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  أخطاء الكتابة لدى متعلمي العربية من الناطقني بغريها 
  ة السنة الرابعة يف قسم اللغة العربية بألخطاء الكتابية لطلا

  دراسة حتليلية :يف جامعة جني جي  يف تايوان

  الدكتور عوني صبحي الفاعوري
  المعهد الدولي لتعليم اللغة العربية

 الجامعة األردنية
 الملخص

 الدراسة تحليل األخطاء الكتابية التي يقع فيها طلبة قسم اللغة  في هذهلقد بحثت  
ن أن أسباب وقد تبي، العربية من مستوى السنة الرابعة في جامعة جين جي بتايوان

ة المتمثلة باللغة األم واللغة العربية  الرئيسةخطاء ال تعود إلى األسباب الثالثهذه األ
، ا إلى مشكالت تتعلق بالمناهج ومحتوياتهاولكنها تجاوزته، وأخطاء الطلبة أنفسهم

الحديثة واألجهزة والنظريات الحديثة وغياب  وعدد الساعات الدراسية واألساليب
 توطرح. م اللغة العربيةالبيئة اللغوية والهدف الذي يسعى الطالب من خالله لتعلّ

ان وال سيما أرك، بعض طرق العالج والتوجيهات الالزمة لمعالجة هذه األخطاء
 زيادة التعاون ما بين  منوال بد، س والطالب والمنهجالمدر :العملية التدريسية

جي والدول العربية وجامعة الدول العربية لمساعدتها في هذا  جامعة جين
  . المضمار

 أن أعلى نسبة وقوع لألخطاء كانت في الناحية النحوية ثم تكما الحظ  
ت ال تتوافر عليها اللغة الصينية مما يجعل إذ إن هذه المستويا، الداللية والصرفية

 لبةوعلى الرغم من ذلك فإن ط. لغة األم واللغة المستهدفةالالطالب يخلط ما بين 
ون من الطالب الجيدين باللغة قسم اللغة العربية في مستوى السنة الرابعة يعد

عودية العربية ألنهم قضوا سنة في إحدى البالد العربية مثل األردن وتونس والس
سين عرب طيلة السنوات باإلضافة إلى وجود مدر. والكويت وغيرها من الدول
ا يتيح لهم فرص االحتكاك مع العرب في غياب البيئة الماضية في الجامعة مم
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 توالحظ.  أن أداء اإلناث أفضل من أداء الذكورتكما الحظ. اللغوية المناسبة
كور، وهذه ظاهرة تتشابه مع كل لغات زيادة أعداد الطالبات على أعداد الطالب الذ

  . العالم
أرجو أن تسهم هذه الدراسة بإلقاء الضوء على أهمية تدريس اللغـة            ،  وبعد  

 بالنظر في هذه الدراسة كـي       الباحثون والمهتمون وأن يقوم   ،  العربية في تايوان  
وأن ،  تساهم في دعم جهود القسم الرامية لرفع مستوى الطالب باللغـة العربيـة            

خرون باستكمال جوانب أخرى مـن مـشكالت تعلـم العربيـة           الزمالء اآل  يقوم
  . خدمة للطالب واللغة العربية سواء بسواء، للناطقين بغيرها

  
Abstract 

Fourth year students writing mistakes in the Arabic 
Department at Chengchi University in Taiwan: An Analytical 
Study This study aims at analyzing the writing mistakes made 
by fourth year students in the Arabic Department at Chengchi 
University in Taiwan. The results of the study showed that the 
mistakes made do not relate to the three main reasons 
represented in the mother language, the Arabic language and 
the mistakes of the students but exceed them to problems 
related to curricula and their content, the number of teaching 
hours, the modern methods and theories used, and the 
absence of the language environment and the reason why the 
student wants to learn Arabic. The researcher has proposed 
some remedy methods and necessary guidance to deal with 
these mistakes especially when it comes to the milestones of 
the teaching process which include: the instructor, the 
student, and the curriculum. Cooperation between Chengchi 
University and the Arabic countries and the Arab League is a 
must to provide assistance in that regard. 
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The study showed that the majority of mistakes were in the 
grammar, the semantic (indicative), and the morphological 
aspects because these aspects are not present in the Chinese 
language which creates confusion between the source 
language and the target language. Nonetheless, the fourth 
year students are considered good in the Arabic language 
because they spent one year abroad in one of the Arabic 
countries like Jordan, Tunisia, Saudi Arabia, Kuwait and other 
Arab countries and the presence of Arab instructors at the 
University which gives the students the opportunity to interact 
with Arabs in the absence of the adequate language 
environment. The study also showed that the performance of 
female students is better than male student, and that the 
number of female students exceeds the number of male 
students which reflects a phenomenon that spreads in many 
languages in the world. 
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   :المقدمة
تقوم هذه الدراسة على تحليل األخطاء التحريرية التي يقـع فيهـا الطلبـة              

وكنت فـي   . ي في تايوان  الصينيون من دارسي اللغة العربية في جامعة جين ج        
 الرابعـة الـذين      األخطاء التي يقع فيها طلبة الـسنة       بادئ األمر أود دراسة كل    
وصـعوبة  ، ي جميع المهارات  ولكن كثرة األخطاء ف   ،  سيتخرجون في هذا الفصل   

ما بأن األخطـاء تقـع فـي        عل،  ي األخطاء التحريرية  فحصرها دفعتني للبحث    
  . والقراءة والكتابة، والتحدث، عاالستما: المهارات األربع وهي

ة ى إجراء بحث ميداني على طلبـة الـسن        لقد اعتمدت في هذه الدراسة عل       
والفئة المـستهدفة   ،  د فترة قريبة  جين الذين سيكونون في الميدان بع     يالرابعة الخر 

  . هم طلبة السنة الرابعة في قسم اللغة العربية في جامعة جين جي
لغـة  بوصـفها   ينيين تختلف كثيراًحاجة من يتعلم اللغة العربية من الص    إن  
 إذ إن بعض هـؤالء الخـريجين يعمـل فـي المجـال          ؛وتزداد الخطورة ،  ثانية

وبعضهم اآلخر يعمل في مجـاالت      ،  رجمةالدبلوماسي والسياسي والعسكري والت   
  متنوعة كـالً   ب هذه األخطاء أضراراً   وقد تسب . اقتصادية أو رياضية أو إعالمية    

  . في مجالها
  :  فيهاخوضالومن األسباب التي دفعتني للقيام بهذه الدراسة الميدانية و  

امعـة  توافر عدد كبير من الطلبة الصينيين الذين يدرسون اللغة العربية في ج            –١
 للقوات المـسلحة فـي     ات في كلية الدفاع الوطني التابع     جين جي ومركز اللغ   

   .تايوان
، شـامل هي ظاهرة تحتـاج إلـى بحـث         ف،  وجود مشكلة تستحق االهتمام      -٢

   .يودراسة متخصصة وتحليل منهج
٣-            ف على  يمكن أن تقدم هذه الدراسة العملية مساعدة لمدرسي اللغات في التعر

