركيب اإلضايف-)ج

   األخطاء النحوية يف استخدام اسم املوصول-)د
   األخطاء النحوية يف استخدام الضمائر-)هـ

كما تقدم البيان أن األخطاء النحوية حتدث يف األمور املتعددة و ستعرض 
  :ليا كما يلىالبيانات تفصي

النوع األول من األخطاء النحوية يف التعبري الشفوي هو األخطاء النحوية يف _ )أ
  .اإلعراب

   :١اجلدول 
   األخطاء النحوية يف اإلعراب-)أ

 التصويبات موضع اخلطأ اجلملة املسجلة الرقم
 كتابكأستعري  كتابك كتابكأستعري  .١

  ذلكمثلَي ال تعمل ياأخ مثلُ  ذلكمثلُياأخي ال تعمل  .٢



٣.  مهقَسه  إىل اآلخركرتوزِع الكرةَ إىل اآلخر كرت 

 شرباًهل تريد  شرب شربهل تريد  . ٤

٥.  كأطلبقليال من إدامك قلييلْ قلييلْ إدام أطلب 

 أبوكإىل أين يذهب  أبيك أبيكإىل أين يذهب  .٦

  فرصةٌ كثريةٌإن لديهم فرصةً كثريةً فرصةً كثريةًإن لديهم  .٧

  :التحليل
يف اجلملة األوىل إىل الرابعة تعرب الكلمات اليت حتتها خطٌ بعالمة الرفع، غري   

أن الكلمات املذكورة هي مفعول به و يلزم النصب يف إعرابه، فيكون اجلملة 
  ".مثلَ، ، الكرةَ،  شربا، كتابك"الصحيحة يعين 

بعالمة اجلزم، بيد أن األمساء " ليلْق"و يف املثال اخلامس استعمل الطالب كلمة   
" قليل"ال ميكن جزمها إال يف الفعل املضارع و األمر، والصحيح أن تكون كلمة 

  . منصوبا لكوا مفعول به
من األمثلة املذكورة رأى الباحث أن موقع الكلمة يف اإلعراب رفعا أو نصبا   

ا كما شرح حسني و نبوي أو جرا كانت متعلقة مبا تقتضيه املواقف و األعمال، وهذ
أن اإلعراب هو نظام يهدف إىل وضع حركة " األساس يف اللغة العربية"يف كتاب 

  .٥٥مناسبة على احلرف األخري بناء على موقعها أو وظيفتها يف اجلملة
متصال بالياء، رغم أن الياء " أب" و أما اجلملة السادسة استخدم املتحدث كلمة 

 عالمات النصب و اجلر، فمن الواضح أيضا أن الكلمات يف األمساء اخلمسة عالمة من
فيلزم النطق يف هذا املثال . املذكورة يف هذا املثال هو فاعل و عالمة رفعه الواو

جامع الدروس "و هذا كما أشار إلينا الشيخ مصطفى الغالييىن يف كتاب ". أبوك"
  .٥٦أن األمساء اخلمسة معربة باحلروف وهي ترفع بالواو" العربية

                                                 
 .٨٧: ، ص١٩٨٧القاهرة، : ، مصر، األساس ىف اللغة العربيةعبد العزيز حسني و أمحد طاهر نبوي.  ٥٥
  .٣٢٩: ، ص٢٠٠١املكتبة املصرية، : ، بريوت جامع الدروس العربيةلغالييىن، مصطفى ا.  ٥٦



بعالمة النصب، ظنا " فرصةً كثريةً" و يف اجلملة السابعة استخدم الطالب كلمة 
خرب إن، حيث تأيت " فرصة كثرية"، و املفروض أنّ كلمة "إسم إن"من أن الكلمة هي 

  .عالمة إعرابه بالضمة
فا األخطاء النحوية املتعلقة باإلعراب تعود أسباا الصادرة من عدم قدرة الطلبة 

  واعد اللغة اهلدف، و الثاين الصادرة من التعب و االرهاق الذي يصادفه الطلبةتطبيق ق
  
و النوع الثاين من األخطاء النحوية يف التعبري الشفوي هو األخطاء النحوية يف _ )ب

. التركيب الوصفي اليت تشتمل على صفة و موصوفة مع مراعات نوع جنسها
  :و نوردها كما يلي 

  :٢اجلدول 
   النحوية يف التركيب الوصفي األخطاء-)ب

موضع  اجلملة املسجلة الرقم
 اخلطأ

 التصويبات

 رابعأنا يف الفصل  ال رابع رابعأنا يف الفصل  .١

 الصغريهل هو أخوك  صغري صغريهل هو أخوك  .٢

 ٣ تعلمت يف كونتور السنة املاضيةيف  سنة  ٣ املاضية تعلمت يف كونتور سنةيف  .٣

  املذمومةصفاتالتكرب من ال صفات  املذمومةاتصفالتكرب من  . ٤

 اللغة العربيةحنن اآلن يف أسبوع  لغة لغة العربيةحنن اآلن يف أسبوع  .٥

 احملمودةصفات التواضع من ال صفات احملمودةصفات التواضع من  .٦

  جداقبيحةكتابتك  قبيح  جداقبيحكتابتك  .٧

 ضائعةفلوسي  ضائع ضائعفلوسي  .٨

 اجلديدأتكلم مع الطالب  اجلدد اجلددتكلم مع الطالب أ .٩

  مجيلة جداالصغريةأخته  الصغري  مجيلة جداالصغريأخته  .١٠



  :التحليل
نكرة و " رابع و صغري "  يف اجلملة األوىل و الثانية استخدم الطالب كلمة  

يب وصفي، االسم الذي يأيت قبله معرفة، واملعلوم أن التركيب يف هذه اجلملة  ترك
ويلزم أن تكون  الصفة تبعا للموصوف يف تنكريه و تعريفه، و التركيب الصحيح هو 

فالصفة يف هذين املثالني بـيـنت حال املوصوف . الفصل الرابع و أخوك الصغري
، و إن كانت املوصوف معرفة ففائدة النعت التوضيح "و أخوك" الفصل"نفسه وهو 

يص، و هذه القاعدة كما شرحها الشيخ مصطفى وإن كانت نكرة ففائدته التخص
 .  ٥٧الغالييين يف كتاب جامع الدروس العربية

 و أما يف اجلملة الثالثة و الرابعة و اخلامسة  هي مجلة إمسية  فيها مبتدأ و خرب، 
" سنة و صفات و لغة "فمن الالزم أن يأيت املبتدأ معرفة، فلذلك جيب أن تكون كلمة 

السنة املاضية و "ب وصفيا، فيكون التركيب الصحيح إذًا معرفة ليصبح التركي
  ". الصفات املذمومة و اللغة العربية، الصفات احملمودة

و يف اجلملة السابعة إىل العاشرة وجد الباحث أن الطالب استخدم الصفة يف هذه 
اما األمثلة الثالثة ال تناسب باملوصوف يف التأنيث و التذكري و اإلفراد، و هذا خيالف مت

كتابتك قبيحة، فلوسي ضائعة، " نظام اللغة املعروفة، و املفروض أن يكون التركيب 
وهذه القاعدة مؤسسة مبا بينها مصطفى الغالييىن . و الطالب اجلديد، و أخته الصغرية

بأن النعت جيب أن يتبع منعوته يف االعراب و اإلفراد و التثنية و اجلمع و التذكري و 
  .٥٨ف و التنكريالتأنيث و التعري

  
    

                                                 
  ٥٦٠: ،  صاملرجع السابقمصطفى الغالييىن، .  ٥٧
  ٥٦٢: نفس املرجع، ص.  ٥٨



و النوع الثالث من األخطاء النحوية يف التعبري الشفوي هو األخطاء النحوية _ )ج
  : يف التركيب اإلضايف وستعرض البيانات كما يلي

   :٣اجلدول 
   األخطاء النحوية يف التركيب اإلضايف-)ج

موضع  اجلملة املسجلة الرقم
 اخلطأ

 التصويبات

  ضائعةامسيلوحة  االمسي  ضاعتاالمسيلوحة  .١

  سيارة أيبهذه  األيب األيبهذه سيارة  .٢

  الفصل السادسطالبمجيع  الطالب  الفصل السادس الطالبمجيع  .٣

  عند ما قرأتأول مرة أول املرة  عند ما قرأتأول املرة . ٤

    :التحليل
من املعلوم أن اإلضافة هي نسبة بني امسني، على تقدير حرف اجلر، توجب   

فاملضاف و املضاف إليه . ر الثاين أبدا، و يسمى األول مضافا، و الثاين مضافا إليهج
    .٥٩امسان بينهما حرف جر مقدر

يف " ال"يف اجلملة األوىل و الثانية املذكورة يرى الباحث أن الطالب يضيفون 
ام االمسي ، األيب، و هذا التركيب خيالف أصال نظ"، وهي يف كلمة )املسند(املضاف 

، التصاله بضمري )ال(اللغة العربية، و املفروض أن يكون املضاف حمذوف الم املعرفة 
و الصحيح أن يقول . مضاف" اسم، و أب"حيث يكون هو مضافا إليه و كلمة 

و هذا النوع من اإلضافة المية وهي ماكانت على . يف كالمه" امسي، أيب"الطالب 
ص، وهذا كما شرحه مصطفى الغالييين يف ، وتفيد امللك أو االختصا"الالم"تقدير 

  .٦٠كتابه جامع الدروس العربية

                                                 
  ٥٤٩: ،  صاملرجع السابقمصطفى الغالييىن، .  ٥٩
  ٥٥٠: نفس املرجع، ص.  ٦٠



او أما يف اجلملة الثالثة و الرابعة أيضا وجد الباحث أن الطالب أضاف الم 
وهذا خيالف ". الطالب و املرة" و هي يف كلمة ). املسند(يف املضاف ) ال(املعرفة 

) ال(ن يكون املضاف حمذوف الم املعرفة فعال نظام اللغة العربية املعروفة، و املفروض أ
وهذا النوع من اإلضافة ". الفصل السادس، وعندما"التصاله باملضاف إليه وهو 
وضابطها أن يكون املضاف إليه ظرفا للمضاف، و " يف"ظرفية، ماكانت على تقدير 

  . ٦١تفيد زمان املضاف أو مكانه وهذا كما شرح مصطفى الغالييىن
  

ع من األخطاء النحوية يف التعبري الشفوي هو األخطاء النحوية و النوع الراب_ )د
  : يف استخدام اسم املوصول وستعرض البيانات كما يلي

   :٤اجلدول 
   األخطاء النحوية يف استخدام اسم املوصول-)د

 التصويبات موضع اخلطأ اجلملة املسجلة الرقم
 هو صاحيب اخلري خري الذي خريهو صاحيب  .١

 أيهما  األكثر كثري  كثريالذيأين  .٢

 من الغالب يف هذه املباراة غالب  يف هذه املباراةالذي غالبمن  .٣

 نعلك القبيحة ضائعة الذي  قبيح ضاعتالذينعلك  . ٤

 أين الذي يالئمىن مطابق  يلالذي مالئمأين  .٥

 أين نعلي اليت استعملتها الذي الذي تستعملأين نعلي  .٦

  :التحليل
خري، " ثال األول إىل الرابع وجد الباحث أن الطالب استخدم كلمة و يف امل  

بعد اسم املوصول، و يرى الباحث أن هذه الكلمات األربع " كثري، غالب، قبيح
حيث تدل  على املعىن ) ال(تكون صفة، فاكتفى املتحدث أن يستخدم الم املعرفة 

                                                 
  ٥٥٠: ،  صاملرجع السابقمصطفى الغالييىن، .  ٦١



سم املوصول فالبد أن تكون السواء باسم املوصول،   وإذا أراد املتحدث أن يستخدم ا
الكلمة اليت تـأيت بعده فعال مضارعا أم ماضيا،كما وجد الباحث يف املثال اخلامس، 

إن مل يكن كذلك فتكون الكلمة معرفة دون استخدام  اسم ". الذي يالئمين: "حنو 
  .القبيحة، الغالب، الكثري، اخلري" حنو كلمة . املوصول
طالب اسم املوصول للمفرد رغم أن االسم و يف املثال السادس استخدم ال  

الذي يأيت قبله مؤنث، و املفروض أن يستخدم اسم املوصول للمفردة تبعاً لالسم 
وهذا النظام اللغوي معروف عند خرباء " …نعلي اليت :" حنو . الذي قبله

