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 المستخلص

صف بة التهدف الدراسة إلى التعرف على األخطاء اإلمالئية والنحوية والصرفية الشائعة لدى طل

ينة الدراسة من عوقد تكونت  األخطاء، ثم تحليلها وتفسيرها. الثاني عشر )الثانوية العامة(، وإحصاء هذه

ية العرب ( طالبا وطالبا من الصف الثاني عشر، تخرجوا من المدارس الحكومية لدولة اإلمارات276)

حوية وكشفت النتائج عن تفاوت في نسبة األخطاء )اإلمالئية والن م.2018م/ 2017المتحدة سنة 

إلى  تناداوالقضايا المرتبطة بكل فرع، وقمنا بتحليل هذا التفاوت اس والصرفية(، بحسب الموضوعات

لى أبرز أسباب عكما تضمنت الدراسة عمل استبيان للعينة نفسها؛ للوقوف  المعطيات اإلحصائية المتوفرة.

 .ضعف الطلبة في الصفوف العليا في اللغة العربية، ثم اقتراح مجموعة من الحلول للتطوير

 المقدمة:

ة التي بيانيتعد اللغة العربية من أعظم اللغات وأعرقها، لها خصوصية تنفرد بها، وهي المعجزة ال

ة لها ة مرنتكفل رب العزة بحفظها، فالعربية كانت وما زالت لغة حضارة وعلم، وهي لغة نامية متطور

 طاقات تمكنها من االستجابة لمتطلبات كل عصر. 

إن فمعجمها، وثبات مستوى الفصحى فيها على مر العصور، ورغم مرونة اللغة العربية، وسعة 

ك لذ وغالبا يرجع الكثير من أبناء العربية يقعون في األخطاء اإلمالئية والنحوية والصرفية وبشكل كبير،

عرفة و عدم المية، أإلى التأثر بما شاع في اللغة العامية من كلمات وعبارات، أو تأثر أصحابها بلغات أجنب

ي ن تغيير فكلمة ماإلمالئية والنحوية والصرفية الصحيحة، أو عدم معرفتهم بما يطرأ على رسم البالقواعد 

 االتراكيب المختلفة.

رفية وفي ضوء ما سبق تبدو الحاجة ملحة للبحث في موضوع األخطاء اإلمالئية والنحوية والص

لعامة(، انوية لثاني عشر )الثاالشائعة عند الطلبة في المراحل التعليمية، واخترنا بشكل خاص مرحلة ا

يا ونضجا ثر وعفالطالب في هذه المرحلة يفترض أن يكون متمرسا في قواعد اللغة المتنوعة؛ باعتباره أك

ذن خبرته ستكون ( سنة في تعلم القواعد اللغوية وتطبيقاتها، إ12من المراحل السابقة، وقضى ما يقارب )

طلبة ستويات الاجع ماقع اللغة العربية في العالم العربي يشهد ترأكبر في هذا المجال، وأخطاؤه أقل، لكن و

 في هذه المرحلة، لذا من أهداف هذه الدراسة: 

التعرف على مستوى طلبة الثاني عشر )الثانوية العامة(، ومدى استيعابهم للقواعد اإلمالئية  -

 والنحوية والصرفية.
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 خطاء اإلمالئية والنحوية والصرفية.ارتكابهم لأل الوقوف على األسباب التي أدت إلى -

 ألخطاء.البحث عن حلول متنوعة لمعالجة هذه ا -

 وتحاول الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

 ة؟س الحكوميا األخطاء اإلمالئية األكثر شيوعا لدى طلبة الثاني عشر )الثانوية العامة( في المدارم -

 لحكومية؟اة الثاني عشر )الثانوية العامة( في المدارس لبطما األخطاء النحوية األكثر شيوعا لدى  -

 لحكومية؟اا األخطاء الصرفية األكثر شيوعا لدى طلبة الثاني عشر )الثانوية العامة( في المدارس م -

 هل توجد فروق بين عينة الدراسة في األخطاء الكتابية تعزى لمتغير الجنس؟ -

 اء الكتابية تعزى لمتغير التخصص؟طهل توجد فروق بين عينة الدراسة في األخ -

 ل توجد فروق بين عينة الدراسة في األخطاء الكتابية تعزى لمتغير التحصيل الدراسي؟ه -

 ما األسباب المحتملة وراء هذه األخطاء؟ -

( طالبا وطالبة، وهم من طلبة الصف الثاني عشر 276وتكونت عينة الدراسة من إجابات ) 

م، والملتحقين بالسنة األولى بكلية الدراسات اإلسالمية 2018م/2017عامة عام المتخرجين من الثانوية ال

م للفصل الدراسي األول. وهذه المرحلة التعليمية )الصف الثاني 2019م/2018للعام الدراسي  1والعربية

عشر( هي مرحلة مهمة، فهي المرحلة العليا من المستوى المدرسي، ومرحلة االنتقال إلى الجامعة، 

متوقع أن الطلبة اكتسبوا خبرات كتابية ومهارية أكبر، وأخطاؤهم أقل، فمن أهداف الدراسة كذلك هو فال

معرفة مستوى الطلبة في اللغة العربية في آخر مرحلة دراسية )الثانوية العامة(، ومدى استعدادهم لبرنامج 

 الكلية. 

تة مباحث، المبحث األول: ومن أجل بلوغ األهداف المنشودة وضعنا خطة مكونة من مقدمة وس 

خطاء ألتحدثنا عن ا يتناول األخطاء اإلمالئية، أما الثاني: ندرس من خالله األخطاء النحوية، وفي الثالث:

أما المبحث  تبار،الصرفية، والمبحث الرابع: يشمل قراءة في نتائج اإلحصاء العام لمستوى الطلبة في االخ

لحلول اة من توى الطلبة، وفي المبحث األخير: اقترحنا مجموعالخامس: وقفنا فيه على أسباب تراجع مس

 للحد أو للتقليل من مستوى الضعف اللغوي لدى الطلبة.

 منهج الدراسة:

أما المنهج المتبع في الدراسة هو: المنهج الوصفي اإلحصائي التحليلي، فالمنهج الوصفي تمثل في 

وصف أخطاء الطلبة، واإلحصائي تمثل في إحصاء األخطاء اإلمالئية والنحوية والصرفية، ووضعها في 
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ابها، وإيجاد الحلول جداول بيانية، ثم استعنا بأداة التحليل؛ لتحليل األخطاء ومناقشتها، والبحث عن أسب

 المناسبة لها.

 الدراسات السابقة:

وفي  ي القديماسع فلقد حظيت األخطاء الشائعة في اللغة العربية في النطق وفي الكتابة بعامة باهتمام و

هذه  الحديث. فقد صدرت عشرات الكتب والدراسات التي يصعب حصرها، لمعالجة هذا الموضوع. ومن

« حن فيه العامةما يل»هـ(، و١٧٢لعلي بن حمزة الكسائي )ت « تلحن فيه العوام ما»الدراسات في القديم: 

هـ( ٢١٠ت )ألبي عبيدة معمر بن المثنى « ما يلحن فيه العامة»هـ(، و٢٠٧ليحيى بن زياد الفراء )ت 

« لعامةالحن »هـ( و٢٧٦البن قتيبة )ت « أدب الكتاب»هـ(، و٢٤٤البن السكيت )ت « إصالح المنطق»و

درة »هـ(، و٣٩٥لحن الخاصة: ألبي هالل العسكري )ت »هـ( و٢٩٠نيفة أحمد الدينوري )ت ألبي ح

سيوطي )ت لجالل الدين ال« غلطات العوام»هـ( و٥١٦الغواص: ألبي محمد القاسم بن علي الحريري )ت 

 .هـ(٩١١

ي ف درتوقد حظيت األخطاء الشائعة كذلك باهتمام واسع في الحديث، ومن أبرز الدراسات التي ص