ووضـع  ، ومن ثم يحاولون تـداركها عنـد تـأليف الكتـب     ،  أسباب الخطأ 
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  . المفردات اللغوية والمناهج
 العقـد  العـالم خـالل  اإلقبال على دراسة اللغة العربية في جميـع أنحـاء        -٤

   .الماضي

ن وية المقارنة في تعليم اللغـة العربيـة لـتمكّ         االستفادة من الدراسات اللغ     -٥
ـ الطالب من امتالك المهارات األساسية       ب المـشكالت التـي تـنجم       وتجنّ

  . مستقبالً

٦-   س في جامعة جين جي ومركز اللغات في الـدفاع الـوطني            وجودي كمدر
  . خدم اللغة العربيةغبتي في تقديم شيء يفيد الطالب وي ور،التايواني

 لي للقيام بهذه الدراسـة العلميـة        عاً ومشج هذه األمور مجتمعة كانت دافعاً      
  . الحلول لهذه المشكلةوضع الظاهرة وتقديم المساعدة وللوصول إلى أسباب هذه 

  لمحة تاريخية : اللغة العربية في الصين
فقد اتفقت المـصادر  .  العالقات الصينية العربية بجذورها عبر القرون    ضربت

الصينية واإليرانية والرومانية على أن العالقات العربية الصينية تعود إلى عـام            
ره بعض الناس من أن الصين عرفت       ا يتصو تلف عم هذا يخ و. قبل الميالد  ١٤٩

 التي  كما هو الحال بالنسبة للبالد    ،  بعد الفتح ودخول الدين اإلسالمي    اللغة العربية   
  . )١(سالمية اإل بعد الفتوح وغرباًفتحت شرقاً

ألن القوافل كانت تمـر     ،  وقد عرف منذ ذلك الوقت طريقا الحرير والبخور         
. الحرير الصيني الذي كان من أشهر بضائع الـصين        في الطريق البري محملة ب    

ريـق  وأما الطريق الثاني الذي استعمل بعد عدة قرون من االتـصال فهـو الط             
  البحري الذي سألن التجار العرب كانوا يحملـون البخـور        ،  ي بطريق البخور  م

 وقد اقتصرت اللغة العربيـة  .)٢(العربية والهندية مع البضائع األخرى إلى الصين  
  . ود والتجارعدة مترجمين يقومون بالترجمة للوف اإلسالم على وجود قبل
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  سواء مـن   ،  والعجم الصين فقد استوطن كثير من العرب      ،  ا بعد اإلسالم  أم
اتـه ولغتـه وكـذلك الـدين         له عاد   اجتماعياً سوا تراثاً ن، وأس النازحي أور  التجا

التركيـة  والفارسـية و  فقد أصبحت اللغة العربية لغة القوميات العربية        . والعلوم
ر أن العرب الذين استوطنوا الـصين قـد         بل يمكن أن نقر   .  ألنهم مسلمون  نظراً

ولـم  ،  فلم ينسوا لغتهم  ،   في تكوين قومية خوي المسلمة      أساسياً أصبحوا عنصراً 
وقـد  ، ين باسـم داتـشي  يد عرفوا بين الـصين وق. يتهاونوا في تعليمها ألوالدهم   

اء حكم أسرة يوان المنغولية     مة إلى الصين في أثن    وصلت كثير من الجاليات المسل    
، فوصل أكثر من مليونين من العرب والفـرس       . قوط بغداد على يد المغول    إثر س 
وما زالت بعـض  . يين والعلماء والمثقفيننّاع والفن أكثرهم من الجنود والصنّ    وكا

  اختـصاراً Muمو و، السم محمود اختصاراً Ma العائالت الصينية تحمل اسم ما
  .)٣(نت جاليات صينية من أصول عربيةوبذلك تكو.  دين Denو، السم محمد

وقد ذكر ابن بطوطة أن المسلمين بنوا في األحياء السكنية مساجدهم التـي               
  . )٤(ومدارسهم التي كان أوالدهم يتعلمون فيها، يقومون فيها بالعبادة

مسلمين يقتصر  فقد أصبح التعليم الديني الخاص بال     ،  أما في الوقت الحاضر     
إذ وصل عددها إلـى أحـد       ،  على المعاهد اإلسالمية المنتشرة في أنحاء الصين      

وبعض المـدارس الـصغيرة فـي       ،  ا في العاصمة بكين   ان منه اثن،  عشر معهداً 
وتوجد اآلن سـبع  ، المساجد لتعليم اللغة العربية والدين اإلسالمي ألبناء المسلمين 

موضـوع  (أما في جزيرة تـايوان  . )٥(بية ومعاهد عليا تدرس اللغة العر    جامعات
ن جي في العاصمة    فيوجد فيها قسم لتدريس اللغة العربية في جامعة جي        ) الدراسة

باإلضـافة إلـى سـتة      ،  ية الدفاع الوطني والسياسة   لتابع لك لومركز اللغة ا  ،  هتايب
وتبلـغ  ،  ن في العاصـمة التايوانيـة     منها اثنا ،  مساجد تتوزع على أنحاء تايوان    

في حين يبلغ عدد المسلمين     .  مسلم ين ألف ة المسلمة في تايوان أكثر من ست      يالجال
ـ     ) ٣٥(في الصين أكثر من      زون فـي جنـوب     خمسة وثالثين مليون مسلم يتركّ

  . غرب الصين
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 يقتصر حديثي هاهنا علـى      وسوف،   اللغة العربية في عدة مجاالت     لتستعم  
ى اسـتعماالت    في شتّ  ثيراً متقدمة ك  إال أن الصين تعد   ) موضوع الدراسة (تايوان  

ففي تايوان كان هناك قسم في اإلذاعة يبث باللغـة العربيـة منـذ      . اللغة العربية 
  .  إال أنه توقف اآلن عاماًينخمس
 الجامعة والمعاهد   إذ تعد ،  ماسي في المجال الدبلو   ةكما تستعمل اللغة العربي     

وبخاصة في  ،  لعربيةي الدول ا  ف ةوالمكاتب التجاري  للعمل في السفارات     شخاصاًأ
ـُمان ودول الخليج العربين والسعدراأل   . ودية وع

نية العاملة فـي    فالشركات الصي ،  ومن القطاعات المهمة المجال االقتصادي      
ومما يجـدر   . م بتوظيف الصينيين الذين يجيدون اللغة العربية      الدول العربية تقو  

لصينيين الذين درسوا   ذكره أن جميع القائمين بالعمل في هذه المؤسسات هم من ا          
  . اللغة العربية وخاصة في األردن والسعودية وتونس ومصر

  اللغة العربية واللغة الصينية 
وهـذا مـا يوقـع      ،   كبيـراً  فاً اختال ن اللغة الصينية  تختلف اللغة العربية ع   

س بعض هذه الفروق    وقد استطعت أن أتلم   . عة في أخطاء كثيرة ومتنو    ينالدارس
لطالب وسؤالي زمالئي الصينيين الذين يدرسون فـي قـسم          من خالل تدريسي ل   

وفيمـا  ، وبعض القراءات عن اللغة الـصينية ،  اللغة العربية في جامعة جين جي     
ة تعتمد علـى    فاللغة الصيني ،   كبيراً ان اختالفاً ا يختلف النظام الصوتي فإنهم  ق ب يتعلّ