النحويني بأن االسم  املوصول يدل على معني بواسطة مجلة تذكر بعده و تسمى 
  . صلة املوصولهذه اجلملة

ورأى الباحث بأن هذاملثال املذكور من األمساء املوصولة اخلاصة، وهي 
  .٦٢اليت تفرد و تثَنى و تجمع و تذَكّر و تؤنثُ حسب مقتضى الكالم

  

و النوع الرابع من األخطاء النحوية يف التعبري الشفوي هو األخطاء النحوية _ )هـ
 : لبيانات كما يلييف استخدام الضمائر وستعرض ا

   :٥اجلدول 
   األخطاء النحوية يف استخدام الضمائر-)هـ

موضع  اجلملة املسجلة الرقم
 اخلطأ

 التصويبات

  أن تدِخل الكرةاستطعتمبساعدته  يستطيع  أن تدخل الكرةيستطيعمبساعدته  .١

   أن تتعلم أحسنت أحسن  تتعلم فقطأحسن أنت .٢

 قلتكما قال هو و كما  قال ل أناقاكما قال هو و كما  .٣

  ال نتفقألننا حننألن   ال نتفق حنن ألن . ٤

                                                 
  ٩٧: ،  صاملرجع السابقى الغالييىن، مصطف.  ٦٢



 ال أعرفألين  ألن أنا  ال أعرفألن أنا .٥

 ال سواكال ك لو  لو ال  من كمنال أنتلو  .٦

  من جديدتبحثأنت  يبحث  من جديديبحثأنت  .٧

  :التحليل
" يستطيع" املتحدث استخدم فعل يف اجلملة األوىل يرى الباحث أن الطالب أو  

وهو ضمري الغائب الذي يتمكن مكان ضمري املخاطب، و هذا تركيب غري سليم  ألن 
استطعت " و املفروض أن تكون الكلمة . الفعل الذي يأيت بعده يدل على املخاطب

  ".أن تدِخل
 وأما يف اجلملة الثانية إىل الرابعة استخدم الطالب ضمري املنفصل مكان ضمري

و هذه اجلملة أيضا غري " أحسن أنت، قال أنا، ألن حنن،  "املتصل، و هي يف كلمة 
  "أحسنت، و قلت، و ألننا:"سليمة و املفروض أن تتصل الكلمة  بالضمري، حنو 

و يف اجلملة اخلامسة و السادسة وجد الباحث أن الطالب حذف ضمري . 
" ، واملفروض أن يستخدم كلمة الن أنا، لو أنت" املتكلم وضمري املخاطب يف كلمة

  ". لو الك"و " ألين
مكان ) يبحث(و اجلملة السابعة استخدم الطالب فعل مضارعا جمهوال للغائب 

و الفعل الذي يأيت بعده، و املفروض ) أنت(املخاطب، و ليس فيه التناسب بني الفاعل 
  ". أنت تبحث" 

مائر وهي ما يكىن به عن و من املالحظ، أن األمثلة املذكورة تتضمن فيه الض
متكلم أو خماطب أو غائب، فهو قائم مقام ما يكىن به عنه، سواء أ كان متصال أم 

  .٦٣منفصال، وهذا مطابق مبا رأى مصطفى الغالييىن
  

بعد انتهاء من  عرض البيانات عن األخطاء النحوية الشفوية من التصنيف   
  . رفية يف نفس االاللغوي، فيعرض الباحث البيانات عن األخطاء الص

                                                 
  ٨٧: ،  صاملرجع السابقمصطفى الغالييىن، .  ٦٣



  : األخطاء الصرفية يف التعبري الشفوي   -٢
بعد أن قام الباحث بتحليل البيانات، وجد الباحث أن األخطاء الصرفية يف 

  :التعبري الشفوي لدى طلبة معهد كونتور تشتمل على 
  األخطاء الصرفية يف استخدام االسم يف موضع الفعل_    )أ

  استخدام الفعل يف موضع  االسم  األخطاء الصرفية يف -)ب
     األخطاء الصرفية يف استخدام املاضية و املضارعة و األمر-)ج
      األخطاء الصرفية يف استخدام أوزان الفعل-)د

   األخطاء الصرفية يف استخدام أوزان االسم-)هـ
  

  :حتدث األخطاء الصرفية يف األمور املتعددة و ستعرض البيانات تفصيليا كما يلى
النوع األول من األخطاء الصرفية يف التعبري الشفوي لدى طلبة معهد كونتور _ )أ

احلديث هو األخطاء الصرفية يف استخدام االسم يف موضع الفعل، و ستعرض 
  : البيانات كما يلي

  :٦اجلدول 

   األخطاء الصرفية يف استخدام االسم يف موضع الفعل-)أ
موضع  اجلملة املسجلة الرقم

 اخلطأ
يباتالتصو  

  اكمة باألمسدخلتأنا مصدوع جدا ألين  دخول  احملكمة باألمسدخولأنا مصدوع جدا، ألين  .١

  ومل تِحس بذلكأخطأت خطأ  ال تشعر كمنخطأأنت خلص  .٢

  الدواء أم الاشتريتهل  شراء   الدواء ملاشراءخلص  .٣

  هذا املعهد يفخترجتممىت    خريج  من هذا املعهدخريجمىت أنتم  . ٤

  يف حبثكاجتهدتفقد  جهاد  جدا أحبثكجهادأنا  .٥

  قسم األمنعرفهلو ..كيف نتصرف معروف  مع قسم األمن كيفمعروفبعد لو  .٦

  دائماتنامكيف  نوم  دائمانومكيف أنت  .٧



  أم ال يف هذا الوقتنأكلهل  أكل  أم ال هذاأَكْلحنن  . ٨

  يف جريكتسِرعَ ال سرعة  يف اجلريسرعةال  .٩

 هل توجد املباراة هناك موجود  املبارة موجودهل هناك  ١٠

 يصعب علي النوم اآلن صعب  نوم اآلنصعبأنا  ١١

 ؟نستريح مىت  راحة ؟راحة مىت حنن  ١٢

  الظنتسيئىنال  سوء   جدا معيسوء الظنال تكن  ١٣

 ال قليقسم ! ياأخي تقسيم ! قليال ياأخيتقسيم ١٤

    :التحليل
إذا ال حظنا جيدا يف املثال األول إىل السادس، أن الطالب استخدم املصدر،   

دخول، خطأ، شراء، خريج، جهاد، :" واسم املفعول مكان الفعل املاضي، حنو
، وهذا تركيب خمطئ حيث خيالف نظام الصرف،ألن الكلمة اليت سبقها "ومعروف

، و )"قد(لو، مىت، خلص " عل ماض، ككلمة هذا املصدر واسم املفعول حتتاج إىل ف
حنو . املفروض أن يستخدم الطالب يف مجلته فعال ماضيا، ألن احلادثة قد سبقته الزمان

  ".دخلت، أخطأت، اشتريت، خترجتم، اجتهدت، و عرفَه:"
و أما يف املثال السابع إىل الربع عشر، أن   الطالب استخدم  املصدر، واسم   

وهذا ايضا تركيب غري صحيح . ملفعول مكان األفعال املضارعة و األمرالفاعل واسم ا
حيث خيالف النظام الصريف، و املفروض ان يستخدم األفعال املضارعة و األمر، ألن 

تنام، نأكل، تسِرع، توجد، يصعب، :"حنو . احلادثة تقع يف احلاضر أو املستقبل
  ".نستريح، تسيئ، قَسم

  
 األخطاء الصرفية يف التعبري الشفوي لدى طلبة معهد كونتور النوع الثاين من_ )ب

احلديث هو األخطاء الصرفية يف استخدام الفعل يف موضع االسم، و ستعرض 
  : البيانات كما يلي

  



   :٧اجلدول 
   األخطاء الصرفية يف استخدام الفعل يف موضع االسم-)ب

 التصويبات موضع اخلطأ اجلملة املسجلة الرقم
 هل تريد مزيدا من الرز تزيد  الرزتزيدد هل تري .١

 أنا ال أستطيع العمل بنفسي  أعمل  بيفسيأعملأنا ال أستطيع  .٢

 ال أستطيع التفريق بني نعلي و نعِلك أفرق  بني يل و لك أفرقأنا ال أستطيع  .٣

 قبل األكل أن تدفع  تأكل  تدفع أوالتأكلقبل  . ٤

 مسؤول األمن آٍت! انتبه يأيت يأيتقسم األمن ! انتبه .٥

  :التحليل
تريد، "يف األمثلة األربعة، وجد الباحث أن الطالب استخدم األفعال بعد كلمة   

مزيدا، العمل، :"، و املفروض أن يضع الطالب امسا يف مجلته، حنو "أستطيع، قبل
أن "وبالعكس إذا أراد املتحدث أن يضع فعال يلزمه أن يستخدم ". التفريق، األكل

  ".أن تزيد، أن عمل، أن أفرق، أن تأكل"، فتكون تلك اجلملة الثالثة "دريةمص
ويف املثال اخلامس يرى الباحث أن الطالب يستخدم فعال يف آخر اجلملة، حنو   

فهذا التركيب قد ينحرف يف وضع الفعل، ويؤدي إىل سوء الفهم لدى ".  يأيت:"   
". آٍت:" ه، فتكون اجلملة السليمة هي السامعني، فاملفروض أن يضع امسا يف آخر مجلت

و يأيت قسم  :" و إذا أراد الطالب  أن يستخدم فعال، فالبد له أن يضعه مقدما، حنو 
  . وهذا الكالم كما مسعناه كثريا من لسان العرب السليم".  األمن

و من اسباب األخطاء الصرفية املتعلقة باألخطاء يف استخدام االسم و الفعل 
 االختالف الظاهر يف التركيب البنائي للكلمة املوجودة بني اللغة العربية و هي أن هناك

االندونيسية، كما جيد الباحث كثريا أن يف األفعال و االمساء اإلندونيسية أوجه 
. التشابه، وهذا الشأن الذي يؤثرهم كثريا يف استخدام االمساء و االفعال العربية

" ، و كلمة )belajar" (تعلّم "ذلك، حنو كلمة وسيعرض الباحث مثاال واضحا يتبين 



و هذه الكلمات و ما أشبه تلك تفيد فعال ). mandi" (غسل"، و كلمة )makan" (أكل
و هذه الظاهرة اللغوية سوف ال نراها يف اللغة . يف ناحية و تفيد امسا يف ناحية أخرى

ألفعال و االمساء العربية، فلذلك يرى الباحث كان الطلبة غري ضابطني يف اختيار ا
  .املناسبة للجملة، لكوم يتأثرون كثريا بنظام اللغة األوىل

  

 الثالث من األخطاء الصرفية يف التعبري الشفوي لدى طلبة معهد كونتور -)ج
احلديث هو األخطاء الصرفية يف استخدام األفعال املاضية و املضارعة و األمر ، 

  : و ستعرض البيانات كما يلي
   :٨اجلدول 

   األخطاء الصرفية يف استخدام األفعال املاضية و املضارعة و األمر-)ج
موضع  اجلملة املسجلة الرقم

 اخلطأ
 التصويبات

 ِنستهذه احلجرة قد كُ يكْنس يكْنسهذه احلجرة قد  .١

  يف اخلارجتعلّمتعندما  أتعلم  يف اخلارجأتعلمقدمياً، عندما  .٢

  فَكُن نشيطالعبتإذا  عبتل  كن نشيطاتلعبإذا  .٣

  احملكمة آنفادخل يدخل  احملكمةيدخلآنفا، هو  . ٤

  إىل املدينة باألمسذهبت أذهب  إىل املدينةأذهبباألمس أنا  .٥

  كل يومتتأخرملاذا  تأخرت  كل يومتأخرتملاذا  .٦

 ادة يف احلجرة يف املسجد و عأصليعادة  صليت  يف املسجد و عادة يف احلجرةصليتعادة  .٧

 ! قليالتفْهمىنجرب أن  فهمين  قليالفهمينجرب  .٨

  !كُل! تفضل تأكل  أوالتأكلتفضل  .٩

 !ساعدين يف محل هذه العربة! يا أخي تساعدين  يف محل هذه العربةتساعدين! يا أخي ١٠

١١ ريل الطعامِاشت  رِر ِاشتيل الطعامِاشت ! 