ي نقد المنذر ف»م، و١٩١٢لمعروف الرصافي، وصدر في عام « دفع الهجنة في ارتضاخ اللكنة»هذا: 

حمد سليم لم« إصالح الفاسد في لغة الجرائد»م، و١٩٢٧للشيخ ابراهيم المنذر، عام « أغالط الكتاب

، لكمال «تابأغالط الك»م، و١٩٣٣النستاس الكرملي، « أغالط اللغويين األقدمين»م، و١٩٢٥الجندي، 

لصحف أخطاؤنا في ا»م، و١٩٣٧، ألبي سليمان الخطابي، «إصالح خطأ المحدثين»م، و١٩٣٥إبراهيم 

محمد ل« محاضرات عن األخطاء اللغوية الشائعة»م ، و١٩٣٩لصالح الدين الزعبالوي، « والدواوين

يز عبد العزللدكتور « لحن العامة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة»م، و١٩٥٩علي النجار، 

. لدين )تالألمير أمين آل ناصر « دقائق العربية»إلبراهيم اليازجي، و« لغة الجرائد»م، و١٩٦٦مطر

 كور.بلبشار « عثرات األقالم»للدكتور محمد تقي الدين الهاللي، و« تقوم اللسانين»م(، و1953

م، ١٩٦٩جواد، للدكتور مصطفى « قل وال تقل»ومن أشهر ما صدر في ذلك ومن أعظمه نفعا 

اصرة عند الكتاب أخطاء اللغة العربية المع»م، و١٩٧٣لمحمد العدناني، « معجم األغالط اللغوية الشائعة»

مد مختار وثالثتها للدكتور أح« معظم الصواب اللغوي»، و«العربية الصحيحة»م، و1993« واإلذاعيين

بد محمود عل« عزيزي المحرر»، و«يةاألخطاء اللغوية الشائعة في األوساط الثقاف»عمر. وكذلك كتاب 

 الرزاق جمعة.

بحث ويضيق المقام عن حصر الدراسات السابقة جميعا على جهة االستقصاء، ولكن يأتي هذا ال

 استكماال لهذه الجهود، ونأمل أن يكون خطوة جادة على الطريق.

نفيذ ي التلى دقة فبالنسبة للصعوبات واجهها هذا البحث فأبرزها أنه بحث ميداني، ويحتاج إوأما 

حاولنا  ربية، لكنة العواإلحصاء، وإلى قراءة دقيقة للنتائج البيانية المتنوعة باعتبار كل حقل من حقول اللغ

يأتي دة، والتغلب على الصعوبات بشكل عام من خالل البحث في عدد كبير من المصادر والمراجع المفي

كتاب وايد، زرفية واإلمالئية( للدكتور فهد خليل في مقدمتها كتاب: )األخطاء الشائعة النحوية والص

 )الموجه الفني لمدرسي اللغة العربية( لعبد العليم إبراهيم.
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 مالئية:األخطاء اإل -المبحث األول 

ض يد بعقبل البدء بالحديث عن األخطاء اإلمالئية الشائعة لدى العينة المدروسة البد من تحد

 المصطلحات أبرزها:

لك النوع من األخطاء التي يخالف فيها المتحدث أو الكاتب قواعد اللغة، وتتعلق . األخطاء: هو ذ1

بالمقدرة اللغوية نسبة لعدم معرفة الدارس بقواعد اللغة وقوانيها، أو لسبب عدم وضوح واكتمال تلك 

 .1المعرفة

توضع . اإلمالء: هو تحويل األصوات المسموعة المفهومة إلى رموز مكتوبة )الحروف(، على أن 2

 .2هذه الحروف في مواضعها الصحيحة من الكلمة

. األخطاء اإلمالئية: يعني قصور التلميذ للمطابقة الكلية أو الجزئية، بين الصور الصوتية والذهنية 3

للحروف والكلمات، مدار الكتابة اإلمالئية مع الصور الخطية لها، وفق قواعد الكتابة اإلمالئية المحددة، أو 

 .3االمتعارف عليه

طلبة الثاني الذي نحدد من خالله نوع الخطأ اإلمالئي ونسبته ل (1الجدول رقم )وفيما يلي نستعرض 

طالبا  276الختبار لدمين عشر )الثانوية العامة( الملتحقين بالسنة الدراسية األولى بالكلية )عدد الطلبة المتق

 وطالبة(:

 

                                                           

عمادة شؤون المكتبات، جامعة  -1ط -التقابل اللغوي وتحليل األخطاء -محمود إسماعيل صيني، إسحاق محمد أمين - 1

 .140ص -م1980 -الملك سعود، الرياض

 .165ص -م1985 -دار النفائس، بيروت -5ط -خصائص العربية وطرائق تدريسها -نايف معروف - 2

 -دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، األردن -األخطاء الشائعة النحوية والصرفية واإلمالئية -فهد خليل زايد - 3

 .71ص -م2006
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نوع  ئية منالمئوية الموضحة في الجدول السابق تفاوت نسب األخطاء اإلماللقد أظهر حساب النسبة 

ق، لتفرياإلى نوع، ومن قضية إلى أخرى، وحازت القضايا: )التمييز بين همزتي القطع والوصل، ألف 

مربوطة اء الالواو بأنواعها، عالمات التنوين خاصة تنوين الفتح، األحرف المتقاربة في المخرج، الت

ت نسبة ذ بلغحة، عالمات الترقيم، الحروف التي تنطق والتكتب( أعلى النسب المئوية للخطأ؛ إوالمفتو

لقضايا تعد موضوعات وظيفية  تهم الطالب في حياته، ولعل تدني ا%(. وهذه 75 -% 32النجاح فيها )

 وإهمالها نهاع مستواه فيها، وعدم تمكنه منها يرجع إلى عدة أسباب أهمها: قلة التدريب، تغاضي المعلم

مع ن تجتأثناء تصحيح الواجبات أو االختبارات، فيبدو أن طريقة التصحيح عند بعض المعلمين هو أ

 حروف الكلمة، دون االهتمام ببقية تفاصيل الكلمة أو ترابط العبارات والجمل.

 تتكرر،  هاراتكما الحظنا أن السؤال قد يشمل اجتماع أكثر من مهارة إمالئية، ولذلك نتيجة بعض الم

ل نسبة ر، مثلكن الالفت للنظر أن هذه المهارات المتكررة جاءت نسبة النجاح فيها متفاوتة بشكل كبي

العاشر بلغت و%(، أما في السؤالين التاسع 85النجاح في همزتي القطع والوصل في السؤال األول بلغت )

عبة، هارة  صرة كتابة الهمزات م%(، وهذا التفاوت كبير جدا، وقد يرجع سببه إلى أن مها53%( و )45)

 والطلبة غير متمكنين منها بشكل جيد؛ مما يؤدي إلى عشوائية االختيار واإلجابة. 