لـذلك  و،  الحروفأما اللغة العربية فهي تعتمد على نظام ،  نظام المقاطع الصوتية  
الحاء والقـاف  ق بالحروف الحلقية مثل الخاء و يصعب على الطالب الصيني النط    

وحرف العـين   ،  ف الحاء هاء  وحر،   ينطق حرف الراء الما    وفه. والعين والغين 
  . )٦(ـًاألـف

إذ يمكـن اشـتقاق     ،  وعلى المستوى الصرفي فإن اللغة العربية اشـتقاقية         
ولكنهـا  ،  صرفأما الصينية فال يوجد فيها      . احداألفعال واألسماء من مصدر و    
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ـ ،   تزيد علـى األلفـين     وهي كثيرة جداً  ،  تعتمد على نظام المقاطع    ر عـن   وتعب
  . دةواححوية بين الكلمات في الحالة الالعالقات الن

فيمـا اللغـة    ،  فاللغة العربية لغة سامية جنوبيـة     ،  وعلى المستوى النحوي    
. لهان وهي اللغة الفصحى الرسمية في الـصين     ي إلى أسرة اللغات ا    ة تنتم الصيني

ف الكلمات   وصر في اللغة العربية من تغيير المصدر     ولذلك تتشكل قواعد النحو     
  . )٧(والحركات في نهاية كل كلمة

ل  وينوب ترتيب المقاطع عن ذلك ليشكّ      ،أما اللغة الصينية فليس فيها تصريف       
العربية استعمال حـروف الجـر      كما يكثر في اللغة     . العالقات بين كلمات الجملة   

كمـا أن أدوات    ،  فعال استعمال األ  ا الصينية فيكثر فيه    اللغة وأما،  وحروف العطف 
االستفهام تأتي في العربية في أول الجملة بينما تأتي في نهاية الجملة فـي اللغـة                

  . الصينية

،  االخـتالف بـين اللغتـين       للوقوف على حـد    هذه مالمح سريعة أوردتها     
ولـذلك  . ى المـستويات   من األخطاء وعلى شتّ     في العديد  بوقوع الطال وبالتالي  

البحـث  ف ؛م اللغة األجنبيـة   د تعلّ فإن علم اللغة التطبيقي يهتم بتحليل األخطاء عن       
 إلـى  لجأ كثيراًي أ إال أننApplied Linguisticsقوم به هو عمل تطبيقي أالذي 

 عنـد المقارنـة بـين    ،تكما أسـلف ، Contrastive Analysisالتحليل التقابلي 
، وذلك للوقوف على األخطاء وتحليلها ومن ثم محاولة وضع الحلول لها           ؛اللغتين

البيئـات  بوتتأثر كل منهما    ،  لى أسرتين مختلفتين  إألننا نعرف أن اللغتين تنتميان      
وبالتـالي  . االجتماعية والثقافية والدينية والعادات والتقاليد الخاصة بكـل منهمـا    

  .  على األسلوب اللغوي لكل منهماانعكس ذلك كله
ي علـى   ء إلى مقابلها في اللغة العربيـة أ       لجأ عند تحليل األخطا   أولذلك س   

أو ،  وإنما يقارن مستوى بمستوى   ،  أساس التحليل التقابلي الذي ال يقارن لغة بلغة       
. أو التقابـل النحـوي    ،  رفيأو التقابل الـص   ،  وتيمثل التقابل الص  ،   بنظام نظاماً
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  . ز ذلك من خالل جداول تثبيت األخطاء وتصحيحهابرأوسوف 
على ألنه يعين    ؛ يفضل استخدام المنهج التحويلي    ومع ذلك فإن هناك اتجاهاً      

كمـا أنـه    ،  ين بنية عميقة متشابهة بين اللغت     رجاعها إلى اختصار االختالفات وإ  
  . )٨(يبرز قيمة الكليات اللغوية في تعليم اللغة

  نظرية تحليل األخطاء 
 وهي معرفة لغة    مها هما وجهان لعملة واحدة    عملية اكتساب اللغة أو تعلّ    إن  

،  بين عملية اكتساب اللغة مثل اكتساب األطفـال للغـة األم           وهناك من يميز  ،  ما
وحاولوا بذلك الفصل   . وهي تختلف عن عملية تعلم اللغة الثانية أو اللغة األجنبية         

 Acquired Systemاب اللغة  باكتساموا بتسمية العملية األولى فق،بين العمليتين
ل نتيجـة  وتـشك Learned System  ية الثانية تسمى بالنظـام المـتعلم  والعمل

  . )٩(دركسسات التعليمية وهو شعوري مللتدريس والتعليم في المؤ
النظريـات  : للغة وتعلمهـا وهـي     العلماء ثالث نظريات الكتساب ا     فويضي  

، Environmental Theoriesبيئيـة والنظريات ال، Natural Theories الفطرية
فقـوا علـى   إال أن العلماء لم يتّ. Interactions Theories والنظريات التفاعلية
١٠( كافياً اللغة وتعلمها تفسيراًاكتسابر ظاهرة نظرية محددة تفس( .  

ولذلك ظهرت العلوم المتنوعة والدراسات الكثيرة التي تساعد في فهم هـذه           
، وعلم اللغة المعرفـي   ،  وعلم اللغة االجتماعي  ،  غة النفسي مثل علم الل  ،  النظريات

م اللغـة األجنبيـة      لظهور الدراسات المتخصصة في مجال تعلّ      وكان ذلك تمهيداً  
  . ااكتسابهو

ألن البحث دراسـة تحليليـة      ،  ا البحث لن أتعرض لهذه النظريات     وفي هذ   
 ما أن الدراسة   ك،  ة تقوم على جمع البيانات وتحليلها بشكل عملي       إحصائية وصفي

  والتحليل التقـابلي  Description Methodologyتقوم على التحليل الوصفي 
Contraction Methodology األولى باللغة الثانية  الذي يقوم على مقابلة اللغة
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بـذلك  ،  لغتين عند اكتساب اللغة الثانيـة      الفروق بين ال   يز على بحيث يمكن الترك  
  . م اللغة الثانيةدة لغوية مناسبة لتعلّتساعد هذه الدراسة على تقديم ما

الختالف والتشابه بين اللغات    ذلك تهدف هذه الدراسات إلى تحليل أوجه ا       ول  
، م اللغة األجنبيـة قبـل أن تقـع        المشكالت التي تنشأ عند تعلّ    نبؤ ب والتوفحصها  

  . )١١(ساهم في تطوير مواد دراسية لتعليم اللغة األجنبيةوت
زل عن العادات اللغويـة     دة لغوية جديدة ال يتم بمع      عا اكتسابفإن  ،  ولذلك  

 األم إلـى اللغـة    اللغـة فهي تتأثر بالتداخل اللغوي مـن       ،  ن اكتسبها أالتي سبق   
  . مةالمتعلّ

  منهج تحليل األخطاء 

        من األداء   إن الدراسة التحليلية لألخطاء التحريرية المجموعة من العينة تعد 
بية فـي   سي اللغة العر  طلبة الصينيين من دار    التحريري لل  وهو التعبير ،  اإلنتاجي