  :التحليل



خلمسة األوىل، رأى الباحث أن الطالب استخدم أفعاال مضارعة يف يف األمثلة ا  
مجلته، رغم أن احلادثة قد سبقها الزمان، وهذا كما وردت يف األمثلة السابقة أن  هذه 

فالالزم أن يضع أفعاال ". قد، عندما، إذا، آنفا، باألمس"األفعال قد تقدمتها كلمة 
آنفا، ...  عندما تعلمت، إذا لعبت، دخل قدكُنست،:"ماضية يف الزمن املاضي، حنو 

 باألمس... ذهبت."  
يف املثال السادس و السابع، رأى الباحث أن الطالب استخدم أفعاال ماضية يف   

مجلته، رغم أن احلادثة قد تدل على زمن املستقبل، وهذا كما وردت يف املثالني  
فالالزم أن يضع أفعاال ". ادةكل يوم، وع"السابقني أن  هذه األفعال قد تقترن بكلمة 
  ...".تتأخر كل يوم، عادة أصلي:"مضارعة يف زمن احلاضر أو املستقبل، حنو 

ويف املثال الثامن، استخدم الطالب فعلني يدالن على األمر متواليني، وهذا ال    
جيوز استخدامه، و املفروض أن يكون بعد فعل األمر فعال مضارعا بوضع أن 

  ".ب أنْ تفْهمىنجر:"حنو . مصدرية
. ويف املثال التاسع و العاشر، استخدم الطالب فعل املضارع مكان األمر  

ساِعدِني ! ، ياأخي!كُلْ! تفضلْ:"حنو . فالالزم هو استخدام فعل األمر مكان األمر
   ."...  
ويف املثال احلادي عشر، رأى الباحث أن فعل األمر يف هذا املثال من الفعل   
ياء يف آخره، والطالب أجزم فعل األمر بسكون، و املفروض أن يكون جزمه املعتل ال
  !".ِاشتِر يل الطعام:"حنو . بالكسرة

  
  
  
  
  



النوع الرابع من األخطاء الصرفية يف التعبري الشفوي لدى طلبة معهد كونتور _ )د
احلديث هو األخطاء الصرفية يف استخدام أوزان الفعل ، و ستعرض البيانات 

  : ليكما ي
   :٩اجلدول 

   األخطاء الصرفية يف استخدام أوزان الفعل-)د
موضع  اجلملة املسجلة الرقم

 اخلطأ
 التصويبات

 من يستقبل الضيف يف الديوان يقَبِلُ  الضيف يف الديوانيقَبلُمن  .١

 أنا أستدين ألف روبية أتدين أنا أتداين ألف روبية .٢

 من أين تسلَّمت هذه البطاقة سِلمت اقة هذه ا البطسِلمتمن أين  .٣

 إذا ضيعت نعلي فأنت ضامن! انتبه ضاعت  نعلي بدل نعمضاعتإذا ! انتبه . ٤

 إذا تأخرت ستعاقب  سيعقب   ستعقَبإذا تأخرت  .٥

  يف االسبوعتتروضكم مرة  تتريض  يف االسبوعتتريضكم مرة  .٦

 ال غري... ذا أكتفي أكفي  مثل ذلك أكفي .٧

  :التحليل
يف هذه األمثلة املذكورة، رأى الباحث أن الطالب أخطأوا ىف استخدام أوزان   

يقَبل، سِلمت، ضاعت، نتريض، وهذا سبب الشتباه  " الفعل، وذلك يف كلمة 
".  قبل"تأتيان من أصِل واحد وهو " يقاِبل"و " يقَبِّل"فكلمة . األوزان يف ذلك الفعل

أن الكلمة اليت ". سلم"جاءت من أصل واحد وهو " تسلَّمت"و " سِلمت"وكلمة 
فيؤدي كثريا إل تغير املعىن املراد، حىت . جاءت من أصل واحد مع اختالف أوزاا

الذي " أستدين"خيتلف معناه متاما بكلمة "   أتداين"يعوق الفهم لدى السامع، فكلمة 
  ". طلب ديٍن"معناه 
  



النوع اخلامس من األخطاء الصرفية يف التعبري الشفوي  هو األخطاء _ )ـه
  : الصرفية يف استخدام أوزان األمساء ، و ستعرض البيانات كما يلي

   :١٠اجلدول 
   األخطاء يف استخدام أوزان  األمساء-)هـ

موضع  اجلملة املسجلة الرقم
 اخلطأ

 التصويبات

  جداردبااهلواء  بريد جدابريد اهلواء  .١

 مقْفَلٌالديوان  مقفول مقفولالديوان  .٢

  حديثاراجعهو  رجوع  حديثارجوعهو  .٣

  جداجائعأنا  جوع  جداجوعأنا  . ٤

  يف اجلريمسِرعايا أخي ال تكن  سرعة  يف اجلريسرعةيا أخي ال تكن  .٥

 موثوق بكأنت  ثقة  جداثقةأنت  .٦

  ىف األكلشهيةا عندي م شهوة  ىف األكلشهوةما عندي  .٧

  هذا الطعامدفعأنا أريد  دفاع  هذا الطعامدفاعأنا أريد  .٨

  :التحليل
و يف هذه األمثلة املذكورة، يرى الباحث أن الطالب أخطأ يف استخدام أوزان   

وذلك . االسم، وهذا سبب من أن الطالب مل يكن ضابطا يف اختيار أوزان االسم
مصدرا مكان اسم املفعول و اسم الفاعل، و وضع وجد الباحث أن الطالب وضع 

  .اسم املفعول مكان اسم الفاعل كما ورد يف األمثلة السابقة من هذا اجلدول
يف املثال األول، استخدم الطالب اسم املفعول مكان اسم الفاعل، فكلمة   

،ليست هي كلمة مناسبة يف موضعها، و املفروض أن "فعيل"على وزن " بريد"
  ".بارد"ة يستخدم كلم



، و "اسم املفعول"على وزن " مقفول"ويف املثال الثاين استخدم الطالب كلمة   
" مقْفَل"هذا االستعمال ال يالئم نظام الصرف، و املفروض أن يستخدم الطالب كلمة 

  ".مفعل"على وزن 
رجوع، جوع، " و يف املثال الثالث إىل السادس، استخدم الطالب كلمة  

، و هذه الكلمات األربعة مأخوذة من أصل واحد ولكن فقد اختلفت "سرعة، و ِثقَةُ
وأخطأ الطالب يف استخدام هذه ". راجع، جائع، مسرع، و موثوق"أوزاا بكلمة 

  . الكلمة الشتباه معانيها
وبالعكس، أن يف املثال السابع و الثامن، أخطأ الطالب أيضا يف استخدام   

وهذه الكلمة ". شهوة، دفاع"ه  استخدم كلمة أوزان االسم، وذلك رأى الباحث أن
  .بعيدة من املعىن املراد وغري مناسبة بسياق الكالم

وأما األخطاء  املتعلقة باستخدام األفعال الثالثة  و أوزان الفعل و االسم  تعود 
أسباا إىل قلة قدرة الطلبة على تطبيق قواعد اللغة اهلدف وقلة معرفتهم عن املفردات 

يب العربية السليمة، و إىل تأثري اللغة األوىل على اللغة الثانية، و هذا كما و التراك
أشارت إلينا الدراسة النظرية أن تأثري اللغة األوىل له دوره اهلام يف تكوين اجلمل على 

  .اللغة الثانية
  

   األخطاء الشفوية من التصنيف السطحي   -ب
ألخطاء اللغوية السطحية بعد القيام بتحليل البيانات، وجد الباحث أن ا

  :يف التعبري الشفوي لدى طلبة معهد كونتور كما يلي 
  احلذف -١
  الزيادة -٢
 حتريف الوضع -٣

 التقدمي و التأخري -٤



و النوع األول من األخطاء السطحية يف التعبري الشفوي  هو األخطاء ىف _ ١
  :، و ستعرض البيانات فيما يلي ) omission(احلذف 

   :١١اجلدول 
  )omission(لشفوية يف احلذف  األخطاء ا-١

 التصويبات موضع اخلطأ اجلملة املسجلة الرقم
 رابعأنا يف الفصل  ال رابع رابعأنا يف الفصل  .١

 الصغريهل هو أخوك  صغري صغريهل هو أخوك  .٢

 ٣ تعلمت يف كونتور السنة املاضيةيف  سنة ٣ املاضية تعلمت يف كونتور سنةيف  .٣

  املذمومةصفاتالتكرب من ال صفات  املذمومةتصفاالتكرب من  . ٤

 اللغة العربيةحنن اآلن يف أسبوع  لغة لغة العربيةحنن اآلن يف أسبوع  .٥

   فعليك أن تدفع تأكل أنقبل  تأكل  تدفع أوالتأكلقبل  .٦

  بنفسيأعمل أنأنا ال أستطيع  أعمل  بنفسيأعملأنا ال أستطيع  .٧

  بني يل و لكأفرقأنا ال أستطيع أن  أفرق  يل و لك بنيأفرقأنا ال أستطيع  .٨

  ال أعرفألين ألن  ال أعرفألن أنا .٩

  من كمنلو كال  لو  من كمنلو أنتال  .١٠

  :التحليل
 من البيان السابق، نظرا من استراتيجية و ميول الطالب يف اكتساب اللغة 

 .الثانية يرى الباحث أن الطالب خيطئ كثريا يف هذا اال

إذا رأينا يف املثال األول إىل اخلامس أن الطالب حيذف الم املعرفة يف الصفة و 
املوصوف، و هذا خيالف فعال النظام اللغوي املعروف، ألن  الصفة يتبع املوصوف 

الفصل الرابع، أخوك الصغري، السنة املاضية، الصفات :"حنو . دائما ىف تعريفه و تنكريه
  ".املذمومة، اللغة العربية



أن "وأما يف املثال السادس حىت الثامن رأى الباحث أن الطالب حذف 
أن تأكل، أن أعمل، أن "وذلك يف كلمة ". قبل، أستطيع"بعد استخدام " مصدرية

  ".أفرق
و يف املثالني األخريين، وجد الباحث أن الطالب حذف ضمرياملتصل  للمتكلم 

فروض أن يكون الضمري متصال ، و امل"ألن أنا، ولو أنت"و املخاطب وهي يف كلمة 
  ".ألين، لوالك:"حنو . باالسم الذي يأيت قبله

 

و النوع االلثاين من األخطاء السطحية يف التعبري الشفوي هو األخطاء ىف _ ٢
  :، و ستعرض البيانات فيما يلي ) addition(الزيادة  

   :١٢اجلدول 
  )addition( األخطاء الشفوية يف الزيادة -٢

 التصويبات موضع اخلطأ  املسجلةاجلملة الرقم
  ضائعةامسيلوحة  االمسي  ضاعتاالمسيلوحة  .١

 هذه سيارة أيب  األيب األيبهذه سيارة  .٢

  الفصل السادسطالبمجيع  الطالب  الفصل السادس الطالبمجيع  .٣

  عند ما قرأتأول مرة أول املرة  عند ما قرأتأول املرة .٤

 ملاذا دخلت الكرة متوالية كرته دائما يدخل كرتهكيف هذا،  .٥

 هو أخوك الصغري صغريك صغريكهو أخو  .٦

 أين دلوك دلونك أين دلونك؟ .٧

  :التحليل
يف " ال"يف اجلملة األوىل و الثانية املذكورة يرى الباحث أن الطالب يضيفون 

ال بنظام االمسي ، األيب، و هذا التركيب خيالف أص"، وهي يف كلمة )املسند(املضاف 
، التصاله بضمري )ال(اللغة العربية، و املفروض أن يكون املضاف حمذوف الم املعرفة 



و الصحيح أن يقول . هي مضاف" اسم، و أب"حيث يكون هو مضافا إليه  فكلمة 
 .يف مجلته" امسي، أيب"الطالب 

 

عرفة و أما يف اجلملة الثالثة و الرابعة أيضا وجد الباحث أن الطالب أضاف الم امل
وهذا خيالف فعال نظام ". الطالب و املرة" و هي يف كلمة ). املسند(يف املضاف ) ال(

  ،)ال(اللغة العربية املعروفة، و املفروض أن يكون املضاف حمذوف الم املعرفة 
كُرته "ويف اجلملة اخلامسة أن الطالب أضاف الضمري املتصل للغائب يف كلمة   