النسبة المئوية 

 إلجابة الصحيحة

عدد اإلجابات 

 الخاطئة

عدد اإلجابات 

 الصحيحة
 لرقما قضايا األسئلة اإلمالئية عدد االجابات

 1 تمييز همزة القطع وهمزة الوصل 276 236 40 86%

58% 117 159 276 
األحرف المتقاربة في المخرج، 

 تمييز الواو، األلف الفارقة
2 

92% 23 253 276 
الحروف التي تنطق والتكتب، 

 ألف )ابن(
3 

 4 تمييز الواو ضمير أم أصلية 276 89 187 32%

61% 108 168 276 
الحروف المتقاربة في المخرج، 

 تمييز التاء المفتوحة والمربوطة
5 

 6 الحروف التي تنطق والتكتب  276 207 69 75%

 7 كتابة إن شاء هللا 276 265 11 96%

88% 33 243 276 

كتابة األسماء الموصولة، تمييز 

الالم في األسماء الموصولة 

 )المثنى( 

8 

45% 151 125 276 
التمييز بين همزتي الوصل 

 والقطع
9 

53% 131 145 276 

الهمزات )القطع، الوصل، 

المتطرفة(، عالمات التنوين 

 )الفتح(

10 

 11 (5عالمات الترقيم ) 276 182 94 66%
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لدراسة ها بالإن نظرة فاحصة للنتائج تجعلنا ندرك خطورة األخطاء اإلمالئية الشائعة إن لم نتعرض 

التاء  ط بينهمزات بأنواعها، والخلوالتحليل؛ لنصل إلى طرق العالج والحلول، فعدم تمييز الطلبة لل

تخدام قن اسالمفتوحة والمربوطة، والخطأ في معرفة مواقع األلف الفارقة، وأن تجد نسبة كبيرة التت

 ثاوعدم االكتر عالمات الترقيم، ويعود ذلك إلى إهمال هذه الموضوعات واالكتفاء بها من خالل التعبير،

ابة، شويه الكتتم في فة... فكل هذه األخطاء اإلمالئية بتنوعها تسهبها أثناء متابعة كتابات الطلبة المختل

 وتعطي القارئ حكما على مستوى الطلبة والمعلم. 

لطلبة اقدرة وأيضا الحظنا أن مجموعة من األخطاء اإلمالئية جاءت مرتبطة بقواعد الرسم اإلمالئي، 

 على توظيف قواعد اللغة أثناء ممارسة اإلمالء. 

اإلمالئي قد تكثر عند طلبة الصفوف الدنيا؛ إذ إن إتقان مهارة الكتابة اإلمالئية في هذه  وأخطاء الرسم

المرحلة العمرية منوط بإتقان مهارات ذهنية وحركية، وهذا العمر يتطلب نضجا معينا يفضي إلى استعداد 

اإلمالئية وشيوعها لدى ، فالمرحلة الدراسية لها دور مهم في كمية األخطاء 1خاص للقيام بتلك المهارات

الطلبة، وكلما ارتقى الطالب من مرحلة إلى أخرى، كلما انخفضت لديه األخطاء الكتابية في الصفوف 

العليا، وهذه نتيجة منطقية يمكن تبريرها بأن السالمة اللغوية الكتابية هي قدرة مرتبطة بالقدرة النمائية 

 يم.للخبرة والتدرب عبر مراحل عملية التعلم والتعل

شكال ال ن اإلألكن هذه النتيجة التنسحب مع نتيجة االختبار، فبالنظر للنتائج المتحصل عليها، نجد 

نها و يتخفف مأقدمة يزال قائما في مسألة األخطاء الكتابية التي يجب أن يتفاداها الطالب في المراحل المت

ج النض نه وصل إلى مرحلة منعلى األقل، خاصة وأن مرحلة الثاني عشر )الثانوية العامة( تعني أ

 والوعي واكتساب المهارات.

مة(  العا والسؤال: ما هو سبب استمرار األخطاء اإلمالئية لدى طلبة صفوف الثاني عشر)الثانوية

 عاما على مقاعد الدراسة؟ 12الذين أمضوا أكثر من 

 بة الثاني عشرطلو–يمكن أن نسرد مجموعة من المبررات التي تؤدي إلى ضعف الطلبة بشكل عام 

 ئية:في الكتابة اإلمال -بشكل خاص

زيع تم توي. تدريس الكتابة اإلمالئية ال يقوم على أساس علمي يقسم إلى مراحل تعليمية، بحيث 1

 المهارات اإلمالئية والكتابية الـسليمة بشكل يتناسب مع المراحل العمرية المختلفة.

نظور والم تقتصر في الغالب على اإلمالء المنقول. أساليب تدريس اإلمالء الزالت غير متطورة و2

ثل لعربية، ماللغة واالختباري، والتعتمد على أساليب حديثة مستفادة من اللغات األجنبية، وتطبيقها على ا

االكتفاء سة، والتعلم الذاتي، فغياب التعلم الذاتي وعدم ممارسة القراءة والكتابة داخل وخارج المدر

 المدرسة؛ له أثر سلبي.بالحصص الدراسية في 

                                                           

األول إلى الخامس  دراسة تحليلية مستعرضة لألخطاء اإلمالئية الشائعة لدى تالميذ الصفوف من -د. زياد بركات - 1

 .16ص -م2008 -مفتوحة، طولكرم، فلسطينجامعة القدس ال – األساسية في مدينة طولكرم بفلسطين
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. معايير الحكم على كتابات وخطوط الطلبة غالبا ذاتية، وال تلتفـت إلـى معايير الوضوح والسرعة 3

والجمال عند تقييم كتابات الطلبة، وعدم استخدام أسـاليب التغذيـة الراجعـة السليمة والمعززة عند تصحيح 

طاء اإلمالئية من معلمي جميع المواد الدراسية المختلفة؛ األخطاء اإلمالئية، فعدم االهتمام بتصحيح األخ

 .1أدى إلى استمرار تلك األخطاء

لطالب اأسيس . االعتماد على التقنية في مراحل التعليم المبكر وإحاللها محل الكتاب، قد يجعل ت4

ه، معظم يوم طالبلاضعيفاً، وبالتالي تسوء الكتابة وتكثر األخطاء اإلمالئية لديه، فهذه التقنيات تعايش 

تمت إلى  تي الويعول عليها في معظم مهاراته الكتابية، فهو يكتب فيها بلهجة القول المحكي عادة، وال

لجأ لوب منه يمل مطااللتزام بقواعد اإلمالء بصلة، وإذا ما كان مضطراً إلى الكتابة الفصيحة بسبب أداء ع

حات اإلمالئية التي ُزودت بها التقنية واأل ء ه من أخطاقع فييجهزة الحديثة التي تصحح له كل ما للمصحِّ

 إمالئية، وستضعف من رغبته في محاولة القضاء على هذا الضعف.

ه في تلقا . إهمال ولي األمر وعدم متابعة ابنه  له دور هام في عدم تطوير وإتقان الطالب لما5

 مدرسته.

م ذي لم يتر، الم هم نتاج التقويم المستمولذا فإن طلبة مرحلة الثاني عشر )المرحلة الثانوية( اليو

نافسات خلق متطبيقه بالصورة الصحيحة، فالبد من تكثيف التدريب في الصفوف االبتدائية والمتوسطة، و

إلمالء ادة افي التعبير، وربط اإلمالء وحسن الخط بدرجات الطالب في كل المواد الدراسية، وإضافة م

 ة.والتعبير وتطويرها للمرحلة الثانوي

 ية:األخطاء النحو -المبحث الثاني 

يصبو هذا المبحث إلى فحص األخطاء النحوية الشائعة لدى العينة المدروسة من أجل التعرف عليها، 

ومن ثم إيجاد حلول ناجعة لها. وهنا نشير إلى أن النحو هو علم بأصول تعرف بها أحوال الكلمات العربية 

ما يعرض لها في حال تركيبها، فبه نعرف ما يجب عليه أن ؛ أي من حيث 2من حيث اإلعراب والبناء

 يكون آخر الكلمة من رفع أو نصب أو جّر أو جزم أو لزوم بعد انتظامها في الجملة. 