. وإحـصائية ،  وتحليلية،  ية وصفية وهي دراسة ميدان  ،  جامعة جين جي التايوانية   
فالمنهج الوصفي استعمل لوصف كل خطأ من األخطاء التي تخرق قاعدة معينة            

 هـذا   إذ يستعمل ،  والمنهج التطبيقي يكون بعد وصف األخطاء     . من قواعد اللغة  
وهي األخطـاء النحويـة والـصوتية       ،  نيف األخطاء بحسب أقسامها   هج لتص المن

  . والصرفية والداللية واإلمالئية
واإلفـراد والتثنيـة   ،  قسمت األخطاء النحوية في التـذكير والتأنيـث   فمثالً  

أمـا  . أما المنهج الكمي فهو دراسة كمية األخطاء وشيوعها       . والجمع وإلى آخره  
تقسم هـذه   ،  احل السابقة كلها وحصر األخطاء    يأتي بعد المر  فالمنهج اإلحصائي   

إذ يقوم برصد الظـواهر اللغويـة التـي أظهرتهـا     ، األخطاء في جداول محددة  
ل عـام كمـا   بتحليل األخطاء بـشك قوم أعد ذلك  ثم ب . الكميةالدراسة من الناحية    

  . يةجدول األساسي لمجموع األخطاء الكلوردت في ال



 ٥٣

، هو تحليل األخطاء من الناحية اإلحصائية     ي لألخطاء   فالتحليل الكم ،  وبذلك  
 أظهرتـه النتـائج مـن    يمكن حصر ما  تكرارها  وذلك من خالل عدد األخطاء و     

 التي وقعت فـي  شأنها أن تعكس أسباب هذه األخطاء   التي من  واهرالقضايا والظ 
مـأخوذة   لعدد كل نوع مع ذكر بعض األمثلة ال        المستويات الستة والنسبة المئوية   

١٢(ب بكتابتها التي قام الطالناتمن العي( .  
وسـوف   .)١٣(هجية ومراحـل متعـددة    يقوم تحليل األخطاء على أصول من       

  : اختصرها فيما يلي
  :مرحلة جمع العينات -١ 

من مجتمـع    قام كل طالب  ،  بعد جمع العينات من اثنين وخمسين موضوعاً      
م كتـب   ج معلو جاءت ثالثة منها بشكل متدر    . الدراسة بكتابة أربعة موضوعات   

الموضوع و،  ثم الثاني في الصف بعد معرفة الموضوع مسبقاً       ،  ها في البيت  احدإ
أما الموضوع الرابـع    ،  الثالث في الصف بعد أن عرف الطالب الموضوع كذلك        

وذلك في فترة زمنية محددة بلغـت       ،  إال في الصف   عنه    ولم يعرفوا  فجاء مفاجئاً 
  . خربواقع أسبوع بين االمتحان واآل، أربعة أسابيع

   :تعريف األخطاء  -٢
 اثنـان  وعددها، تأتي هذه الخطوة بعد تصحيح األخطاء للطلبة مجتمع الدراسة 

ونوع الخطـأ الـذي   ، كل طالب على بطاقات خطاءوسجلت أ،  وخمسون موضوعاً 
 وقد تم اسـتبعاد     ٤،  ٣،  ٢،  ١وقد أخذت هذه الموضوعات أرقام      ،  وقع فيه الطالب  
التي ال تنطبق عليها المعايير المنهجية لألخطاءأو ،  هفواتاألخطاء التي تعد .  

  :تصنيف األخطاء  -٣
سواء أكان فـي    حدة   كتب الوصف اللغوي لكل خطأ على        في هذه المرحلة  

ثم تم وصف الخطأ فـي  ،  في الداللةمأ،   في النحو  مأ،   في الصرف  مأ،  األصوات
  . إطار نظام اللغة العربية
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  : تفسير األخطاء - ٤

 أسـس اللغـة     وء المعايير اللغوية المعروفة وفـق      في ض  اءتم تفسير األخط  
، لغة األم واللغة الثانيـة   في ال  الدارس األجنبي    وأثر التداخل اللغوي لدى   ،  لعربيةا

  . أو العامل النفسي

   :تقويم األخطاء

 الطلبة بحسب تصنيفها الذي انقـسم إلـى         اتم إدراج األخطاء التي وقع فيه      
، يبيـة والترك،  والدالليـة ،  والصرفية،  والصوتية ،النحوية : وهي ،ستة مستويات 

وبعد ذلك  ،  استنتجت أسباب هذه األخطاء   ،  وبعد دراسة هذه األخطاء   . واإلمالئية
ـ   ،  لغة األم التحددت األخطاء التي تمثل تداخل اللغة من         ، رة الـسابقة وأثـر الخب

  . واألخطاء التي تمثل تداخل اللغة العربية نفسها

  :  أدوات الدراسة

. ضوعات األربعة التي طلبت كتابتها من الطلبة في فترة زمنية محـددة         المو
 عينـة   الجدول األساسي الذي وجدت فيه جميع األخطاء في الخمسين موضوعاً         

 .الدراسة

ل أساس الدراسة حيث قسمنا الجدول إلى سـتة         وهو يمثّ : الجدول األساسي 
  . )١٤(وحصرنا في كل قسم منها األخطاء بحسب نوعها، أقسام

ول لألخطاء النحوية التي تضم اإلفراد والتثنية والجمـع والتـذكير       لقسم األ ا
والقسم الثاني لألخطـاء    . سناد الفعل وعالمات اإلعراب وزمن الفعل     والتأنيث وإ 
وفـي الخـامس   ، ثم التركيبيـة ، األخطاء الصرفية في القسم الثالث   ثم  ،  الصوتية
  . وفي القسم السادس اإلمالئية، الداللية

ل المحور األساسـي والعمـود الفقـري         فإن الجدول األساسي يشكّ    ،ولذلك  
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 اإلحصائية التي تعكس نتائج هذه األخطاء       الدراسةسة حيث استخرجت منه     اللدر
تحانـات  وقد استخرجت من هذا الجدول دراسة مقارنة بين االم        . بأنواعها الستة 

ب مـن  وجداول تبين األخطاء عنـد الطـال  ، رهااألربعة حسب الموضوع وتوات  
ـ     آ و   الجنس والمقارنة بين أول موضوع     حيث عات وخر موضوع وبـين الموض

  . بالترتيب

   : ة التاليةتطرح الدراسة األسئل  

  . وع في هذه األخطاءت إلى الوقسباب التي أد ما األ- ١

  . مه اللغة العربيةما األخطاء التي يقع فيها الطالب الصيني عند تعلّ - ٢
  مجتمع الدراسة 

ة الرابعة فـي قـسم       والطالبات في السن   راسة من الطالب  تمع الد مج يتكون
  . م٢٠٠٨/ ٢٠٠٧في العام الدراسي ، اللغة العربية بجامعة جين جي في تايوان

خمـسة مـن     )٥(و،   وطالبة ثالثة عشر طالباً  ) ١٣ (يتكون عدد الطلبة من   
ماء وسوف أشير إلى أس   ،  ليكونوا مجتمع الدراسة  ،  ثمان من اإلناث  ) ٨(ذكور و ال