واملفروض .  سليم، ألن الضمري املُستخدم ال يدرك عائده، و هذا التركيب غري"يدخل
  ".دخلت الكرة"أن خيذف الضمري لتكون اجلملة سليمة، حنو 

و املثال السادس رأى الباحث أن الطالب أخطأ يف وضع إضافة الضمري، و   
و هذه اجلملة "أخو صغريك: "يف الصفة، حنو" ك"ذلك أن الطالب و ضع الضمري 

ة، و املفروض أن يكون الضمري متصال باملوصوف كما مضاف يف االمسية غري مفيد
  .هذا املوقف

يف اجلملة، ألن " دلْو"و يف املثال السابع أخطأ الطالب يف وضع كلمة   
الطالب   أضاف حرف نون يف تلك الكلمة حني اتصلت بالضمري، فأصبحت 

أن يزيل حرف ، وهذه كلمة خاطئة ىف اللغة العربية و الصحيح "دلونك"الكلمة 
 .النون ألنه عالمة من عالمات التنوين فال جمال زيادته ىف الكلمة

األول هي الصادرة من . أسباب األخطاء يف احلذف و الزيادة، تعود إىل أمرين
قلة معلومات الطلبة على قواعد اللغة اهلدف، و ليس عامل العناء و التعب جمال يف 

ومات عن القواعد اللغوية عامل من عوامل كفائية هذا الكالم، ألن قلة املعرفة أو املعل
)competence ( ال أدئية)performance.(  
  

 



و النوع الثالث من األخطاء السطحية يف التعبري الشفوي هو األخطاء ىف _ ٣
وهي األخطاء اليت تتعلق باستخدام املفردات أو ) misformation(حتريف الوضع 

  :ى التراكيب،و الدارس ، وهي تشتمل عل
  . األخطاء يف استخدام الكلمة أو املفردات  املناسبة بسياق الكالم-)أ  
 . األخطاء يف استخدام التعبريات االصطالحية-)ب 

   :١٣اجلدول 
  )misformation(األخطاء الشفوية يف حتريف الوضع  -٣

  . األخطاء يف استخدام الكلمة أو املفردات  املناسبة بسياق الكالم-)أ
سجلةاجلملة امل الرقم  التصويبات املعىن األندونيسي 

 قلمي ال يكتب Pena saya gak bisa dipakai حيياقلمي ال  .١

 خيف وزين يف هذا األسبوع Berat saya turun minggu ini  يف هذا األسبوعينـزلوزين  .٢

 ذا املعهديسوق أيب السيارة إىل ه Ayah saya membawa mobil  السيارة إىل هذا املعهدحيملأيب  .٣

 ال جتعلىن غاضبا Ya akhi jangan bikin saya marah  غضبتصنعىنيا أخي ال  .٤

 ما عنوانك ?Dimana alamatmu  عنوانكأين .٥

 ماامسك ?Siapa namamu  امسكمن .٦

 انطفأ الكهرباء ملدة قصرية Lampunya mati sebentar  مدةميوتاملصباح  .٧

 تعال نـأكل !Ayo makan yuk ! نأكلقم .٨

 ال تنفعل معي  Jangan jengkel sama saya  معيحارال تكن  .٩

 نضجت الثمرة Buahnya sudah masak مثرته خلص شيخ .١٠

 أَِجدك بصعوبة Saya susah sekali mencarimu  أحبثكجهاد جهاد .١١

 ال تتظاهر باحلياء Jangan malu-malu kucing تستحيي تستحيي قطّال  .١٢

 مل أرتكب خطأًما فضِربتSaya gak apa apa، kok dipukul?!   يضربينال ماذا ماذاأنا  .١٣

 يف أي مكان كان  Dimana-mana  أين أينيف  .١٤

 أنت تأيت و تنطق Kamu datang-datang ngomong  تقولجاء جاءأنت  .١٥

 Kamu sok wibawa، kalau hebat كاف ال بأس لو كان يهن هيبةأنت  .١٦

gak jadi masalah 
تتظاهر بأن لك هيبة، فال مانع إذا 



 انطبق الواقع

 Kamu melarang org lain tidur ال متنع اآلخر نوم و لكن تنام بنفسي .١٧
tapi kamu sendiri tidur ال تنه عن النوم وتأيت مثله 

 استعمل ضمريك Gunakanlah hati kecilmu فقط أنتضمري  .١٨

 أ تسمح يل بالدخول Saya boleh masuk gak م الجائز دخوال أ .١٩

 تعال هنا حلظة! يا أخي Ya akhi!  Kesini sebentar إىل هنا مدة! يا أخي .٢٠

 أنت يف هذه األيام نزداد وجاهة Kamu tambah ganteng saja زيادة ثقة فقطأنت  .٢١

 Enak sekali kamu، datang لذيذ جدا أنت، تأيت مث تأكل .٢٢

langsung makan 
 كنت يف لذة تأيت و تأكل

 هل لك إىل أن تذهب Jadi gak kamu perginya  أم اليصلح ذهاب .٢٣

 هذا شيئ بسيط، أ مل تعرفْه .Begini saja kamu gak bisa مثل هذا فقط أنت ال تسطيع .٢٤

 كلما عندي شهية ىف األ Saya gak punya selera makan  ىف األكلشهوةما عندي  .٢٥

 أنا أريد دفع هذا الطعام Saya mau bayar kue ini  هذا الطعامدفاعأنا أريد  .٢٦

 لو ال ك ال سواك Kalau bukan kamu siapa lagi لو ال أنت من كمن ٢٧

  :التحليل 
يف األمثلة املذكورة رأى الباحث أن الطالب أخطأ يف استخدم الكلمات أو املفردات 

م، يف املثال األول إىل التاسع يرى الباحث أن الطالب اليت ال تناسب بسياق الكال
  :استخدم كلمات 

 يكتب - بدال من كلمة -   حييا 

 ِخيف - بدال من كلمة - ينـزل

 يسوق - بدال من كلمة - حيمل

 جتعل - بدال من كلمة - تصنع

 ما - بدال من كلمة - أين

 ما - بدال من كلمة - من 

 انطفأ - بدال من كلمة - ميوت 

 تعال - بدال من كلمة - قم 

 ننفعل - بدال من كلمة - حار

 نضج - بدال من كلمة - شيخ
  



عند رأي الباحث أن الكلمات املستخدمة يف األمثلة املذكورة ال تناسب فعال 
بسياق الكالم ، وسبب ذلك أن الطالب يف هذا األمر قد تأثّر كثريا بلغته األوىل وقلة 

فلذلك وجد الباحث كلمة أو مجلة تشبه التعبري .  املفردات العربيةمعرفة الطالب  عن
  .الذي يريده املتكلم االندونيسي

وأما يف املثال احلادي عشر إىل اخلامس عشر أخطأ الطالب يف وضع الكلمة 
و  هذا تركيب غري سليم . يف اجلملة، ألنه قد استخدم الكلمة متكررةً يف مجلة واحدة

جهاد جهاد ، " و ذلك يف كلمة . قد دخله التأثري من اللغة األوىلألن هذا التعبري 
  ". تستحي تستحي ، ماذ ماذ ، أين أين ، جاء جاء 

ويف األمثلة الباقية من اجلملة السادسة عشرة إىل السادسة و العشرون أخطأ 
سليم وهذا يؤدي فعال إىل سوء الفهم لدى  الطالب ىف و ضع املفردات يف تركيب

  . السامع
وأما أخطاء الطلبة يف حتريف الوضع إما أن يكون اخلطأ يف استخدام الكلمة 
املناسبة بسياق الكالم أم اخلطأ يف استخدام التعبريات االصطالحية، يرى الباحث أن 
أسباب األخطاء يف استخدام الكلمة املناسبة بسياق الكالم تعود إىل توافر الكلمات 

و هذا السبب الذي . لفة صورا هلا معانيها السواءاملرادفة  و هي أن الكلمات املخت
جيعل الطلبة غري ضابطني يف وضع الكلمة املناسبة بسياق الكالم، ويزعمون أن معاين 

  .الكلمة املتساوية ميكن وضعها يف أي كالم أو مجل
  

   :١٣اجلدول 
  )misformation(األخطاء الشفوية يف حتريف الوضع  -٣

  تعبريات االصطالحية األخطاء يف استخدام ال-)ب
 التصويبات املعىن األندونيسي اجلملة املسجلة الرقم

 Kamu harus memberitahukan  أن ختربىنالبد عليك .١
kepada saya 

  أن ختربىنالبد لك

  أن تبدل كتايبجيب عليك Kamu harus mengganti buku  أن تبدل كتايبجيبك .٢



saya 

  هذا املعهدخترجتم يفيف أي سنة  ?Kamu alumni tahun berapa ملعهد هذا اخترجتم منيف أي سنة  .٣

  Kenapa bapakmu tidak يهتمكملاذا أبوك ال  .٤
perhatian kepadamu 

 يهتم بكملاذا أبوك ال 

 Saya harap kamu membawa  أن حتمل هذه العربةأرجو عليك   .٥
gerobak ini. 

  أن حتمل هذه العربةأرجو منك  

  مساعدتكأحتاج إىلأنا  Saya butu bantuanmu أحتاج مساعدتكأنا  .٦

 تنسينال  Jangan lupakan saya تنسى إيلال  .٧

 ادعو يل ..Doakan saya اُدعىن .٨

 كنت مستحيا به Saya malu sekali dengannya معهأنا أستحي جدا  . ٩

  :التحليل 
جيدا يف استخدام التعبريات أن الطالب يف األمثلة املذكورة ال يراعي   

ألن الطالب ال يستطيع التفريق بني األفعال . االصطالحية املعروفة عند النظام اللغوي
البد، "فلذا رأى الباحث أن الطالب أخطأ يف استخدام كلمة .  الالزمة و املتعدية

و املفروض أن تكون "  جيب، خترجتم، يهتم، أرجو، أحتاج، ال تنس، ادع، أستحيي
ه الكلمات تقترن باحلروف اليت تناسبها عند سياق الكالم، فالالزم أن تكون كلمة هذ
:  

 "على" مقترنة بـ "جيب" 

 "يف" مقترنة بـ "خترجتم" 

 "ب" مقترنة بـ "يهتم"

 "من" مقترنة بـ "أرجو"

 "إىل" مقترنة بـ "أحتاج"

 "ل" مقترنة بـ "أدع"

 "ب" مقترنة بـ "يستحيي"

  
  



  
الرابع من األخطاء السطحية يف التعبري الشفوي لدى طلبة معهد كونتور و النوع _ ٤

  :، و ستعرض البيانات فيما يلي ) misoedering(هو األخطاء ىف التقدمي و التأخري 
   :١٤اجلدول 

  )misordering( األخطاء الشفوية يف التقدمي و التأخري -٤
 التصويبات موضع اخلطأ اجلملة املسجلة الرقم

 إىل أين يذهب أبوك ?Bapakmu pergi kemana ك يذهب إىل أين؟أبو .١

 أين كنت من جديد ?Dimana kamu baru saja أنت يف أين حديثا .٢

 Dimana kamu meletakkan sandal تضع قلمي يف أين .٣
saya أين وضعت قلمي 

 أين وجدت ذلك؟ ?Dimana kamu menemukan itu جتد يف أين ذلك .٤

 أيهما مالئم يل Mana yang cocok untuk saya ابق يل أينالذي مط .٥

 بكم هذا ؟ ?Berapa harganya هذا مثنه كم؟ .٦

 ما لَك تنظُرين Kenapa kamu melihat saya أنت ملاذا تنظرىن .٧

 عما تظنىن؟ ?Kamu kira saya sipa تظن أنا ماذا؟ .٨

 ماذا صرت هناك؟ ?Apa kedudukan anda disana أنت هناك صار ماذا .٩

 ماذا حيدث ! ياأخي  ?Ya akhi! Ada apa disana !موجود ماذا ياأخي .١٠

 ملن الدور بعدك ؟ Giliran siapa setelah kamu بعدك من يا أخي .١١

 !تعال نذهب  Ayo kita pergi ذهاب قم .١٢

 هو أخوك الصغري Dia adikmu  صغريكهو أخو  .١٣

 أنت شخص جمتهد جدا Kamu jadi orang kok rajin sekali صار أنسان أنت جمتهد جدا .١٤

 تعال هنا حلظة! ياأخي Ya akhi! Kesini sebentar !إىل هنا مدة ياأخي .١٥

  :التحليل 
يف املثال األول إىل احلادي عشر  رأى الباحث أن الطالب وضع أدوات   

ام اللغة املعروف، و املفروض االستفهام يف وسط أو يف آخر اجلملة، و هذا خيالف نظ



أن يضع أدوات االستفهام يف أول مجلة لتكون هي تركيبا سليما حيث ال يعرقل عملية 
  .االتصال بني املتحدث و السامع