هو حفظ  –باعتبـار اللغة العربية لغة معربة  –ولذلك فإن الهدف األول الذي وضع من أجله النحـو 

ين أن دراسة قواعد اللغة العربيـة ضـرورة تقوم على أساس اللغة من الفساد، ولذلك يرى بعض الدارس

 . 3ديني عقائدي لحفظ اللسان من الزلل، خاصة ونحن نعيش في واقـع مـن العامية

ن ذلك يعللوووبالرغم من أهمية النحو، إال أنه من المالحظ عزوف الكثير من الدارسين عن تعلمه؛ 

 قـد ـن أعبعض الدراسات إلى أن إدراك قواعد النحو م بأنهم يجدون صعوبة في تعلّم قواعده، وتشير

                                                           

ملخص دراسة األخطاء اللغوية الشائعة بين طالبات السنة األولى في  -ينظر إلى عدد من الدراسات مثل: أرحام الضامن - 1

 . ينظر: محمود شاكر44 -37ص -م1998 -معهد التربية التابع لألنروا اليونسكو -2ع -مجلة المعلم -التربوية كلية العلـوم

 .77 -45ص -م1988 -3ع -54مج -مجلة رسالة الخليج العربي -طريقة التدريس وأثرها في أداء التالميذ اإلمالئي -سعيد

 .9ص  -م1999 -المكتبة العصرية للطباعة والنشر، بيروت -36ط- 1ج -جامع الدروس العربية -مصطفى الغالييني - 2

 .144ص -م1995 -17ع -مجلة آفاق تربوية -بابه وطرق عالجهضعف التالميذ في النحو العربي أس -صالح شحاتة - 3
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 المـشاكل التربوية لدى الطلبة، حتى لقد اشتد نفورهم منها، بحيـث أصـبح ضعفهم في القواعد النحوية

 . 1ملموساً في قراءتهم وحديثهم وكتابهم

 ة الثاني عشر،( الذي نحدد من خالله نوع الخطأ النحوي ونسبته لطلب2وفيما يلي ندرج الجدول رقم )

 ا وطالبة(:طالب 276الملتحقين بالسنة الدراسية األولى بالكلية )عدد الطلبة المتقدمين لالختبار 

 

 

 

                                                           

 .760ص -م1979مكتبة األنجلو، مصر، القاهرة،  -فن التدريس في التربية اللغوية -محمد صالح سمك - 1

النسبة المئوية 

 إلجابة الصحيحة

عدد 

اإلجابات 

 الخاطئة

عدد اإلجابات 

 الصحيحة
 لرقما قضايا األسئلة النحوية االجابات عدد

 1 المبتدأ والخبر، الجملة االسمية 276 113 163 41%

 2 األسماء الموصولة 276 227 49 82%

 3 إّن وأخواتها 276 101 175 37%

 4 األسماء الموصولة 276 170 106 62%

 5 المبتدأ والخبر، اإلسناد 276 192 84 70%

 6 الجموعنوع  276 198 78 72%

 7 المفاعيل، الظروف 276 173 103 63%

 8 الفعل المضارع وجزمه 276 159 117 58%

 9 الفعل الماضي المبني على السكون 276 142 134 51%

 10 عالمات الرفع  276 155 121 56%

 11 الممنوع من الصرف 276 155 121 56%

 12 نوع الجموع 276 156 120 57%

 13 العدد والمعدود 276 193 83 70%

 14 العدد والمعدود 276 137 139 50%

 15 الممنوع من الصرف 276 193 83 70%

 16 كان وأخواتها 276 177 99 64%

 17 تمييز ال الناهية من ال النافية 276 200 76 72%

 18 عالمات جزم الفعل المضارع 276 122 154 44%

43% 157 119 276 
المفعول على الجملة الفعلية، تقديم 

 الفاعل
19 

 20 المفاعيل، المفعول به 276 175 101 63%
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النحوية التي وقع بها الطلبة، والتي تتحدد في قضايا مهمة  عدد األخطاء -أعاله–في الجدول  نالحظ  

، من الصرف ـــوعأبرزها: )ركنا الجملة االسمية ونواسخها الفعلية والحرفية، األسماء الموصولة، الممنـ

لمفعول به المفاعيل؛ اية، والناه جــــــزم الفعــــــل المضارع، العدد والمعـدود، التمييز بــــين ال النافية

األسماء  ( خطأً متمثال في قضية49والمفعول فيه (، وقد جاءت النسب فيها متفاوتة، فكان أقلها )

%(، وثمة 37( خطأً متمثالً في قضية إنَّ وأخواتها بنسبة ) 175%(، وأكثرها )82الموصولة بنسبة )

رجع تالتي ز العدد والممنوع من الصرف وغيرها، وأخطاء في الجملة االسمية وعالمات اإلعراب وتميي

هم في ة لديإلى عدة أسباب أهمها: نفور المتعلمين من مادة النحو بوصفها صعبة، وعدم وجود الدافعي

دريس تبيعة طتعلمها، إضافة إلى استخدام بعض المعلمين العامية من أجل التبسيط والتوضيح، فضال عن 

 نا اليتم ربطها بواقع الطلبة وحياتهم.قواعد اللغة العربية في مدارس

ة يا النحوية وتفاوت نسبها المئوية؛ فقد جاءت مثالً نسبتكرار القضا -في الجدول–ومن المالحظ أيضا 

في السؤال  %(70%(، بينما بلغت )41النجاح الخاصة بقضية المبتدأ والخبر في السؤال األول حوالي )

ن أركان اإلسناد القائمة بي من فهم فكرة -بشكل جيد-متمكنين  الخامس. وهذا يرجع إلى أن الطلبة غير

ن ي الذي كالمدرساالجملة العربية؛ مما يؤدي إلى عشوائية االختيار واإلجابة. وهذا ما رسخه فينا النحو 

 يركز على دروس القواعد التركيبية ويتشدد في محاربة أخطائها.

 من البدَّ  إلى فهم ومعرفة علم النحو، وهذا أمر ومن الجدول السابق الحظنا أن الطلبة لم يصلوا

 الوقوف عليه، وتحديد أسبابه، ومن ثم معالجته؛ كفاءة الطلبة اللغوية. 

 وطلبة الثاني عشر–ويمكن أن نسرد مجموعة من العوامل التي تؤدي إلى ضعف الطلبة بشكل عام 

 في القواعد النحوية: -بشكل خاص

 ة تواجه التعليم.العاميّة، حيث تعد معضلة حقيقيّ  .1

يربك  مّما قصور أساليب التقويم، وكثرة استخدام القواعد والمدارس النحوية المختلفة؛  .2

 .الطالب في تعاطيه وتعلمه للغة العربيّة

 كثرة األوجه اإلعرابية المختلفة لموضوعات النحو، وقلة التدريبات عليها. .3

ادة بين مالطلبة بجفاء بينهم و توجد عوامل تتعلق بطبيعة المتعلم؛ حيث يشعر كثير من .4

 النحو، وذلك لعدم إدراكه للهدف الصحيح من وراء تعلمه.

ات ال تلبي رغب -ذه في أيامنا ه -معظم األمثلة والنماذج التي تطرح في مناهج النحو  .5

فقط لتأدية  -دون استيعاب-الطالب، وال تثير فيهم الدافعية، فأغلب الطلبة يحفظون هذه االمثلة 

 .اراتاالختب

ووفقًا لما ورد، فإن المتفحص لنتائج االختبار يجد أن األخطاء النحوية تحدث عندما يخرج متعلم اللغة 

. وهذا ما وقع 1من القواعد التي تحكم النظام اللغوي المعين مثل عدم التزامه بنظام الجملة في اللغة العربية

في اكتساب المهارات اللغوية التي بدورها  به الطلبة الملتحقين بالكلية؛ حيث تبين ضعف مستوى البعض

تستدعي التطبيق النحوي، ولذلك البد من تبني طريقة مثمرة في ترقية مستوى الطلبة في علم النحو، وهي 

                                                           

 -تحليل األخطاء النحوية في كتب مقررات اللغة العربية في المرحلة الدراسية المتوسطة أتشية -ينظر: ضفرية ضفرية - 1

 . 278-277ص ،2018 -جامعة الرانيري، أندونيسيا -لة لساننامج

 



 ئية والنحوية والصرفية(األخطاء الكتابية الشائعة )اإلمال

 لدى طلبة الثاني عشر )الثانوية العامة

 67 (2021) 9                                                                                وآدابها(  مجلة البحث العلمي في اآلداب )اللغات 

تطبيق النحو الوظيفي حتى يكون الطلبة أكثر فهما للقاعدة النحوية، وأكثر قدرة على تطبيقها، فالنحو 

يدعو إلى التركيز على إكساب الطلبة القدرة على استخدام  -ذا المبحثالذي نحن بصدده في ه-الوظيفي 

، وال يمكننا ذلك إال إذا كان الدرس النحوي مدعوًما باألمثلة 1القواعد النحوية في المهارات اللغوية

ن . وهنا البد من أ2المتنوعة المرتبطة بحياة الطلبة؛ لكونها تساعد في استنتاج القواعد النحوية المدروسة

 نستعين بطرائق التدريس المناسبة الفعالة.