خذون أسماء عربية عند    ألن الطلبة يتّ  ،  الطلبة في أثناء الدراسة باألسماء العربية     
  . التحاقهم بدراسة اللغة العربية

  منهج البحث 

قوم على عدة منـاهج مـن       تن أيدينا دراسة تحليلية إحصائية      البحث الذي بي  
  :)١٥(أهمها

 فـي جـداول   ورصـدها ، وهو إحصاء الظواهر اللغوية كلها: المنهج اإلحـصائي  
 . متخصصة

  .  لنوعية هذه األخطاءوهو تصنيف األخطاء وفقاً: المنهج التطبيقي
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 . دراسة كمية األخطاء ونسبة شيوعهاهو و: المنهج الكمي

 . وهو تحليل األخطاء التي وجدتها في عينات المجموعة: المنهج التحليلي

ألن ؛  عـة  على هـذه المنـاهج مجتم      وسوف أشير إلى بعض الجداول التي تدلّ      
 لحدود البحث الضيقة المرتبطة بعدد      المجال ال يسمح لإلشارة لها بالتفصيل نظراً      

المجال لدراسات أخرى الحقاًتاركاً، د من الصفحاتمحد  .  

  عينة الدراسة 

إذ تغيب طالبان عن االمتحان الثاني       ،جمعت العينات من خمسين موضوعاً    
ـ يي موضـوعات    وه،  الثالث في التعبير التحريري   االمتحان  و راوح طولهـا   ـت
إذ قام كل طالب بكتابة أربعة موضوعات على التوالي بفـارق           ،  كلمة) ٩٠-٧٠(

وجمعت بعـد ذلـك     ،  دةوخالل فترة زمنية محد   ،  أسبوع بين كل موضوع وآخر    
  . )موضوع الدراسة(العينات 

   :  التاليربعة موضوعات على الطالب على النحووقد طرحت أ  

وهـو موضـوع     "؟كيف قضيت العطلة الصيفية    ":نوانع األول بع  والموض  -١
    ولم يكن الموضوع   ،  على كتابتها د الطلبة   سردي من الموضوعات التي تعو

، الـصيفية ن الدراسة في اإلجازة    ألن الطلبة كانوا منقطعين ع     نظراً،  فاجئاًم
ـ         اعهم عن الجامعة  لقياس أثر انقط   رة  على لغتهم التي اكتـسبوها فـي الفت

  . كتبه الطالب خارج غرفة الصفوقد . السابقة

ـ   . "أهمية اللغة العربية  ":  بعنوان الموضوع الثاني   -٢ ب بعنـوان   الوقد علم الط
ر األخطـاء   وات مدى ت  وذلك لقياس ،   لكنهم كتبوه في الصف    الموضوع مسبقاً 
  . )٢(وسنشير إلى هذا الموضع بالرقم ، عن المرة السابقة

وقـد  ،  وهو موضوع سردي  " الصيناإلسالم في    ":موضوع الثالث بعنوان  ال -٣
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ر األخطـاء   ولنعرف مدى تـوات   ،  وكتبوه في الصف  بلغ الطلبة بموضوعه    ُأ
  . للمرة الثانية

وهو موضوع  ،  "؟كيف تختار مهنتك في المستقبل     ":الموضوع الرابع بعنوان    -٤
وليكون ،  بموضوعه أو بموعده  سردي وهو امتحان مفاجئ لم يخبر الطالب        

ر وبالتـالي يمكـن مقارنـة تـوات       . اجأة عنصر المف   لألخطاء لوجود  مثيراً
  . ات اللغة العربيةبة لملكلومدى امتالك الط، األخطاء

 وكتابة كـل خطـأ ورد     ،  وقد قمت بعد ذلك بتصحيح الموضوعات األربعة      
ومن هذا الجـدول  ، وتصنيفها ورصدها في الجدول األساسي بفروعه الستة    ،  فيها

ية ستخرجت الجداول المحورية واإلحـصائ وا، رصدت الظواهر والقضايا اللغوية  
قيق األهداف التي وضعت من أجلها هـذه الدراسـة          لمعالجة النتائج وتحليلها لتح   

  . الميدانية
  تحليل األخطاء

    من التمييز بين خطأ      وعند تحليل األخطاء ال بد Error    والغلـط Mistake 
 في الكفاءة   اًأي أنه يمثل نقص   ،  فالخطأ هو انحراف ناتج عن نقص في المعلومات       

ـ    ،فشل الطالب في كفاءته   أما الغلط فهو يمثل     . أو المقدرة اللغوية   ن  وهذا ينتج ع
يصال معلوماته عن طريـق قواعـد   إدارس من   في المعالجة قد تمنع ال     تكالمش

هما يـؤثر فـي   الوكخطاء أخطاء قدرة وأخطاء أداء     ولذلك فاأل . اللغة المستهدفة 
وكثير من الدارسين يركز على     . لشكل المطلوب مقدرة الطالب على تقديم اللغة با     

وهو الـذي يقـوم عليـه       . أخطاء األداء وهي تمثل األداء اإلنتاجي أو التعبيري       
 وهـذا  receptive performanceوهناك األداء االسـتقبالي  . تحليل األخطاء

 ج كالمـاً يصعب قياسه إذا صمت الطالب وال نعرف مدى اسـتقباله إال إذا انـت             
  . )١٦(ي اللغوي مثل مهارة االستماعالتلقّمعرفة قدرته على ن من لنتمكّ
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  مراحل تحليل األخطاء

كانت اللغـة   ولما،  مرحلة جمع العينات من دارسي اللغة     تسبق هذه المرحلة    
ولـذلك  ،  ذات طبيعة اتصالية  خذ من مواد    ؤ فإن أخطاء اإلنتاج يجب أن ت      اتصاالً
 أو المقالة ،   كالتعبير الحر  متعلم تلقائياً  من جمع المادة اللغوية التي ينتجها ال       ال بد ،

. دة من حصر األخطاء في مرحلة زمنيـة محـد         ولذلك ال بد  . والحوار الشفوي 
مى من  التي تخرق قاعدة في الغالبية العظ     وذلك لتحديد األخطاء    ،  وهذا ما قمنا به   

  . الجمل التي ينتجها الطالب

دة أو أكثر من قواعد     وهي األخطاء التي تخرق واح    : مرحلة تعريف الخطأ    
وهناك مرحلة وقف الخطأ على كل مستويات األداء فـي          . اللغة في أحد جوانبها   

الكتابة واألصوات والداللة والنحو والصرف كأن ال يميز الطالب بين الحـاء أو             
التأنيث والهـاء   ألنه ال يفرق بين تاء       ؛ اللغوي في قواعد النظام  فهذا خطأ   ،  لهاءا

  . )١٧(ة على الضميرالدالّ

يب أي حقل مـن حقـول      أي كل األخطاء التي تص    ،   بتحديده وهذا ما سأقوم    
  . قواعد اللغة العربية في النحو أو الصرف أو الداللة أو المعاني

ن هذه  إذ إ  ؛حية النفسية أو االجتماعية   وهناك مرحلة تفسير األخطاء من النا       
  . للغة المستهدفةلغة األم أو االاألخطاء تكون نتيجة للنقل أو التداخل بين 