يف آخر اجلملـة، " قم"وأما يف املثال الثاين عشر أن الطالب استخدم كلمة   
جبانب ذلك أن . جلملةرغم أن هذه الكلمة فعل األمر الذي يلزم وضعها يف أول ا

استخدام هذه الكلمة ال يناسب بسياق الكالم، و الصحيح أن يستخدم الطالب كلمة 
  ".تعالْ"

و يف املثال الثالث عشر، رأى الباحث أن الطالب أخطأ يف وضع زيادة الضمري   
، يف هذه اجلملة أنه وضع الضمري يف الصفة أو النعت، و املفروض  أن يكون "ك"

   "أخوك الصغري:" حنو . يف املوصوف أو املنعوتوضع الضمري 
اجلانب اآلخر من األخطاء أن الطالب ال يراعي التقدمي و والتأخري يف   

وضع األفعال و االمساء يف مكاا املناسب، وذلك رأى الباحث أنه استخدم 
  .األفعال املاضية ال تناسب بالفاعل، وهذا ميكن أدراكها يف املثال الرابع عشر

  

األخطاء الشفوية من التصنيف االتصايل لدى طلبة معهد كونتور  -ج
  احلديث 

السطحية يف  بعد القيام بتحليل البيانات، وجد الباحث أن األخطاء
  :التعبري الشفوي لدى طلبة معهد كونتور كما يلي 

  األخطاء الكلية_ ١
  األخطاء احمللية _ ٢ 

بري الشفوي لدى طلبة معهد و النوع األول من األخطاء االتصالية يف التع_ ١
  :، و ستعرض البيانات فيما يلي ) global errors(كونتور هو األخطاء الكلية 

  ١٥اجلدول 
  )global errors(األخطاء الكلية _ 

  )األخطاء اليت تؤثر على التنظيم الكلي للجملة حىت تعوق االتصال(



 التصويبات موضع اخلطأ اجلملة املسجلة الرقم
 قلمي ال يكتب Pena saya gak bisa dipakai ياحيقلمي ال  .١

 نضجت الثمرة Buahnya sudah matang مثرته خلص شيخ .٢

  وزين يف هذا األسبوعخيفBerat saya turun minggu ini   يف هذا األسبوعينـزلوزين  .٣

 ىل هذا املعهد أيب السيارة إيسوق Ayah saya membawa mobil  السيارة إىل هذا املعهدحيملأيب  .٤

  غاضبا جتعلىنال Ya akhi jangan bikin saya marah  غضبتصنعىنيا أخي ال  .٥

 انطفأ الكهرباء ملدة قصرية Lampunya mati sebentar  مدةميوتاملصباح  .٦

 تعال نـأكل !Ayo makan yuk ! نأكلقم .٧

 ال تنفعل معي  Jangan jengkel sama saya  معيحارال تكن  .٨

 أَِجدك بصعوبة Saya susah sekali mencarimu  أحبثكجهاد جهاد .٩

 ال تتظاهر باحلياء Jangan malu-malu kucing تستحيي تستحيي قطّال  ١٠

 مل أرتكب خطأًما فضِربتSaya gak apa apa، kok dipukul?!   يضربينال ماذا ماذاأنا  ١١

 يف أي مكان كان  Dimana-mana  أين أينيف  ١٢

 أنت تأيت و تنطق Kamu datang-datang ngomong  تقولجاء جاءأنت  ١٣

 Kamu sok wibawa، kalau hebat كاف ال بأس لو كان يهن هيبةأنت  ١٤

gak jadi masalah 
تتظاهر بأن لك هيبة، فال مانع إذا 

 انطبق الواقع

 Kamu melarang org lain tidur تنام بنفسي و لكن نومال متنع اآلخر  ١٥
tapi kamu sendiri tidur ال تنه عن النوم وتأيت مثله 

 استعمل ضمريك Gunakanlah hati kecilmu فقط أنتضمري  ١٦

 أ تسمح يل بالدخول Saya boleh masuk gak  أم الجائز دخوال ١٧

 أنت يف هذه األيام نزداد وجاهة Kamu tambah ganteng saja زيادة ثقة فقطأنت  ١٨

 Enak sekali kamu، datang  تأيت   تأكل دا أنت، تأيتلذيذ ج ١٩

langsung makan 
 كنت يف لذة تأيت و تأكل

 هل لك إىل أن تذهب Jadi gak kamu perginya  أم اليصلح ذهاب ٢٠

 هذا شيئ بسيط، أ مل تعرفْه .Begini saja kamu gak bisa مثل هذا فقط أنت ال تسطيع ٢١

 ما عندي شهية ىف األكل Saya gak punya selera makan كل ىف األشهوةما عندي  ٢٢

 أنا أريد دفع هذا الطعام Saya mau bayar kue ini  هذا الطعامدفاعأنا أريد  ٢٣

  للنجاحادع يل ..Doakan saya  للنجاحاُدعىن ٢٤



 أين كنت من جديد ?Dimana kamu baru saja أنت يف أين حديثا ٢٥

 !تعال نذهب  Ayo kita pergi ذهاب قم ٢٦

 أين وجدت ذلك؟ ?Dimana kamu menemukan itu جتد يف أين ذلك ٢٧

 أيهما مالئم يل Mana yang cocok untuk saya الذي مطابق يل أين ٢٨

 عما تظنىن؟ ?Kamu kira saya sipa تظن أنا ماذا؟ ٢٩

 Dimana kamu meletakkan sandal تضع قلمي يف أين ٣٠
saya ت قلميأين وضع 

 ماذا حيدث هناك! ياأخي  ?Ya akhi! Ada apa disana !موجود ماذا ياأخي هناك ٣١

 أنت شخص جمتهد جدا Kamu jadi orang kok rajin sekali صار أنسانأنت جمتهد جدا  ٣٢

 تصادف زيارتك غيابه  waktu kamu datang dia tidak ada أنت تزوره متاما هو مايف ٣٣

 ماذا صرت هناك؟ ?Apa kedudukan anda disana ر ماذاأنت هناك صا ٣٤

 لو ال ك ال سواك Kalau bukan kamu siapa lagi لو ال أنت من كمن ٣٥

 :التحليل 

يف األمثلة الواردة وجد الباحث أخطاء اتصالية يف استخدام الكلمة أو اجلملة   
أو الكالم ال لدى الطالب، وهذه ا األخطاء املرتكبة بسبب أن مضمون اخلطاب 

يفهمه السامع حىت يعرقل عملية االتصال بني املتحدثني، وهي يف أكثر صورها انتظاما 
  :تشتمل على األمناط التالية

 أدوات ربط اجلمل احملذوفة أو اخلاطئة يف غري -)الترتيب اخلاطئ للكلمات، ب_ )أ
  . حذف املعينات الالزمة من القواعد النحوية الشائعة-)مكاا، ج

  
و النوع الثاين من األخطاء االتصالية يف التعبري الشفوي لدى طلبة معهد _ ٢

  :، و ستعرض البيانات فيما يلي ) locall errors(كونتور هو األخطاء احمللية 
  ١٦اجلدول 

  )local errors(األخطاء اجلزئية أو احمللية _ ٢

  ا عادة ولكنها ال تعوق االتصال بصورةاألخطاء اليت تؤثر على عنصر واحد من العناصر يف اجلملة حىت أ(
 )واضحة



 التصويبات املعىن األندونيسي اجلملة املسجلة الرقم
 Kamu harus memberitahukan  أن ختربىنالبد عليك .١

kepada saya أن ختربىنالبد لك  

 Kamu harus mengganti buku  أن تبدل كتايبجيبك .٢
saya ل كتايبجيب عليكأن تبد  

  هذا املعهدخترجتم يفيف أي سنة  ?Kamu alumni tahun berapa  هذا املعهدخترجتم منيف أي سنة  .٣

  Kenapa bapakmu tidak يهتمكملاذا أبوك ال  .٤
perhatian kepadamu  بكملاذا أبوك ال يهتم 

 Saya harap kamu membawa  أن حتمل هذه العربةأرجو عليك   .٥
gerobak ini.   أن حتمل هذه العربةو منكأرج  

  مساعدتكأحتاج إىلأنا  Saya butu bantuanmu أحتاج مساعدتكأنا  .٦

 تنسينال  Jangan lupakan saya  نعم تنسى إيلال  .٧

 ادعو يل ..Doakan saya اُدعىن .٨

 كنت بِحثت آنفا/ أنت تبحث  Kamu dicari أنت ييحث آنفا .٩

 دعاك األستاذ Kamu dipanggil ustadz اذأنت يدعا مع األست ١٠

 كنت مستحيا به Saya malu sekali dengannya أنا أستحيي جدا معه ١١

  ضائعةامسيلوحة  االمسي  ضاعتاالمسيلوحة  ١٢

  سيارة أيبهذه  األيب األيبهذه سيارة  ١٣

  الفصل السادسطالبمجيع  الطالب  الفصل السادس الطالبمجيع  ١٤

  عند ما قرأتأول مرة أول املرة  عند ما قرأتملرةأول ا ١٥

 ملاذا دخلت الكرة متوالية كرته  يدخل دائماكرتهكيف هذا،  ١٦

 هو أخوك الصغري صغريك صغريكهو أخو  ١٧

 رابعأنا يف الفصل  ال رابع رابعأنا يف الفصل  ١٨

 الصغريهل هو أخوك  صغري صغريهل هو أخوك  ١٩

 ٣ تعلمت يف كونتور السنة املاضيةيف  سنة ٣تعلمت يف كونتور  املاضية سنةيف  ٢٠

  املذمومةصفاتالتكرب من ال صفات  املذمومةصفاتالتكرب من   ٢١

 اللغة العربيةحنن اآلن يف أسبوع  لغة لغة العربيةحنن اآلن يف أسبوع  ٢٢

   فعليك أن تدفع تأكل أنقبل  تأكل  تدفع أوالتأكلقبل  ٢٣



  بنفسيأعمل أنأنا ال أستطيع  أعمل  بنفسيأعملأستطيع أنا ال  ٢٤

  بني يل و لكأفرقأنا ال أستطيع أن  أفرق  بني يل و لكأفرقأنا ال أستطيع  ٢٥

  ال أعرفألين ألن  ال أعرفألن أنا ٢٦

  :التحليل 

يف هذه األمثلة الواردة رأى الباحث أن الطالب أخطأ يف استخدام الكلمات أو   
 اجلملة و هذا اخلطأ بسبب حذف أو زيادة عنصر واحد من عناصر اللغة املفردات يف

يف اجلملة أو يف التركيب من حيث ال يعرقل عملية االتصال عند صاحب اللغة، و 
تلك األخطاء تشمل على األدوات و األفعال املساعدة  و األخطاء يف تصريف االسم 

  . و الفعل
صطالحية تعود أسباا إىل   قلة معرفة و أما األخطاء يف استخدام التعبريات اال

الطلبة عنها وعدم التعود يف استخدامها و أم يتأثرون فعال بنظام اللغة األوىل على 
  .لغتهم الثانية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  :املبحث الثاىن 
   املناقشة النظرية

  

   أما األخطاء الشفوية اليت هي أكثر ارتكابا لدى طلبة معهد كونتور-أ
هولة معرفة أشكال االخطاء الشفوية اليت يركبها الطالب قام الباحث لس   

  :بتصنيفها إىل ثالثة تصنيفات، وميكن إدراكها يف اجلدول اآليت 
 عدد األخطاء أشكال األخطاء الرقم