 الصرفية: األخطاء -المبحث الثالث

؛ أي تلك القواعد 3الصرف هو علم بأصول تعرف بها أحوال بنية الكلمة التي ليست بإعراب وال بناء

من التي نتعرف من خاللها وزن الكلمة، وحركاتها وسكناتها، واألصلي والزائد من أحرفها، وما وقع فيها 

إبدال أو إعالل. ونقصد باألخطاء الصرفية األخطاء التي تتناول موضوعات الصرف: كالتصغير والنسب 

وغيرها؛ أي تتعلق بما يعتري بنية الكلمة العربية من تغيير سواء بزيادة أو نقصان، مما يؤثر في مبناها 

 .4ومعناها

امة(، ة العبة الثاني عشر )الثانويوفي هذا المبحث سنتطرق إلى األخطاء الصرفية الشائعة لدى طل

 واألسباب التي أدت إليها، ومن ثم إيجاد حلول لها.

لثاني عشر اوالذي نحدد من خالله نوع الخطأ الصرفي ونسبته لطلبة  (،3الجدول رقم )وفيما يلي ندرج  

 لبا وطالبة(:طا 276ار الختب)الثانوية العامة( الملتحقين بالسنة الدراسية األولى بالكلية )عدد الطلبة المتقدمين ل

                                                           

 المهارات األربع: االستماع، التحدث، القراءة، الكتابة. - 1

 .282ص -م1984 -دار الكتاب اللبنانية، بيروت -رائد التربية العامة وأصول التدريس -عبد الحميد فايض - 2

 .11ص -م1999 -سعد الدين، دمشق دار -1ط -مباحث في علم الصرف -إبراهيم محمد - 3

تحليل األخطاء اللغوية لدارسي اللغة العربية للمستوى الرابع من الطلبة الكوريين  -منى العجرمي وهالة حسني بيدس - 4

 .1091ص  -م2015( 1ملحق ) -42مج -مجلة دراسات العلوم اإلنسانية واالجتماعية -في مركز اللغات، الجامعة األردنية 

النسبة المئوية 

 إلجابة الصحيحة

عدد اإلجابات 

 الخاطئة

عدد اإلجابات 

 الصحيحة
 لرقما قضايا األسئلة الصرفية عدد االجابات

 1 اسم الزمان 276 172 104 62%

 2 الكشف في المعجم 276 59 217 21%

 3 المشتقات 276 96 180 35%

58% 116 160 276 
تمييز الفعل المعتل من 

 الصحيح
4 

 5 الميزان الصرفي 276 109 167 39%

 6 البدل 276 123 153 45%

 7 الجموعصيغة منتهى  276 92 184 33%

 8 المشتقات، اسم الهيئة 276 122 154 44%

53% 130 146 276 
تمييز الفعل الصحيح من 

 المعتل
9 
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الصرفية التي وقع بها الطلبة، أبرزها: )الميزان الصرفي،  عدد األخطاء -أعاله–نالحظ في الجدول     

نتهى مفي المعجم، ظاهرة اإلبدال، تمييز األفعال الصحيحة من المعتلة، صيغ المشتقات، الكشف 

ثال في قضية ( خطأً متم104الجموع(، وقد جاءت النسب فيها متفاوتة من موضوع إلى آخر، فكان أقلها )

م بنسبة ( خطأ يختص بموضوع الكشف في المعج217% (، وأكثرها )62المشتقات)اسم الزمان( بنسبة ) 

مها: سباب أهأ(، وثمة أخطاء في الميزان الصرفي وتمييز األفعال وغيرها، والتي ترجع إلى عدة % 21) 

عض مال بعجز المنهج الدراسي في تقديم الخبرات التعليمية المناسبة في هذا الفرع )الصرف(، وإه

دى لم الرغبة نعدااالمدرسين لعنصر الصرف وتقديم النحو عليه؛ ظنًّا منهم بأنه األهم في علوم العربية، و

اسي؛ يلهم الدري تحصالدارسين أنفسهم مما يؤدي إلى ضعفهم في المادة، وهذا بال شك يؤثر تأثيًرا سلبيًّا ف

إلى  إذ إن ضعف الطلبة في الصرف من حيث استخدام المفردات وترتيبها في سياقات الجمل، يؤدي

 ضعفهم في الكتابة.

وت نسبها المئوية؛ فقد جاءت مثالً قضايا الصرفية وتفاتكرار ال -جدولفي ال–ومن المالحظ أيضا 

في السؤال  %(44%(، بينما بلغت )35نسبة النجاح الخاصة بقضية المشتقات في السؤال الثالث حوالي )

إلجابات اجاءت الثامن. وهذا يرجع إلى عدم تمكن الطلبة من فهم معنى المشتقات ودورها في التراكيب؛ ف

 يشير إلى تدني مستواهم في المادة. تخمينية وخاطئة، وهذا

وال  ة بهاكما نلمس من الجدول مدى تدني مستوى الطلبة في الصرف، وهذه ظاهرة ال يمكن االستهان

في %( أعلى من الميزان الصر62استصغارها؛ حيث جاءت نسبة األخطاء في صياغة اسم الزمان  )

بواقع  %(33غ منتهى الجموع حيث بلغت )%(، بينما جاءت نسبة األخطاء عالية جدا في قضية صي39)

  راسة(.( خطأ، وهذا مؤشر يوضح ضعف وتدهور مستوى الطلبة في المرحلة التعليمية )عينة الد184)

ر وطلبة الثاني عش–ويمكن أن نسرد مجموعة من المبررات التي تؤدي إلى ضعف الطلبة بشكل عام 

 في القواعد الصرفية: -بشكل خاص

يعالج بشكل علمي صحيح في تحقيق األهداف الدراسية؛ لعدم بروز عنصر . إن الصرف لم 1

 .التشويق به، وعدم ارتباطه بحياة الطالب وبمتطلبات العصر

واعد . ضعف بعض معلمي المادة؛ مما يترتب على هذا الضعف تجنب هؤالء المدرسين تدريس الق2

عاد ي ابتمين إلى التالميذ، وبالتالالصرفية، وسرى الخوف والهرب من تدريسها من جانب بعض المعل

 الطلبة عنها، ونفورهم منها.

 . ضعف الطلبة أنفسهم، وعدم وعيهم بأهمية الصرف في بناء المهارات اللغوية.3

لمات . عدم تمكن الطلبة من المهارات الصرفية األساسية مثل: معرفة جذور اشتقاق بعض الك4

 العربية.