والمرحلة األخيرة تهدف إلى تقديم األخطاء بعـد تجميـع كـل األخطـاء                
 ووضعها وإدراجها في جداول مستقلة لكي نستنتج منها نتائج مختلفـة     ،  وتصنيفها

تصاغ في قواعد عامة تحدد في ضوئها األخطاء التي جاءت بناء علـى تـداخل    
  . للغة نفسهالغة األم أو التي تمثل تداخل االاللغة من 

أي مقارنة  ،  وعات األربعة مقارنة نتائج الموض  ب ختباراتن أهمية هذه اال   تكم
نتائج الموضوع األول المعلن عنه باألخطاء التي وردت في الموضـوع الرابـع    
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ومقارنة النتائج في الموضوعات األربعة لقياس تطـور الطالـب فـي          . المفاجئ
تظـام هـذه    ية مـن مراحـل ان      المتتال ومعرفة األخطاء ،  دة المحد الفترة الزمنية 

ر كيفيـة    خالل هذه المقارنة والنتائج يمكن أن نفـس        ومن. عند الطالب  األخطاء
ث نه يشعر فيها بأنه اقترب في أدائه من أداء المتحـد          إذ إ  ؛ األدائي تطور الطالب 
 ال سيما وأن مجتمع الدراسة درسوا سنة دراسية في دول عربيـة             ،األصلي للغة 
  .  وتونس والكويت والسعوديةمثل األردن

  )١(جدول رقم 

  النسبة المئوية  عدد األخطاء   اللغويىالمستو

  %٣٩,٥  ٣٥٢  النحوي

  %٧,٦  ٦٨  التركيبي

  %٩,٣  ٨٣  الصوتي

  %١٢,٨  ١١٤  الصرفي

  %١٣,٦  ١٢١  الداللي

  %١٦,٩  ١٥١  اإلمالئي

  %١٠٠  ٨٨٩  لألخطاءالمجموع الكلي 

 اللغوية في كل من المستويات اللغويـة        عدد األخطاء ) ١(رقم   الجدول   بيني
   .الستة والنسبة المئوية لكل منها إلى العدد الكلي لألخطاء

  أنواع األخطاء التي عالجتها الدراسة

  : تندرج األخطاء التي وردت في االختبارات في ستة أقسام
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، واإلفراد والتثنيـة والجمـع    ،   وهي تنحصر في اإلعراب    :خطاء النحوية األ
والتعريـف  ،   المعـاني  وحـروف ،  والـضمائر ،   أو تأنيثاً  يراًوعها تذك وما يفيد ن  
  . %٣٩,٥ل أعلى النسب وبلغت وقد كانت األخطاء النحوية تشكّ. والتنكير

لت ظواهر الخطأ فيها في الـصوامت التـي هـي            وتمثّ :األخطاء الصوتية 
ـ  وائتوفي الص . ن في اللغة العربية   وشرالحروف الهجائية الثمانية والع    ا  بنوعيه

ل بهـا الحـروف كالفتحـة       والمقصود بالقصيرة التي تـشكّ    ،  القصيرة والطويلة 
 ة فـي المـد    ة المستقلّ أما الصوائت الطويلة وهي حروف العلّ     ،  والضمة والكسرة 

 ةما يقع فيه الطالب إبدال الصوامت المتشابه       وأكثر. بالفتح أو بالضم أو بالكسر    
أو إطالة الـصوائت  ،  ل مع الضاد  والدا،  والكاف مع القاف  ،  مع السين لصاد  مثل ا 

وقد بلغـت نـسبة األخطـاء الـصوتية         . القصيرة أو تقصير األصوات الطويلة    
٩,٣% . 

كلمة من تغيير سـواء فـي   ة الي بنيوهي تعني ما يعتر : األخطاء الصرفية 
وتغيير الـصيغ  ،  ذلك ظاهرة الخلط بين همزة القطع وهمزة الوصل       مصادرها وك 

وقـد بلغـت نـسبة      . وحروف المضارعة وياء النسبة    ،وإسناد الفعل ،  في الكلمة 
 . %١٢,٨األخطاء الصرفية 

ق بصياغة المعنى وال سيما زيادة أو حذف كلمة          وهي تتعلّ  :األخطاء الداللية 
تعلق هذه األخطاء باأللفاظ عندما يتعـارض       أو ت . ر على المعنى  ا يؤثّ أكثر مم و  أ

نـسبة األخطـاء الدالليـة      وقد بلغـت    . اقذكرها مع المعنى الذي يحتاجه السي     
١٣,٦% . 

 وهي الخروج على النظام التركيبـي العـام لكـل مـن       :األخطاء التركيبية 
ـ     ،  العبارات والجمل  . ة والـصوتية والدالليـة    وهي مهمة عند المستويات النحوي

. حضعها في غير موضعها الصحي    أو و ،  تتعلق بعالمات الترقيم زيادة أو إهماالً     و
 . %٧,٦لتركيبية وقد بلغت نسبة األخطاء ا
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ـ     وهي مخالفة القواعد اإلمالئية إذ     :األخطاء اإلمالئية  ي قـضية    تتركـز ف
وقد بلغت نسبتها المئوية    . أو الرموز الكتابية األخرى   ،  زةوموضع الهم ،  اإلعجام
١٦,٩% . 

  دراسة األخطاء
غوية على المستويات الستة التي     تعد المسألة األولى وهي توزيع األخطاء الل      

 لألخطاء وتوزيعها علـى     ية الدراسة والمتمثلة بالعدد الكل    ها في عين  ت دراست تم
 النقطـة  وتحديد نسبة الخطأ في كل مـن هـذه المـستويات       ،  المستويات اللغوية 

  . ة التي يقوم عليها البحثالرئيس
وهو يبين العدد الكلي لألخطـاء فـي        ) ١(وبالنظر إلى الجدول السابق رقم        
 على أربع مـرات فـي       )مع الدراسة مجت(الب   لمجموعة الط  ين موضوعاً الخمس

، خطـأ ) ٨٨٩(نالحظ أن العـدد الكلـي لألخطـاء         . أربعة موضوعات مختلفة  
ت الدراسة  لى أن مجموعة الطالب الذين تم     عود إ تقلة عدد األخطاء    أن  ونالحظ  

، عليهم هم في مستوى السنة الرابعة في قسم اللغة العربية بجامعـة جـين جـي    
طالبة قد درسـوا     و ثالثة عشر طالباً  ) ١٣(والبالغ عددهم   ومعظم هؤالء الطالب    

لت المـستوى   وقد فـص  .  عربية تتعاون مع جامعة جين جي      سنة كاملة في دول   
ألن عالمات التـرقيم    ،   الترقيم عن المستوى النحوي    تل بعالما التركيبي والمتمثّ 

ها فـي   ال تقتصر على الناحية الشكلية في اللغة العربية ولكنها تؤدي وظيفة شأن           
ة مثـل   لذلك قمـت بدراسـتها بـصورة مـستقلّ        ،  ذلك شأن المستويات األخرى   