  من التصنيف اللغوي_ أ ١
  األخطاء النحوية_ ١
  األخطاء الصرفية- ٢

٧٧  
٣٢  
٤٥ 

  من التصنيف السطحي_ ب ٢
  خطاء يف احلذفاأل_ ١
  األخطاء يف الزيادة_ ٢
  األخطاء يف حتريف الوضع_ ٣
 األخطاء يف التقدمي و التأخري_ ٤

٦٨  
١٠  
٧  

٣٦  
١٥ 

  من التصنيف االتصايل_ ج ٣
  األخطاء الكلية_ ١
 األخطاء اجلزئية أو احمللية_ ٢

٦١  
٣٥  
٢٦ 

   خطأ١٣١ًإىل  أن عدد اجلمل املسجلة املخطئة اليت جيمعها الباحث يبلغ :املالحظة 
بعد انتقاء هذه األخطاء قام الباحث بتحليلها، فوجد أن األخطاء الىت يرتكبها   

  :الطلبة يف حديثهم وقعت يف ثالثة جماالت، وستعرض البيانات فيما يلي 



 خطأً، وهي تشتمل على ٧٧األخطاء اليت حدثت يف اال اللغوي يبلغ عددها _ أ
 خطأً،و األخطاء الصرفية يبلغ ٣٢األخطاء النحوية حيث يبلغ عددها 

  . خطأ٤٥ًعددهات 
 خطأً، وهي ٦٨ األخطاء اليت حدثت يف اال السطحي حيث يبلغ عددها - ب

  :تشتمل على أربعة أنواع
  ١٠             ، يبلغ عدد األخطاء     )omission(  األخطاء يف احلدذف - ١  
  ٧        طاء ، يبلغ عدد األخ)addition( األخطاء يف الزيادة - ٢  
  ٣٦    ، يبلغ عدد األخطاء    )misformation( األخطاء يف حتريف الوضع - ٣  
  ١٥      يبلغ عدد األخطاء )misordering( األخطاء يف التقدمي و التأخري - ٤  

 خطأً، و هي ٦١ و األخطاء اليت حدثت يف اال االتصايل حيث يبلغ عددها - ج
  :نوعان 

  ٣٥، يبلغ عدد األخطاء  )global errors(  األخطاء الكلية - ١  
  ٢٦، يبلغ عددها )local errors( األخطاء اجلزئية - ٢  
من البيان  السابق يف اجلدول ميكن أدراكها أن األخطاء الصرفية هي أكثر  

، و تليها األخطاء ٤٥حيث يبلغ عددها . ارتكابا يف لدى طلبة معهد كونتور
  . خطأ٣٢ًالنحوية بعدد 

  

اليت أدت إىل حدوث األخطاء اللغوية يف التعبري الشفوي لدى طلبة  العوامل -ب
  معهد كونتور احلديث

وبعد القيام بتحليل البيانات وجد الباحث ثالثة أشكال من األخطاء اللغوية 
  :الشفوية اليت وقعت لدى الطلبة تأَثّرت فيها العوامل التالية 

أسباا الصادرة من عدم قدرة أن األخطاء النحوية املتعلقة باإلعراب تعود _ أ
الطلبة تطبيق قواعد اللغة اهلدف، و الثاين الصادرة من التعب و االرهاق 

وأما األخطاء  املتعلقة باالتركيب أو يف وضع اجلملة . الذي يصادفه الطلبة



تعود أسباا إىل قلة قدرة الطلبة أو االستيعاب على تطبيق قواعد اللغة 
غة األوىل على اللغة الثانية، و هذا كما أشارت إلينا اهلدف، و إىل تأثري الل

الدراسة النظرية أن تأثري اللغة األوىل له دوره اهلام يف تكوين اجلمل على 
  .اللغة الثانية

األخطاء الصرفية اليت هي أكثر ارتكابا لدى الطلبة يكون هلا أمر حيوي ىف _ ب
ء الصرفية املتعلقة معرفة االسباب اليت أدت إليها، و من اسباب األخطا

باألخطاء يف استخدام االسم و الفعل هي أن هناك االختالف الظاهر يف 
التركيب البنائي للكلمة املوجودة بني اللغة العربية و االندونيسية، كما جيد 
الباحث كثريا أن يف األفعال و االمساء اإلندونيسية أوجه التشابه، وهذا 

وسيعرض . ام االمساء و االفعال العربيةالشأن الذي يؤثرهم كثريا يف استخد
" ، و كلمة )belajar" (تعلّم "الباحث مثاال واضحا يتبين ذلك، حنو كلمة 

و هذه الكلمات و ما أشبه ). mandi" (غسل"، و كلمة )makan" (أكل
و هذه الظاهرة . تلك تفيد فعال يف ناحية و تفيد امسا يف ناحية أخرى

لغة العربية، فلذلك يرى الباحث كان الطلبة اللغوية سوف ال نراها يف ال
غري ضابطني يف اختيار األفعال و االمساء املناسبة للجملة، لكوم يتأثرون 

  .كثريا بنظام اللغة األوىل
التصنيف الثاىن من األخطاء اللغوية هو السطحي الذي يشتمل على احلذف _  ج

األول . إىل أمرينو الزيادة، يرى الباحث أن أسباب أخطاء الطلبة تعود 
هي الصادرة من قلة معلومات الطلبة على قواعد اللغة اهلدف، و ليس 
عامل العناء و التعب جمال يف هذا الكالم، ألن قلة املعرفة أو املعلومات عن 

ال أدئية ) competence(القواعد اللغوية عامل من عوامل كفائية 
)performance.(  



ع إما أن يكون اخلطأ يف استخدام الكلمة   وأخطاء الطلبة يف حتريف الوض-د
املناسبة بسياق الكالم أم اخلطأ يف استخدام التعبريات االصطالحية، يرى 
الباحث أن أسباب األخطاء يف استخدام الكلمة املناسبة بسياق الكالم تعود 
إىل توافر الكلمات املرادفة  و هي أن الكلمات املختلفة صورا هلا معانيها 

 هذا السبب الذي جيعل الطلبة غري ضابطني يف وضع الكلمة و. السواء
املناسبة بسياق الكالم، ويزعمون أن معاين الكلمة املتساوية ميكن وضعها 

  .يف أي كالم أو مجل
 و أما األخطاء يف استخدام التعبريات االصطالحية تعود أسباا إىل   قلة - هـ

و أم يتأثرون بنظام اللغة معرفة الطلبة عنها وعدم التعود يف استخدامها 
  .األوىل على لغتهم الثانية

  
ومن املالحظ، أن الكالم عن األخطاء اللغوية له ارتباط وثيق بالعوامل األخرى 
املؤثرة، و املعرفة عن معظم العوامل املؤثرة كلها ألمر صعب فعال، وكل عامل يرتبط 

ل أن الفرد عندما يتحدث و ال ينفي على الباحث بالضرورة أن يقو. بعضه بالبعض
يلِزمه  التفكري السريع و ال يصلح له التكرار يف اصالح الكلمة أو اجلملة كما فعل 

و هذا الشيئ الذي يعرقل الباحث كثريا يف تعيني أسباب األخطاء اللغوية . الكُتاب
أم األدء )  competence(لدى الطلبة، هل يكون السبب عامال من عوامل الكفاء 

)performence (؟ ..  
بعد عمق االطالع و املالحظة بأحوال كالم الطلبة يستطيع الباحث القيام 
مبعرفة األسباب اليت أدت إىل تلك األخطاء، رغم أن الباحث تصادفه املشكالت و 

  .املعرقالت يف تعيني أسباا
  
  



  
  احملاوالت اليت قام ا املعهد يف معاجلة األخطاء الشفوية لدى الطلبة-ج

كان معهد كونتور احلديث من أحد املعاهد االسالمية اليت جاءت حبركات و   
أنشطة لغوية جمددة، حىت يستفيد ا الطلبة  استفادة تامة ليكون شأن اللغة فيه 
متقدما، فلذلك حاول املعهد وضع األنشطة و  البيئة اللغوية اجليدة الىت أصبح هلا أثر 

هم القدرة على استعمال اللغة العربية نطقا و كتابة و كبري ىف إمناء رغبة الطلبة ومتكين
قراءة و استماعا أو بعبارة أخرى أن دف األنشطة و البيئة اللغوية إىل تنمية املهارات 

و نرجو أن تبقى شهرته .  استماع– نطق – كتابة –قراءة : اللغوية األربع على سواء 
  .اللغوية إىل أن يرث اهللا األرض ومن عليها

أ املعهد منذ بداية نشأته يكون البيئة اللغوية اجليدة للدارسني و املدرسني  بد  
و . اليت هلا شأن خطري يف إثراء املهارات اللغوية ، و خاصة يف استيعاب مهارة كالمهم

لعلّ بوجود هذه البيئة و أنشطتها اللغوية تدفعهم و تشجعهم على ممارسة التعبري 
ع و يرى يكون لديهم التأثري و التأثر يف نفوسهم  الشفوي السليم، ألن كل ما يسم

  . للقيام بإصالح و معاجلة األخطاء و االحنرفات اللغوية اجلارية أمام أعينهم
أن األخطاء اللغوية ليست من األشياء اليت " وما أصدق قول هندركسون    

 أن أهم بل عند ر أي الباحث". يلزم أن نبتعد عنها مطلقا وإمنا شيئ يهمنا أن ندركه
األشياء اليت ينبغي مراعاا بعد إدراك حدوث األخطاء هو ال يكتفي الفرد من إدراك 
األخطاء اللغوية فحسب، و لكن كيف أخذ باحملاوالت يف معاجلتها لئال تكون هذه 
األخطاء اللغوية اليت شاعت بني الطالب من خالل تعبريهم معتادة و معتربة لديهم، 

ند رأي الباحث، ألن األخطاء املعتادة أصبحت مرضا خطريا فهذا الشيء هو األهم ع
يعدى اآلخرين، فلذا قام معهد كونتور باالهتمام الشديد بإجراء األنشطة اللغوية 

ولعل هذا هو . وتطبيقها لدى الطلبة، سواء أكان اإلجراء داخل الفصل أم خارجه



وفة عند سكان هذه السبب الوحيد لشهرة هذا املعهد يف اللغة و اليت أصبحت معر
  . البالد بل خارجها

و يف هذا الصدد قام الباحث بعرض احملاوالت اليت قام ا معهد كونتور   
و من أهم تلك احملاوالت هى . إلصالح و معاجلة األخطاء اللغوية الشفوية لدى الطلبة

  .وسيقدم الباحث عنها تفصيليا. البيئة اجليدة مع أننشطتها اللغوية
  يئة مفهوم الب-١

هناك تعريفات متعددة للبيئة ختتلف ىف ألفاظها و تتحدد ىف مدلوهلا و يعرض   
  :الباحث هنا بعض التعريفات 

 حممد مجال يقول أن البيئة هي كل املؤثرات و اإلمكانات و القوى احمليطة -)١
بالفرد، و اليت ميكنها أن تؤثر علي جهوده للحصول علي االستقرار النفسي 

  ٦٤.يشتهو البدين ىف مع
 البيئة التعليمية هي كل العناصر اليت حيشدها املريب من كتاب املدرسي و -)٢

طريقة التعلم و األنشطة التربوية اثناء الفصل املدرسي و قبله و بعده، و اليت 
دف كلها إيل استراتيجية تربوية واحدة تشكل استجابة املتعلم بالشكل 

 ٦٥.املرغوب فيه

يتأخر ىف تنمية الفرد أي أا األحوال احمليطة اليت تؤثر  أن البيئة هي كل ما -)٣
و أما البيئة اللغوية كما رأى دوالي هي كل ما . ىف تنمية الفرد و سلوكه

يسمعه املتعلم و ما يشهده مما يتعلق باللغة الثانية املدروسة و أما ما تشتمله 
 األصدقاء و البيئة اللغوية هي األحوال ىف املقصف أو الدكان، احملاورة مع

إن ) ١٩٨٧(وضح إيليس . حني مشاهدة التلفاز، وحني قراءة اجلريدة 
ترتيب النمو ىف اكتساب اللغة هي ترتيب الطبقات اليت البد أن يسلكها 

                                                 
  ١٨٠"دار االعتصام، ص: ، مسرالتربية اإلسالمية للطفل و املراهق، ١٩٤٦ حممد مجال الدين حمفوظ،  ٦٤

  ، القاهرة، مكتبة لبنانتعلم اللغات احلية و تعليمها، ١٩٨١ صالح عبد ايد العريب ،  ٦٥