 تعليم القراءة والكتابة.. عدم ربط تعليم الصرف بمهارات 5

51% 135 141 276 
الميزان الصرفي، نوع 

 الجموع
10 
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والمطلع على نتائج االختبار يجد األخطاء الصرفية كثيرة ومتنوعة، فالطلبة يواجهون مشكالت كبيرة 

في الصرف، ويحتاجون إلى دروس صرفية مكثفة ومنظمة ووظيفية، فمثالً تطبيق البنى الصرفية 

ت الحياة التي يهتم بها الطالب، بالتحدث؛ أي فتح حوارات وسجاالت بين الطلبة تتضمن مختلف مجاال

سواء أكانت سياسية أم اجتماعية أم ثقافية ... ومن ثم االستماع إليها عن طريق وسائل اإلعالم الناطقة 

 .1بالعربية أمر بال شك يسهم في رفع مستوى األداء اللغوي وبناء المهارات اللغوية لديه

 لعربية:ختبار تحديد المستوى في اللغة اراءة في نتائج اإلحصاء العام الق -المبحث الرابع

من  خرجينتحليل نتائج االختبار التشخيصي في )اإلمالء والنحو والصرف( لطلبة الثاني عشر المت

عام ية والعربية للم، والملتحقين بالسنة األولى بكلية الدراسات اإلسالم2018م/2017الثانوية العامة عام 

 األول. م للفصل الدراسي2019م/2018الدراسي 

وفيما يأتي جدول تفصيلي يوضح الشعب وأعداد المتقدمين، والمتوسط الحسابي للدرجات، وأعداد 

 .2الناجحين ونسبة النجاح

 (4أ. الطالبات:          جدول )

الشعبة 

 والتخصص

عدد 

 الممتحنات

المتوسط 

 الحسابي

عدد 

 الناجحات

 نسبة النجاح

 65.7 23 % 55.6 35 1س1

 63.6 21 % 55.1 33 2س1

 82 32 % 60.1 39 3ع1

 80 33 % 59.9 41 4ع1

 83 30 % 58.6 36 5ع1

 73.3 22 % 57.6 30 6ع1

 (5ب. الطـــالب:         جدول )

الشعبة 

 والتخصص

عدد 

 الممتحنين

المتوسط 

 الحسابي

 نسبة النجاح عدد الناجحين

 % 67.5 25 % 56 34 1س1

 % 77.8 21 % 58 27 2ع1

 نسب النجاح حسب التخصص: ( يوضح6جدول )

                                                           

 -تحليل األخطاء الصرفية لدى الناطقين بغيرها في ضوء علم اللغة التطبيقي -عدد من الدراسات مثل: جميلة عابدينظر  - 1

ان األردن -رسالة ماجستير األخطاء الشائعة النحوية  -(. ينظر: د. فهد خليل69ص) -م2012 -الجامعة األردنية، عمَّ

 .184-175ص –مرجع سابق  -والصرفية واإلمالئية

 الجداول الحرف )س( يشير إلى طلبة الدراسات اإلسالمية، والحرف )ع( يشير إلى طلبة اللغة العربية. في - 2
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عدد  التخصص

 الممتحنين

المتوسط 

 الحسابي

 نسبة النجاح عدد الناجحين

 % 79.8 138 % 58.8 173 اللغة العربية

الدراسات 

 اإلسالمية

102 55.6 % 69 67.6 % 

 ( يوضح نسب النجاح حسب الفرع التخصصي:7جدول )

 الصرف النحو اإلمالء الموضوع

النسبة 

 للنجاح

67 % 59 % 44 % 

 :من خالل الجداول السابقة نستنتج ما يلي 

ستويات لمتوسط الحسابي للدرجات بشكل عام كان متوسطًا ومتقاربًا بين الشعب مما يدل على أن ما -

دة عية السائجتماالطلبة )الذكور واإلناث( متقاربة، ولعل سبب ذلك يرجع إلى تشابه الظروف التربوية واال

ا، اعية نفسهاالجتمكانوا ذكورا أم إناثا، السيما أنهم يعيشون في المنطقة الجغرافية ولدى الطلبة، سواء 

ننا نجد اث فإودرسوا في مدارس تتبع ذات األساليب والمناهج. لكن رغم هذا التقارب بين الذكور واإلن

 نسبة تفوق اإلناث أعلى، ويمكن أن نرجع ذلك لعدد من األسباب:

 (.61( أكثر من عدد الطالب الممتحنين )214ت ). عدد الطالبات الممتحنا1

لى ناث ع. طبيعة اإلناث من حيث التركيز ودقة المتابعة، ويفسر البعض هذا التفوق بقدرة اإل2

طوي تي تناستخدام وظائف النصف الكروي األيسر من الدماغ، وهذا الجانب يكون بارعا في المهام ال

 حليلي واالستنتاج.على التذكر والمنطق واللغة والتفكير الت

. وهناك من يرى أن اإلناث يقضين نسبة عالية من وقتهن في القراءة والكتابة؛ بهدف التثقيف، 3

ومحاولة التعويض عن عدم توفر الفرص المتاحة لهن للخروج من المنزل كما هو عند الذكور، خاصة في 

 . 1المجتمعات العربية

( طالبات 2س1خصص اللغة العربية(، وأقلها شعبة )( طالبات )ت3ع1أفضل النتائج كانت شعبة ) -

 )تخصص الدراسات اإلسالمية(.

دل على تفاوت مستويات الطلبة في ي%(، وهذا 83 -% 63.6جاءت نسب النجاح متراوحة ما بين ) -

 امتحان تحديد المستوى، لكن في العموم مستوى الطلبة جيد .

                                                           

 -وظائف النصفين الكرويين للمخ وعالقتهما بالجنس والتخصص والميول المهنية والالمهنية لدى الطالب -أحمد عبادة - 1

 .206 -167ص -م1988 -1ع -2مج -جامعة المنيا -مجلة البحث في التربية وعلم النفس
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وأعالها  %(،63.6راسات اإلسالمية( وقدرها )( طالبات )تخصص الد2س1أقل نسبة نجاح لشعبة ) -

 %(.83( طالبات )تخصص اللغة العربية( وقدرها )5ع1نسبة نجاح لشعبة )

ن الدراسات م%(  79.8( نستنتج أن: طلبة اللغة العربية سجلوا أعلى نسبة نجاح )6من الجدول ) -

لغة العربية تبار طلبة تخصص ال%(، وهذه النتيجة تسير بشكل منطقي باع 67.6اإلسالمية والتي بلغت )

ة لى أن طلبإضافة إأكثر ميال لفروع اللغة العربية )اإلمالء والنحو والصرف(، وأكثر تمكنا من مهاراتها، 

ل ، ولعالتخصصات األخرى اليهتمون كثيرا يتجويد اإلجابة من ناحية ضبط اإلمالء والنحو والصرف

 انب.   ا الجإجابات الطلبة الشفوية والكتابية في هذ األساتذة من التخصصات األخرى اليعنون بتصحيح

 -% 44( نستنتج أن: نسب النجاح في الموضوعات الفرعية تراوحت ما بين )7من الجدول ) -

عب ضإلى  %( أعاله اإلمالء وأدناه الصرف، ويبدو أن هذه النسبة لمستوى الطلبة في الصرف يعود67

هم على ف الصرف، األمر الذي ترتب عليه عدم مقدرة الطلبةالخلفية المعرفية لدى الطلبة في مادة 

 الموضوعات الصرفية، ووقوعهم في دائرة الشك والتخمين عند اإلجابة عن األسئلة.

يد تبار تحدنتيجة اخهناك مالحظة جديرة بالذكر وهي: عند مقارنة نتائج الطلبة في الثانوية العامة ب -

ا كان فع كلمالعربية، كان المتوقع أنه كلما حصل الطالب على معدل مرتالمستوى الخاص بـفروع اللغة 

 وجد عالقةال ت مستواه في اللغة العربية أفضل، لكن هذه الدراسة أظهرت عدم وجود مثل هذه العالقة؛ إذ

 بار اللغةي اختفإيجابية ارتباطية ما بين العالمتين؛ ألن عدد كبير من الطلبة حصل على عالمات متدنية 

ى لعربية عللغة االعربية مع أن عالماتهم في الثانوية العامة مرتفعة، وهذا يتطلب إعادة نظر في كتب ال

 مستوى التعليم العام والخاص بوزارة التربية والتعليم.