  . المستويات األخرى

  المستوى النحوي - ١

، خطاء النحوية كان كبيـراً نالحظ أن عدد األ  ) ١( رقم   وبالعودة إلى الجدول  
. وهي نسبة عالية أيـضاً    . %٣٩,٥وية  والنسبة المئ ،  خطأ) ٣٥٢( عددها   إذ بلغ 

مع اختالف عدد   ،   في هذا النوع من األخطاء     )مجتمع الدراسة (لبة  ع جميع الط  وق
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سـتة  ) ٢٦(بعة أخطاء وأكثرها    أر) ٤(لها  فكان أق ،  ألخطاء من طالب إلى آخر    ا
  . ن خطأووعشر

   المستوى التركيبي-٢

غـت النـسبة    وبل،  خطـأ ) ٦٨(أما المستوى التركيبي فوصل عدد األخطاء       
  فيه كل الطلبة ما عدا طالبـاً      إذ أخطأ ،  أل المستويات خط  وهو أق . %٧,٦المئوية  
وهذا المـستوى يتعلـق     . وأكثرها خمسة أخطاء  ،  اًفكان أقلها خطأ واحد   ،  واحداً

  . بعالمات الترقيم

   المستوى الصوتي -٣

من مجموع  % ٩,٣وبلغت نسبتها المئوية    ،  خطأ) ٨٣(بلغ عدد األخطاء الصوتية     
ع الدراسة فـي هـذا النـوع مـن     مع جميع الطلبة مجت  وق،  لي لألخطاء العدد الك 

، فكان أقلها ثالثـة أخطـاء     ،  األخطاء مع اختالف عدد األخطاء من طالب آلخر       
  . خطأ) ١٢(وأكثرها 

   المستوى الصرفي -٤

 فـي هـذا     قـع  من األخطاء و    كبيراً أن عدداً ) ١(م  ونالحظ من الجدول رق   
. %١٢,٨وبلغت النـسبة المئويـة      ،  خطأ) ١١٤( عدد األخطاء    إذ بلغ ،  المستوى

فأقل عدد وقـع  .  في هذا النوع من األخطاء )مجتمع الدراسة (وقع جميع الطالب    
  . خطأ) ١٤(وأكثرها ، أخطاء) ٤(في األخطاء الصرفية هو 

   المستوى الداللي -٥

وبلغت النـسبة المئويـة     ،  خطأ )١٢١(بلغ عدد األخطاء في هذا المستوى       
 جميع الطالب   اوقد وقع فيه  ،  وهو يتعلق باألسلوب واألخطاء المعجمية    ،  %١٣,٦
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خطـأ   )١٣(وأكثرهـا   ،  وكان أقل عدد األخطاء ثالثة أخطاء     . )مجتمع الدراسة (
  . للطالب الواحد

  المستوى اإلمالئي  - ٦
مـن  % ١٦,٥وبلغت النسبة المئويـة     ،  خطأ )١٥١(بلغ عدد األخطاء فيه     

ع اختالف  م،  )مجتمع الدراسة (وقد أخطأ فيه جميع الطلبة      . العدد الكلي لالخطاء  
  . خطأ) ١٥(فكان أقلها خطأين وأكثرها ، عدد األخطاء من طالب إلى آخر

           أن يكون   من خالل هذه اإلحصائيات نستنتج أن هذا العدد من األخطاء ال بد 
تـال  ، ونالحظ أن عدد األخطاء النحوية كان له الصدارة  . له ما يبرره من أسباب    
  . فالتركيبية، فالصوتية، ةفالصرفي، فالداللية، ذلك األخطاء اإلمالئية

 إلى المقارنة بين المظاهر اللغوية للغتين العربية والصينية نـدرك           ناداًتساو
 اصـة خ،  من األخطاءقوع في هذا الكمت إلى الو  الكبيرة بينهما أد   أن االختالفات 

  . ل أساسيذين تخلو منهما اللغة الصينية بشكلل النحوي والصرفي ايين المستوفي

  ثانيةالمسألة ال

تويات اللغويـة   اع األخطاء الفرعية في كل من المس      تتعلق هذه المسألة بأنو     
والنـسبة  ،  وإحصاء عدد األخطاء في كل فرع من هذه الفـروع         ،   على حدة  كالً

  . المئوية لكل خطأ مقارنة بعدد األخطاء الكلي في كل مستوى

ـ   لكل األخطاء التي وقعت في فروع ك       رصداً) ٢(ل الجدول رقم    يمثّ   ن ل م
  .  ونسبتها المئويةالمستويات الستة وعددها

  : المستوى النحوي

جميع األخطاء النحوية التي وقـع فيهـا الطلبـة           )٢(ل الجدول السابق    يمثّ
وانحصرت هذه األخطـاء فـي      ،  %٣٩,٥خطأ ونسبتها المئوية    ) ٣٥٢(وعددها  
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لتأنيـث  والتذكير وا ،  والضمائر، واإلعراب ،  والتنكير والتعريف،  حروف المعاني 
  . وفيما يلي بعض النماذج من أخطاء الطلبة. والجمع واإلفراد والتثنية

  حروف المعاني
 المعاني مثل حروف الجـر أو العطـف         ل األخطاء في إهمال حروف     وتتمثّ
وذلـك فـي    ،  أو زيادة حرف الجر أو العطف حيث ال يقتضيه السياق         ،  بالحذف

   : مثل

   : ابعموضوع الراله الطالبة لبنى في تما كتب

  . سأتخرج الجامعة ألبحث عن العمل

   : والصواب أن تكتب
  . سأتخرج من الجامعة ألبحث عن العمل

  : ما كتبته الطالبة سحر

  . عتمد والدي أبداًال يكفي أن أ

  : والصواب أن تكتب

  . ال يكفي أن أعتمد على والدي أبداً

ئر التي  ر كثير من األخطاء كذلك في حروف العطف واستخدام الضما         وتكر
 ولعـلّ ،  وسأورد أمثلة مختصرة كثيراً   ،  ولكن ال مجال لذكرها   ،  لعتعود على الف  

  . سبب ذلك يعود لعدم وجود حروف العطف أو المعاني في اللغة الصينية أصالً

   :التعريف و التنكير

  : وذلك مثل، وانحصرت األخطاء في تعريف ما يقتضي السياق تنكيره

  : موضوع الرابعما كتبته الطالبة لبنى في ال
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 . بعد األيام سأتخرج من الجامعة

  : والصواب أن تكتب

  . بعد أيام سأتخرج من الجامعة

  : وتنكير ما يقتضي السياق تعريفه

  . سأذهب إلى بلد العربي للدراسة

  : والصواب أن تكتب

  . سأذهب إلى بلد عربي للدراسة

  : ومثال آخر

  . أبي وأمي يعمالن في شركة الصغيرة

   :  أن تكتبوالصواب

  . أبي وأمي يعمالن في شركة صغيرة

إذ بلغ عددها    ؛تعتبر هذه الظاهرة األولى في عدد األخطاء من حيث الكثرة         
والسبب يعود إلى أن اللغة الصينية ال       ،  %٢٨وبلغت النسبة المئوية    ،  خطأ )٩٨(