و قسم إيليس ترتيب النمو املفهوم و . املتعلم ليسيطر علي اللغة اهلدف
ويقصد بترتيب . تركيب النمو) ٢ترتيب النمو ) ١: املستهدف إيل نوعني

النمو هو النمو املفهوم املستهدف إيل ترتيب االكتساب من ناحية القواعد 
وأما تركيب النمو هو منو املفهوم الكلي . اخلاصة ىف اكتساب اللغة الثانية

ويراد بسرعة . املستهدف إيل مجيع النواحي ىف اكتساب اللغة الثانية
 .ي اللغة الثانيةاالكتساب هو سرعة منو املتعلم ىف السيطرة عل

كانت نظرية املراقبة عند كراسني وهي  أن نتيجة املتعلم بالواعي ميكن القيام 
 :و مهارات اللغة الثانية هي أن  حيصل املتعلم على األمور التالية . باملراقبة فحسب

  .املعرفة الرمسية عن اللغة الثانية اليت ميكن املتعلم تطبيقها - ١
 .ها املتعلم ىف الفصلالقواعد اللغوية اليت يتعلم - ٢

 .القواعد اليت يتعلمها املتعلم من كسب اللغة - ٣

ألن عند نظر هذه النظرية املراقبية أن األساليب اليت استختدمها املتعلم من 
نتيجة النسق الذي قد اكتسبه، أما املعرفة الرمسية عن قواعد اللغة العربية بالتوعية ال 

 .تساعد كثريا ىف االتصال

. ساسيتان مشهورتان حول اكتساب و تعلم اللغة الثانيةهناك فكرتان أ
و . وهي تعتقد أن املعرفة عن قواعد اللغة هي العامل األساسي لنجاح تعلم اللغة

أصحاب هذه النظرية يعتقدون أن بسيطرة  املتعلم علي مهارة االتصال باللغة اهلدف 
ع منو السيطرة علي بنفسه و بعبارة أخري أن الكفاءة اللغوية االتصالية تتمشي م

  .قواعد اللغة يف نفس املتعلم
   دور البيئة ىف اكتساب اللغة-٢

  ىف اكتساب اللغة الثانية  دور البيئة االصطناعة-)١



يري هيدي دوالي أن البيئة اللغوية هلا دور كبري يف جناح الطالب     
علم ىف الفصل جناحا باهرا يف تعلم اللغة الثانية و أن  تعليم اللغة الذي يقوم به امل

   ٦٦.هو أمر مهم ىف إجناح عملية تعلم اللغة لدي الطالب
البيئة )٢البيئة االصطناعية ) ١: أن البيئة بصفة عامة تنقسم إيل قسمني     

، أما البيئة االصطناعية هلا دور هام الكتساب اللغة )الطبيعية(غري االصطناعية 
 حسب الظروف و يكون املتعلم الثانية وهي يكون املتعلم خمتلفا ىف استخدام لغته

حمسنا ىف استخدام اللغة باعتبار القواعد، و يكون هذا التعليم يشبع املتعلم الذي 
ىف ناحية . يريد استيعاب القواعد اللغوية أو نظام اللغة عن قواعد اللغة املدروسة

أخري أن سيطرة قواعد اللغة اهلدف ال تساعد كثريا ىف سيطرة املهارات اللغوية 
 ٦٧.غة اهلدفلل

قد وضح الباحث تعريف البيئة االصطناعية و عالمتها، و ىف هذا الفصل قام   
  .الباحث ببيان عن دور البيئة االصطناعية عند اللغويني

تري نظرية املراقبية لكرسني، إن نتيجة التعلم بالتوعية تستخدم للمراقبة   
املعرفة ) ١: باألمور التالية فحسب، إن مهارة استخدام اللغة الثانية ال يصلحه املتعلم 

النظام الذي يتعلمه املتعلم ىف ) ٢االصطناعية اليت ميلكها املتعلم عن اللغة الثانية، 
 عند نظر هذه ٦٨.أو النظام الذي يتعلمه املتعلم من كتب قواعد اللغة) ٣الفصل، 

لنظام الذي النظرية املراقبية أن األساليب اليت استخدمها املتعلم ىف احلوار حمصول من ا
وأما املعرفة االصطناعية عن قواعد اللغة بالتوعية ال تساعد كثريا ملتعلم . قد اكتسبه

  .اللغة الثانية ىف احلوار

                                                 
: ، سيعاراجا )ترمجه سومرسونو ( Seluk Beluk Beljar Bahasa Indonesia، ١٩٨٥ هيدي دوالي،  ٦٦

FKIP Universitas Udayana  
 ١١٧ ، سينار بارو باندونج صDimensi-Dimensi Dalam Belajar Bahasa Kedua  نور هادي و رحيان، ٦٧

   Understanding Second Language، ١٩٨٦وهو ترمجة من كتاب إيليس 

  ١٩٩، باندونج، صPeranan Lingkungan Formal Dalam Pemerolehan Bahasa، ١٩٩٠ رحيان،  ٦٨



   دور البيئة االصطناعية ىف سرعة أو جناح اكتساب اللغة الثانية _)٢
هناك البحوث ىف اكتساب اللغة الثانية اليت تناولت البحث عن دور البيئة   

  و هي . اعية ىف جناح اكتساب اللغة الثانيةاالصطن
  .ىف اكتساب اللغة الثانية) إصالح األخطاء(دور التصحيح   . أ

  .دور التوسيع ىف اكتساب اللغة الثانية  . ب
 .و دور التكرار ىف اكتساب اللغة الثانية  . ت

 دور البيئة الطبيعية_ )٣

 فيها الطفل أما مارينا برت و هيدي دوالي قاال أن البيئة الطبيعية اليت يعيش  
  .تقوم بدور مهم ىف تعلم اللغة

إن البيئة الطبيعية للغة تكون ذات أمهية إضافية حينما يكون تركيز  - ١
ففى احلديث بني . املتلكم على التواصل اللغوي ال على اللغة نفسها

الشخصني تكون احملادثة طبيعة، و كذلك يسهل تبادل األلفاظ بشكل 
حلديث يهتمون بتبادل املعلمومات و إن املشاركني ىف تبادل ا. طبيعي

األفكار، و ىف الوقت نفسه يستعملون أبنية اللغة، و حيدث ذلك علميا 
  .دون وعي أو إدراك لبناء اجلمل اليت يستعملوا

إن الكاتبتني مصيبتان فيما ذهبتا إليه، ويؤكد بنجامني و ورف  - ٢
 لكي نفهم إن التركيب و العالقة اليت نستعملها: ذلك بقوهلما ) ١٩٥٦(

العامل، تأيت من داخل لغتنا اخلاصة، و هكذا فإن املتكلمني للغات خمتلفة، 
و يفهمون بطرق خمتلفة، و عليه فإن اكتساب اللغة، يعىن التعلم كيف 

  ٦٩.نفكر، و ليس كيف نتكلم

                                                 
  ٢٣، املرجع السابق، ص١٩٩٨ موسي رشيد،  ٦٩



لقد حاولنا أن نضع املتعلم و البيئة معا : و تقول مارينا بريت و هيدي دوالي 
ل تعلم اللغة تكون قابلة للتطبيق ىف الغالب، و توصلنا إيل النتائج لتقدمي حقائق حو

 :التالية 

  .البيئة الطبيعية ضرورية الكتساب للغة املثلى - ١
 جيب أن يكون االتصال اللغوي مبستوي  - ٢

 حصيلة الطفل اللغوية

 أن تكون اللغة املستعملة مفهومة للمتعلم  - ٣
 .  ولعامل االجتماع العريب

 تعليم اللغة ، قد قال ىف معرض كالمه عن انتقال األلسن و  ابن خلدون رأي ىف
 ".إن اللغة ملكة صناعية:" اللغات من جيل إيل جيل، وذلك ىف فصل عنوانه 

  : ففى النص األول عدة عوامل و تعترب أساسية ىف تعلم اللغة و هي   
التكرار وهو مهم ىف اكتساب اللغة و فهم تراكيبها و : العامل األول  - ١

و جيب أن يتم التكرار ىف مواقف طبيعية، و ىف مواقف حيوية، . امفردا
وأن يبين علي الفهم و االدراك للعالقات و النتائج و إال أصبح من دون 

  .الفهم مهارة آلية ال تساعد صاحبها علي مواجهة املواقف اجلديدة
البيئة الصاحلة لتعلم لغة ما، هي البيئة الطبيعية أي : العامل الثاىن  - ٢

 .ختالط بأصحاب تللك اللغة الفصيحة حيت يستقيم اللساناال

االختالط باألعاجم يفسد اللغة، لذلك اشترط ابن : العامل الثالث  - ٣
خلدون أخذ اللغة باالعتماد علي التراث اللغوي و االختالط بأهل اللغة و 

 .كان يقصد العرب الفصحاء

علم اللغة، مث وجوب التقليد و االقتباس ىف بدايات ت: العامل الرابع  - ٤
 .تأيت مرحلة االعتماد علي ما وعاه وحفظه واستعمله ىف مواقف جديدة

  .استراجتية لتكوين البيئة ىف تعلم اللغة_ ٤



  : و يري بشريي أن تكوين البيئة اللغوية حيتاج إيل استراجتيات و هي كما يلي  
إنشاء سكن الطالب و ذلك ليكون الطالب مركزين ىف مكان واحد  - ١

لى املشرفني و املدرسني مراعام و إرشادهم و إقامة أنشطة و يسهل ع
  .عربية خارج وقت الدراسة

تعيني األماكن اليت خيطر فيها التحدث و الكالم بغري اللغة العربية مثل  - ٢
 .املقصف و مكاتب املدرسة

إقامة دورة تعليم اللغة العربية خارج احلصة الدراسة االصطناعية و  - ٣
ن قلة زمن احلصة العربية داخل الفصل الدراسي ذلك لسد ثغرات نامجة ع

و ذلك لتزويد الدارسني بثروة لغوية أكثر من الثروات املوجودة داخل 
 .الفصل

إقامة أنشطة عربية ىف يوم معني من أيام االسبوع حبيث يلبي الطالب  - ٤
ميوهلم النفسية و الفنية من مسرحية و خطابات و مباريات و كل هذه 

ت ضوء اللغة العربية و حتت رعاية و إرشاد املدرسني ىف األنشطة أقيمت حت
 .اللغة العربية

تدريب الطالب علي إلقاء اخلطابة العربية ىف احملاضرة الوجيزة قيل  - ٥
 .٧٠صالة الظهر  يوم اخلميس

 .استراجتية البيئة ىف ترقية تعليم اللغة العربية_ )١

عوامل البيئة من املعلوم أنه ليس لكل مدرسة من املدارس اإلسالمية 
املادية و املعنوية و ليس ىف قدرة املدرس إجيادها، فال إمكانات و الوسائل 
احلديثة و املعامل و كذلك األبنية و الفصول الفخمة ال متتلكها مدرسة من 

لذا البد علي املدرس أن يستفيد من عوامل البيئة املوجودة ىف . هذه املدارس

                                                 
  ١٤ ص٢٠٠١، تكوين بيئة املساعدة و تطويرها ىف تعليم اللغة العربيةبشريي،  .  ٧٠



تفادة مع احملاولة الدائمة لزيادا كما مدرسة أحسن و أقصي مايكون من االس
  :خطط مرزوقي كيفية االستفادة من البيئة ىف ترقية و حتسني تعليم اللغة العربية

اجعل تعليمك جذابا و مشوقا و مظهرك مجيل و كالمك فصيحا مؤدبا  - ١
  .لينا

التزم أنت بدوام استخدام اللغة العربية مع طالبك فتكون أسوة حسنة هلم  - ٢
 . أعينهمذا هيبة ىف

ال تترك الطالب يعرفون عيوبك و قصورك لغة و علما و مهنة فتكون  - ٣
ساقطا أمامهم حيث مل يكن لديك هيبة و بالتايل فإم ال يهتمون 

 .بتدريسك بل بك أيضا

حاول أن تكون املفردات و الكلمات ىف السبورة أو ىف الكتب املدرسية  - ٤
العربية فيكرهوا وينفروا واضحة سهلة بسيطة كي ال يشعروا بصعوبة اللغة 