 وبناًء على النتائج السابقة ال بد أن نوصي بما يأتي:

 لتقدم لدى الطلبة.جراء االختبار في الكلية بشكل دوري وسنوي لمعرفة درجة اإ -1

 لنظر في مفردات مقررات )النحو، والصرف( لتدني نسب النجاح فيهما.ا -2

  بد من تعزيز الخطة الرئيسة بمساقات: )الصرف والنحو واإلمالء بشكل عام(.ال -3

  بد من طرح مساقات على شكل تطبيقات في )النحو والصرف(.ال -4

ى طلبة الكتابية )اإلمالئية والنحوية والصرفية( لدب شيوع األخطاء أسبا -المبحث الخامس

 الثاني عشر:

أعددناه خصيصا  ( طالبا وطالبة، وطلبنا منهم ملء استبيان276لقد اخترنا العينة نفسها المكونة من )

ليا بشكل ة العلهذه الدراسة، حيث سنشخص من خالله واقع اللغة العربية في المدراس، ولدى طلبة المرحل

لى تدني ؤدي إقراءة نتائج االستبيان، حددنا من خالل إجابات الطلبة أبرز األسباب التي ت خاص. وعند

 مستواهم في اللغة العربية، منها:
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محيط . خجل المتعلم من الحديث باللغة العربية الفصحى خارج الحصة الدراسية، أو خارج ال1

 انه الحديث بالفصحى.المدرسي؛ ألسباب منها: الخوف من سخرية الزمالء، أو لعدم إتق

 م اليهتملمتعلا. حصر الممارسة اللغوية بالفصحى في المدرسة، ومع أستاذ اللغة العربية؛ مما يجعل 2

 بها اهتماما بالغا.

أن هذه اصة و. مزاحمة لغات أخرى للغة العربية في المدراس، كاللغة اإلنجليزية ولغة الحاسوب، خ3

ة لمدرسامل، ولذلك يكون التركيز عليها بشكل أكبر من قبل اللغات تعد من أبرز متطلبات سوق الع

 والمنزل واإلعالم والمجتمع عامة.

افة إلى ة، إض. تقصير بعض أولياء األمور في متابعة مستوى تطور أبنائهم في مهارات اللغة العربي4

 ليومية.اتهم الأن أغلب أولياء األمور اليحفزون أبناءهم على استعمال اللغة العربية الفصحى في تعام

نويع تجاه التخذ با. ولعل القضية الكبرى في تعليم اللغة العربية هو عجز معلمي اللغة العربية عن األ5

ة عليميفي استراتيجيات تدريس مناهج اللغة العربية، وما يصاحب هذه االستراتيجيات من وسائل ت

 اولعل أبرز م ارات الطالب بشكل فعال.وتدريبات وأسئلة ومعالجات تحليلية متنوعة، تؤدي إلى تطوير مه

 عجز.ذا اليترتب على عدم كفاءة المعلم في مجاله هو احتياج الطالب لمدرس خصوصي في المادة لسد ه

ود ون وجد. عدم مالءمة أساليب وطرائق التدريس لمحتوى المقرر الدراسي، واستمرارية التقويم 6

 خطط منهجية لتنمية المهارات لدى الطلبة.

 يح أخطاءن تصحفتقار مادة اللغة العربية إلى الترابط مع المواد األخرى، فالغالبية يعتقدون أ. ا7

ين ية المعلماث بقالطلبة )اإلمالئية والنحوية والصرفية( هي حكر على معلم اللغة العربية فقط، دون اكتر

 بتصحيح هذه األخطاء أثناء حديث الطلبة أو في إجابات االختبارات.

باطها م ارتللغة العربية خاصة )اإلمالء والنحو والصرف( تفتقر إلى عنصر التشويق، لعد. دروس ا8

 بواقع الطالب وحياته العملية وحاجاته ومتطلباته وظروف عصره.

 والصرف( النحو). واستنادا إلى النقطة السابقة يرى عدد من الطلبة أن مقررات اللغة العربية مثل: 9

الصرف، ولنحو قيد والرتابة، وعدم التركيز على الوظيفة األساسية لعلمي اتتصف بشيء من الجفاف والتع

لتركيز افقط  وهي ضبط الكلمات وصيانة اللسان من الخطأ في النطق، وسالمة الكتابة مما يشوبها، وليس

 فيها على حفظ القواعد.

و ء والنحإلمالبية )ا. بعض أسئلة الكتاب وتدريباته، وكذلك بعض االختبارات المتعلقة باللغة العر10

 والصرف( ال تتالءم مع المستوى العقلي واللغوي للطلبة.

اللغة  رر في. يرى بعض الطلبة أن االمتحانات الوزارية محتواها اليتفق مع مفردات الكتاب المق11

 العربية، وبعضهم يرى أن األسئلة فوق المستوى العقلي للطالب.
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ف لى ضعإالتقنيات الحديثة بشكل مبالغ فيه؛ مما يؤدي . اعتماد بعض المدراس على األجهزة و12

ي التي تكف لغويةالمهارات اللغوية لدى الطالب، إضافة إلى أن هذه األجهزة الحديثة مزودة بالمصححات ال

 الطالب البحث عن الخطأ.

 لمقترحات والتوصيات:ا -المبحث السادس 

 ض الحلولرح بعاستنادا إلى النتائج التي أظهرتها الدراسة من خالل اإلحصاء واالستبيان، فإننا نقت

 لظاهرة األخطاء )اإلمالئية والنحوية والصرفية( لدى الطلبة، أهمها: 

عناية ، وال. ربط دروس اإلمالء والنحو والصرف ببقية فروع العربية، وبالمواد الدراسية األخرى1

 مالء وقواعد النحو والصرف كتطبيقات في دروس القراءة والتعبير والكتابة.بمهارات اإل

.  ضرورة إعداد المعلم المتمكن في اللغة العربية، بفروعها المتنوعة، وتدريبه المستمر على 2

 .1استخدام أساليب واستراتيجيات متطورة في تعليم اللغة العربية، مثل: )التعلم التعاوني(

 نهم مناختبارات دورية لمعرفة مستوى الطلبة في كل مرحلة دراسية، ومدى تمك. ضرورة إعداد 3

 بقة.اإلمالء والنحو والصرف، بحيث تبنى المراحل الدراسية الجديدة على نتائج المراحل السا

تناسب حيث يب. تقديم دروس اللغة العربية )اإلمالئية والنحوية والصرفية( بشكل منطقي ومتسلسل، 4

 عقلي للطلبة، والمرحلة الدراسية.مع النمو ال

طالب . الحرص على تدريس الطلبة اإلمالء والنحو والصرف بشكل وظيفي، أفضل من أن يحفظ ال5

 عددا كبيرا من القواعد، لكنه اليستطيع أن يطبقها.

. ربط المهارات اإلمالئية والقواعد النحوية والصرفية بموضوعات القراءة والنصوص، فالمعلم 6

ذه الطريقة التكامل في إعطاء دروس اللغة العربية، ويربطها ببعضها البعض، دون الحاجة إلى يحقق به

 . 2تجزئة المقرر

. تضمين مناهج اللغة العربية وكتبها التدريبات اللغوية الحياتية، وهذا التدريب اللغوي الحياتي 7

بيقيا يحفز الطالب على استخدامه عبارة عن: نص أدبي أو جملة أو فقرة لغوية... تعرض موقفا حياتيا تط

في شؤون حياته، ويعبر من خالله عن مكنوناته وحاجاته النفسية، أو يوجه الطالب للقيام بسلوك محدد، 

                                                           

بالمادة  يتعلق بينهموالحوار فيما ، البعض همالعمل مع بعض المتعلمينمن  يتطلبنموذج تدريس التعلم التعاوني:  - 1

ينظر: د.كوثر  .شخصية واجتماعية إيجابية مهاراتم هالتفاعل الفعال تنمو لدي هذاوأثناء  بعضا، بعضهم يعلموأن  الدراسية،