 .عنها

 .اجعل النشاطات اللغوية لدي الطالب أكثر من نشاطاتك أنت - ٥
 

هذه ما ميكن للمدرس عمله و حتقيقه حسب الظروف املالية و الطاقات 
بالنسبة إيل العوامل البيئة اليت ال ميكن املدرس . اإلنسانية العامة ىف املدارس اإلسالمية

 تسجيل ذلك ىف تقييداته مث يعرضه و يقدمه ملن يرجي منه إجيادها و حتقيقها فيمكن
 .٧١تلبية ذلك

 
ومن املالحظ أن من أهم العوامل املؤثرة اليت تؤدي إىل جناح تعليم اللغة العربية  

فدارس اللغة . بصفة خاصة و للغة األجنبية بصفة عامة توفري بيئة لغوية حتيط بالدارسني
و ممكن أن . لّمها أسرع من دارسها يف بالد غري عريبالعربية بإحدى الدول العربية يتع

                                                 
 ٢٠٠١يت ألقاها يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج، ، يف مقالته الالبيئة التعليمية للغة العربيةمرزوقي، .  ٧١

  ١٢ص



تكون حماولة إجياد بيئة لغوية من خالل أنظمة املدرسة أو اجلامعة و نشاطاا 
الالمنهجية بإتاحة الفرصة أمام الطالب و الدارسني ملمارسة النشاطات املتنوعة 

 .وبتشجيعهم على التحدث بالعربية

 معهد دار السالم كونتور عن غريه من ولعل هذا اجلانب من أبرز ميزة  
فاحلياة داخل املعهد مبا فيها من مناخ العمل، و العالقة بني . املؤسسات التعليمية

 –األساتذة و املدرسني و بني الطالب و الدراسني أنفسهم، و االنشطة الطالبية 
  .ربية، و وسائل االعالم احمللية، كل ذلك يتم باللغة الع-الثقافة و االجتماعية 

باالضافة إىل املواد الدراسية املنهجية لفروع اللغة العربية، نظّم املعهد   
و هذه النشاطات اللغوية .  ساعة٢٤النشاطات اللغوية الالمنهجية لتوفري بيئة لغوية 

دف إىل إكساب الدارس املهارات و الفنون اللغوية األربع، و لتحقيق هذه النتيجة 
  :دة مقومات آتية يرى املعهد ضرورة توفر ع

  .وجود هيئة تقوم بتنظيم األنشطة اللغوية .١
توفري املشرفني و املوجهني هلذه األنشطة  .٢

 .اللغوية

 .إجياد نظام يساند مسار األنشطة اللغوية .٣

 .توفّر الوسائل الالزمة .٤
 

  :و من بني هذه األنشطة اللغوية الالزمة ذا املعهد 
  التعبري أو االنشاء اليومي. ١
  . احلائطيةالصحف. ٢
  .إعداد اخلطابة و التدريب عليها. ٣
  .احملادثة اليومية. ٥
  .األناشيد العربية. ٦



  .٧٢املسرحيات العربية. ٧
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ١٧٨:  ص١٩٩١، رسالة الدكتوراة، ،  اللغة العربية يف إندونيسيا دراسة و تارخيازركشياهللا أمحد هداية .  ٧٢



  الفصل اخلامس
  النتائج و التوصيات و املقترحات

  

  النتائج_ أ
 القيام بتحليل البيانات، يستطيع الباحث أن يستنـتج أنّ األخطاء بعد

حيث يبلغ . فية هي أكثر ارتكابا يف األخطاء الشفوية لدى طلبة معهد كونتورالصر
، و تليها األخطاء يف حتريف الوضع ،  مث تليها األخطاء  الكلية، و تليها ٤٦عددها 

األخطاء النحوية،  و تليها األخطاء اجلزئية ، و تليها األخطاء يف التقدمي و التأخري، 
  .  و األخطاء يف الزيادةو تليها األخطاء يف احلذف، 

  :وهذه األخطاء املرتكبة تأثرت فيها العوامل األتية 
وهو األخطاء اليت تعكس ) interlangual transfer(حدوث تداخل اللغة  -١

ألفاظ أو تراكيب اللغة األصلية، من أجل أن الطلبة يتأثرون بنظام اللغة 
  ".هذاأنا ال ماذا ماذا، و أنا ال فاهم بدرس : "حنو .األوىل

قصور معرفة الطلبة عن تطبيق قواعد اللغة اهلدف، من أجل أن الطلبة  -٢
ومل يقوموا بعملية )  intralangual transfer( يتأثّرون بنظام اللغة الثانية

: حنو . تعلمها عملية صحيحة كعملية التعميم على نظام اللغة الثانية
  ".رأيت طالباتا يف اجلامعة، إىل بيت يوسٍف ذهبت"

ن عامل التعب و العناء و االرهاق و قلة االهتمام أيضا سببا لوقوع يكو -٣
 .األخطاء اللغوية الشفوية لدى الطلبة

ال ) context of learning(و أما األخطاء يف املادة املتاحة وأساليب تعليمها  -٤
جمال هلا يف هذا األمر، ألن مدير املعهد و مساعدوه قاموا بتصحيح إعداد 

يام بعملية التعليم لدى الطلبة، و قاموا بإشراف على املدرسني قبل الق
 . أسلوب تعليم املدرسني وقتئذ

 



  التوصيات_ ب
أوصي الباحثني و أهل االختصاص من املعلمني أن يهتموا  -١

باألخطاء اللغوية و حتليلها  و تنبيه الطالب عليها حىت يدركوا أوجه 
  .العالقات بني لغتهم و اللغة اهلدف

ة و متنوعة و قد تناول البحث جماال أن األخطاء كثري -٢
  .واحدا و على الباحثني استكمال اجلوانب األخرى يف حتليل األخطاء

األخطاء يف الكالم ليست من األشياء اليت يلزم أن أن  -٣
نبتعد عنها مطلقا وإمنا شيئ يهمنا أن ندركه هدفا إىل اإلصالح و التقدم 

. مة ملعاجلة تلك األخطاء اللغويةمع االهتمام الكبري بإجراء احملاوالت القي
وعلى متحدثي اللعة اهلدف إزالة شعور اخلجل يف التكلم و إمناء ثقة 

 .نفسهم هدفا إىل التقدم يف  تطبيق اللغة

  املقترحات_ ج
اعتمادا على االختراعات السابقة عن األخطاء الشفوية املتعلقة بالتصنيف  

 فيود الباحث عرض املقترحات اللغوي و السطحي و االتصايل يف هذا البحث،
  :التالية 

فمن املمكن أن يف هذا البحث نقائص حول مضمون و ثقة هذا البحث،  -١
  .رغم أن الباحث قد بذل كل جهده يف إكمال البحث حىت يكون مرغوبا فيه

و هذا البحث حيتاج إىل االستمرار يف تعمقه كل العمق، فمن كان لديه  -٢
 . التعبري الشفوي فمن املستحتسن أن يلمهفرصة للبحث عن حتليل األخطاء يف

يرجى على كافة مدرسي مادة احملادثة أو املواد التعليمية املتعلقة بالتعبري  -٣
الشفوي التركيز و االهتمام بالتدريبات اللشفوية املوجهة إىل كيفية وضع 

 .الكلمة يف اجلمل السليمة و التركيب الصحيح



لية التدريبات الشفوية املتعلقة و أن يكون الطلبة ضابطني حقّا يف عم -٤
بأساليب اللغة اهلدف، وخاصة اللغة العربية اليت توسعت فيها املفردات و 

  .و خباصة األساليب اليت ليس هلا مرادفها يف لغة األم. التراكيب البديعة
التعبري الشفوي يلعب دورا هاما يف عملية االتصال، فالبد للدارس و  -٥

 .نوهاملدرسني أن حيسنوه و يتق

يف إجراء عملية االتصال أو التعبري الشفوي ال بد للمشرف و املراقب  -٦
و هذا حيتاج إىل التركيز على . القيام بإصالح األخطاء املرتكبة لدى الدارسني

احملاوالت كلها يف معاجلة األخطاء الشفوية و حيتاج إىل وعي كامل من 
 .الداسني و املدرسني لعدم الوقوع يف اخلطأ املتكرر

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  املصادر و املراجع
  

  املصادر
   القرآن الكرمي- ١
   السنة النبوية- ٢

  

  املراجع العربية
. جتربة تعليم اللغة العربية مبعهد كونتور العصري أمحد هداية اهللا زركشي، - ٣

  ١٩٩٩. املقالة املقدمة ىف احللقة العلمية القومية للغة العربية األوىل: ماالنج

  ١٩٨٥مكتبة اهلداية، . سورابايا. قواعد اللغة العربية حفين بك ناصف، وغريه،  - ٤

، مكتبة املنار،  منهج وصفي حتليلي- يف التحليل اللغوي  خليل أمحد عمايره، - ٥

  ١٩٨٧االردن، 

دار النهضة : بريوت. أسس تلعم اللغة و تعليمها. بدون السنة.  دوجالس  براون،- ٦

  .العربية

االجتاهات احلديثة يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا يف ان،  دحية مسق- ٧

  ٢٠٠٠، رسالة الدكتوراة، إندونيسيا

السجل العلمي للمؤمتر الدويل حول مناهج تعليم اللغة العربية لغري ، ------ -  - ٨

  ٢٠٠٧، العرب



: رباط. بمناهج و أسالي : تعليم اللغة العربية لغري الناطقني  رشدي أمحد طعيمة، - ٩

  ١٩٨٩منشورات املنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم إيسسكو،

دار : ، القاهرةمناهج تدريس اللغة العربية بالتإلىم األساسي، ------ ---  -١٠

  ١٩٩٨الفكر العريب، 

دار الكتاب العريب، : قاهرة . مشكالت تعليم اللغة العربية علي احلديدي، -١١

١٩٦٦  

القاهرة، : ، مصر، األساس ىف اللغة العربيةسني و أمحد طاهر نبوي عبد العزيز ح-١٢

١٩٨٧  

، القاهرة، مكتبة لبنان،  تعلم اللغات احلية و تعليمها صالح عبد ايد العريب ، -١٣

١٩٨١  

  ٢٠٠١املكتبة املصرية، : ، بريوت جامع الدروس العربية مصطفى الغالييىن، -١٤

جامعة اإلمام : رياض. اللغوي وحتليل األخطاءالتقابل  حممود إمساعيل صيين، -١٥

 .١٩٨٢حممد بن سعود، 

حتليل األخطاء ىف صفوف تعليم اإلجنليزية بوصفها لغة أجنبية  مارينا بريت، -١٦

جامعة امللك : الرياض. للكبار، ىف التقابل اللغوي وحتليل األخطاء

  .١٩٨٢سعود، 



 التقابل اللغوي و حتليل األخطاء حممود إمساعيل واألمني صيىن، ، حممد أسحاق، -١٧

  .١٩٨٢جامعة امللك سعود، : الرياض. 

بعض اللغوية لدي متعلي  األجانب، ىف تعليم اللغة  منصف عبد اهللا القماطي، -١٨

  ١٩٩٢. املنظمة العربية للتربية و الثقافة: تونس . قضايا وجتارب: العربية

مكتبة : ، اخلرطومية لغري العربأساسيات تعليم اللغة الرب حممود كامل الناقة، -١٩

  ١٩٧٨. اهلداية

دار : ، مسرالتربية اإلسالمية للطفل و املراهق مجال الدين حمفوظ،  حممد-٢٠

  ١٩٤٦. االعتصام

، يف مقالته اليت ألقاها يف اجلامعة اإلسالمية البيئة التعليمية للغة العربية مرزوقي،  -٢١

    ٢٠٠١احلكومية ماالنج، 

كتاب حماضرة يف علم اللغة االجتماعي للدراسات الدين دمياطي،  حممد عفيف -٢٢

   ٢٠٠٨،  احلكومية ماالنجاإلسالميةالعليا يف اجلامعة 

التعرف على األخطاء ىف اللغة األجنبية و تقوميها، ىف التقابل   يوهانسون، -٢٣

 .١٩٨٢جامعة امللك سعود، : الرياض. اللغوي و حتليل األخطاء

األخطاء اللغوية احلريرية لطالب ية السعودية وزارة التعليم العايل،  اململكة العرب-٢٤

  .، دون السنةاملستوى املتقدم يف معهد اللغة العربية جبامعة أم القرى
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