 .315ص -م1997 -عالم الكتب، القاهرة -يثة في المناهج وطرق التدريساتجاهات حد -كوجك

األخطاء النحوية والصرفية الكتابية واإلمالئية الشائعة لدى طلبة الصف الثامن  -د. عطية أبو الشيخ، د.فهد زايد - 2

البلقاء التطبيقية، كلية األميرة جامعة  -األساسي في مدارس جنوب عّمان التابعة لوكالة الغوث الدولية وطرائق معالجتها

 .61ص ،م2011 -وكالة الغوث الدولية، كلية العلوم التربوية -رحمة الجامعية
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ويمكن أن يوظفها الطالب في )المحادثة، اإللقاء، فض النزاعات، االعتذار، المكالمات الهاتفية، التعريف 

 .1بالنفس...(

ني في تعليم اللغة العربية ، وتأثيره على التحصيل ودافع التعلم لدى الطلبة . . تنشيط الجانب الوجدا8

% عن نجاح الفرد في حياته، وأن القدرات الوجدانية  80ويشير الباحثون إلى أن العاطفة مسؤولة بنسبة 

ك يرى لها دور أكبر من الذكاء المعرفي في سعادة الفرد ونجاحه في جميع جوانب الحياة . وبناء على ذل

التربويون التركيز على الجانب الوجداني في بناء شخصية المتعلم وتكوينه؛ باعتبار من العناصر المهمة 

، لذلك ينبغي اعتبار المكونات الوجدانية خالل عمليات معالجة 2واألساسية في عملية التربية والتعليم

 المعرفة وتطويرها جزءا من أساس المعرفة للمحتوى التعليمي.

تحفيز الطالب ودفعه إلى التعلم، فاإلنسان لمصدرا مهما  -اللغوية–د األنشطة الالصفية ومنها . تع9

يمارسها  التي يتعلم الشيء الذي يعمله ويمارسه بحب، والتعلم يثبت عن طريق العمل؛ ولذا فإن األنشطة

 .الطالب خارج الصف، والمرتبة بالمقرر تسهم في زيادة الدافعية والرغبة في التعلم

ة ت األدبيصطلحا. استثمار جهود المجامع العلمية واللغوية في تحديد وتجديد مفاهيم المفردات والم10

 واللغوية في الكتب المقررة.

 لتعلما. وضع اختبارات غير تقليدية التعتمد على الحفظ واالسترجاع، وكذلك االعتماد على 11

 مواهب.التعاوني الذي يؤكد على التماسك الجماعي، وتكامل ال

 لم اللغة، فتع. االستفادة من الدراسات التربوية الحديثة في عرض محتوى بعض مواد اللغة العربية12

عة، عربية ممتغة الالعربية يفتقد الطرق الحديثة الفعالة والفنيات واإلجراءات التي تجعل من محاضرات الل

يعتمد وفكر، لحفظ وتوجيه الفالمدرس يجب أن يبتعد عن طرق التدريس القديمة القائمة على التلقين وا

 المتعلم وتجعله متفاعال مع النص.استراتيجيات تدريسية جديدة تنمي مهارات وقدرات 

 المصادر والمراجع:

 م.1999 -ار سعد الدين، دمشقد -1ط -إبراهيم محمد، مباحث في علم الصرف .1

يول المهنية ظائف النصفين الكرويين للمخ وعالقتهما بالجنس والتخصص والمو -أحمد عبادة .2

 م.1988 -1ع -2جم -اجامعة المني -ي التربية وعلم النفسفمجلة البحث  -والالمهنية لدى الطالب

العلـوم  ألخطاء اللغوية الشائعة بين طالبات السنة األولى في كليةاملخص دراسة  -أرحام الضامن .3

 م. 1998 -عهد التربية التابع لألنروا اليونسكوم -2ع -جلة المعلمم -التربوية

ة اء الصرفية لدى الناطقين بغيرها في ضوء علم اللغتحليل األخط -جميلة عابد وسهى فتحي .4

 م. 2012 -لجامعة األردنية، عمَّان األردنا -سالة ماجستيرر -التطبيقي

                                                           

 -جامعة تبوك، قسم اللغة العربية -تطوير مناهج اللغة العربية في مراحل التعليم العام، رؤى مستقبلية -شومة البلوي - 1

 .12ص -م2006

 .14ص -المرجع نفسه - 2
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ن األول ية مستعرضة لألخطاء اإلمالئية الشائعة لدى تالميذ الصفوف مدراسة تحليل -زياد بركات .5

 -ينجامعة القدس المفتوحة، طولكرم، فلسط –ية في مدينة طولكرم بفلسطين إلى الخامس األساس

 م.2008

 جامعة تبوك، -اللغة العربية في مراحل التعليم العام، رؤى مستقبلية تطوير مناهج -شومة البلوي .6

 م.2006 -قسم اللغة العربية

 -17ع -اق تربويةجلة آفم -عف التالميذ في النحو العربي أسبابه وطرق عالجهض -صالح شحاتة .7

 م.1995

سية اء النحوية في كتب مقررات اللغة العربية في المرحلة الدراتحليل األخط -ضفرية ضفرية .8

 م. 2018  -امعة الرانيري، أندونيسياج -جلة لساننام -المتوسطة أتشية

 م.1984 -للبنانية، بيروتادار الكتاب  -ة العامة وأصول التدريسرائد التربي -عبد الحميد فايض .9

ة ة لدى طلبحوية والصرفية الكتابية واإلمالئية الشائعاألخطاء الن -عطية أبو الشيخ، د.فهد زايد .10

 -جتهامعال الصف الثامن األساسي في مدارس جنوب عّمان التابعة لوكالة الغوث الدولية وطرائق

 -ربويةعلوم التكلية ال كالة الغوث الدولية،و -جامعة البلقاء التطبيقية، كلية األميرة رحمة الجامعية

 م.2011

ي العلمية للنشر دار اليازور -ائعة النحوية والصرفية واإلمالئيةاألخطاء الش -فهد خليل زايد .11

 م.2006 -والتوزيع، األردن

 م.1997 -الم الكتب، القاهرةع -ثة في المناهج وطرق التدريساتجاهات حدي -كوثر كوجك .12

 م.1979 -لو، مصر، القاهرةمكتبة األنج -اللغوية لتدريس في التربيةافن  -محمد صالح سمك .13

عمادة  -1ط -غوي وتحليل األخطاءالتقابل الل -محمود إسماعيل صيني، وإسحاق محمد أمين .14

 م.1980 -شؤون المكتبات، جامعة الملك سعود، الرياض

لخليج امجلة رسالة  -يس وأثرها في أداء التالميذ اإلمالئيطريقة التدر -محمود شاكر سعيد .15

 م.1988 -3ع -54مج -العربي

صرية للطباعة والنشر، المكتبة الع -36ط- 1ج -العربية جامع الدروس -مصطفى الغالييني .16

 م.1999 -بيروت

الرابع  اء اللغوية لدارسي اللغة العربية للمستوىتحليل األخط -منى العجرمي وهالة حسني بيدس .17

ية العلوم اإلنسان مجلة دراسات - من الطلبة الكوريين في مركز اللغات، الجامعة األردنية

 م.2015 -(1ملحق ) -42مج -واالجتماعية

 م.1985 -ار النفائس، بيروتد -5ط -صائص العربية وطرائق تدريسهاخ -نايف معروف .18
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Abstract 

The aim of the study is to identify the spelling and grammar mistakes of 12th 

grade students (secondary school), and made statistical charts for these mistakes, 

and then analyzed it. The study sample consisted of (276) students (male and 

female) from grade 12, graduated from the United Arab Emirates Government 

Schools in 2017 / 2018. The results revealed a variation in the percentage of 

mistakes according to the topics and issues related to each branch, and we 

analyzed this discrepancy based on available statistical data. The study included 

a survey for the same sample; to find out the main reasons for the weakness of 

students in the upper grades in the Arabic language, and then propose a range of 

solutions for development. 
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