  . يوجد فيها مفهوم التنكير والتعريف أصالً

  : التأنيث والتذكير

أو ، اء في هذه الظاهرة في تذكير ما يقتضي السياق تأنيثـه     انحصرت األخط 
ونـسبتها  ،  خطأ) ٤٢(إذ بلغ عدد األخطاء      ؛تأنيث ما يقتضي السياق خالف ذلك     

 ة إلى عـدم وجـود ظـاهر   والسبب يعود أيضاً . %١٢المئوية في هذا المستوى     
وذلك على سبيل المثال، التأنيث والتذكير في اللغة الصينية ابتداء :   



 ٦٦

  : ا كتبته الطالبة سحرم

 ؟ة التي تناسبك وتجعل ميزاتك بارزما المهن

   : الصواب أن تكتب
  ؟ بارزةما المهنة التي تناسبك وتجعل ميزاتك

  :ظاهرة اإلعراب

، وهذه الظاهرة هي التي تتميز بها اللغة العربية عن سائر اللغات األخـرى            
، %٢٢ويـة  حاألخطاء النونسبتها المئوية إلى ، خطأ) ٤٣(وقد بلغ عدد األخطاء  

فقد أهمل كثيـر مـن الطـالب    .  في اللغة الصينية وال توجد هذه الظاهرة أساساً    
 : مثل، أو استعمال عالمات إعراب غير مناسبة، عالمات اإلعراب

 : ما كتبه الطالب منير في الموضوع الثالث

  . كان العرب والمسلمون يأتي إلى الصين

  : والصواب أن يكتب

  . لمسلمون يأتون إلى الصينكان العرب وا

   : وما كتبه الطالب ميالد في الموضوع الثاني

  . ال يوجد كثير من الناس يستخدمها
  : والصواب أن يكتب

  . ال يوجد كثير من الناس يستخدمونها

  :الضمائر

وبلغت النسبة المئويـة    ،  خطأ )٢٨(بلغ عدد األخطاء في استخدام الضمائر       
أو ،  وقد انحصرت هذه األخطاء باإلسناد إلى ضمير بدال من اسم ظـاهر           . %٨
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  : مثل ما كتبته الطالبة سمر، حذف ضمير يقتضيه السياق

  . الحضارة الصينية والحضارة اليونانية وتبادلهم

   : والصواب أن تكتب  
  . الحضارة الصينية والحضارة اليونانية وتبادلهما

 للفعل بمجاالت الماضـي والمـضارع       وال ال توجد في اللغة الصينية أح      إذ
  . ولذلك تكثر األخطاء عند الطلبة ؛والمستقبل

  : اإلفراد والتثنية والجمع

مـن  % ١٠والنسبة المئوية   ،  خطأ) ٣٦(بلغ عدد األخطاء في هذه الظاهرة         
ن اللغة الـصينية تخلـو مـن هـذه          ويعود ذلك إلى أ   ،  حويةمجموع األخطاء الن  

رفت إلى ذلك من خالل سؤال األساتذة الـصينيين الـذين           وقد تع . الظاهرة تماماً 
 : يدرسون معي في القسم باإلضافة إلى القراءات المتعددة عـن اللغـة الـصينية        

  : ومثال ذلك

  : ما كتبه الطالب هيثم في الموضوع الثاني  

  ..... فاللغة العربية إحدى اللغة في العالم  

  : والصواب أن يكتب  
  ..... للغات في العالمفاللغة العربية إحدى ا  

  : وما كتبته الطالبة لبنى  

  . وشارك المسلمون في نشاط مع الصينيين  

   : والصواب أن تكتب  

  . وشارك المسلمون في النشاطات مع الصينيين  
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  :المستوى التركيبي

ـ     ) ٢(نالحظ في الجدول رقم      ع فيهـا كـل     عدد األخطاء التركيبية التي وق
ال عالمة من عالمـات     وهي استبد ،  ات الترقيم ى عالم وقد اقتصرت عل  ،  الطلبة

  : مثل ، أو حذفها أو زيادتها في موضع ال يجوز أن تكتب فيهالترقيم بأخرى

   : ما كتبه الطالب ميالد في الموضوع الثالث

  . انية اهللادفاإلسالم دين اإلذعان ووح، اختلف اإلسالم عن األديان الصينية

  : والصواب أن يكتب

  . ووحدانية اهللا، فاإلسالم دين اإلذعان األديان الصينية تلف اإلسالم عناخ

  : ما كتبه الطالب منير في الموضوع الثالث
  . في الزمن القديم أحب المسلمون الصينيون أن يسكنوا في حي واحد

  : والصواب أن يكتب

  . أحب المسلمون الصينيون أن يسكنوا في حي واحد، في الزمن القديم

خطأ، بنسبة مئوية مقـدارها      )٦٨(المستوى التركيبي    األخطاء في    دبلغ عد   
  . من هذا المستوى% ١٠٠

   :المستوى الصوتي
: نوعيهـا بانحصرت هذه األخطاء في العينات المجموعة من أخطاء الطلبة          

  : والصوتي للصوامت، الصوتي للصوائت

  : مثل، وهي تتمثل باستبدال حرف بحرف آخر،  األخطاء في الصوامت–أ 
  : الطالبة لبنى في الموضوع الرابعما كتبته 

  . سأبحث عن األمل في بلد عربي
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  : الصواب أن تكتب
  . سأبحث عن العمل في بلد عربي

  . وهذا أمل مهم في الحياة: وما كتبه طالب آخر
  . مهم في الحياةوهذا أمر : والصواب أن يكتب

الـة   األخطاء في الصوائت المتمثلة في تقصير الـصوائت الطويلـة أو إط         –ب  
  : مثل ،الصوائت القصيرة

  : ما كتبته الطالبة منتهى في الموضوع الرابع
  . بفضل هويتي

  : والصواب أن تكتب
  . بفضل هوايتي

  : أو ما كتبه الطالب ميالد في الموضوع الرابع  

  . تعني حكومة تايوان من مشكلة البطالة  

  : والصواب أن يكتب  

  . تعاني حكومة تايوان من مشكلة البطالة  

  : وما كتبه الطالب مؤيد في الموضوع الثالث  

  .  في الصينال توجد حورية دينية  

   : والصواب أن يكتب  

  ال توجد حرة دينية في الصيني .  

  : وما كتبه الطالب ميالد في الموضوع الثالث  
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  ....... يعيش المسلمون في الصين بسلم ويتمتعون  

   : والصواب أن يكتب  

  ......... صين بسالم ويتمتعونيعيش المسلمون في ال  
وكانت النسبة المئويـة  ، خطأ) ٨٣(بلغ عدد األخطاء في المستوى الصوتي      

 مـن   ولعل مرد هذه األخطـاء أن عـدداً       . %٦٠والصوائت  ،  %٤٠ للصوامت
 في اللغة الصينية مثل حرف الراء والحـاء       الحروف العربية غير موجودة أصالً    

  . ق سواء بسواءر األخطاء في الكتابة والنطلك تكثولذ ؛والخاء والعين والضاد

   :المستوى الصرفي

نالحظ أن المـستوى الـصرفي مـن أكثـر           )١(بالنظر إلى الجدول رقم     
ومن ظـواهر   . وقع فيها الطالب باألخطاءالذيالمستويات بعد المستوى النحوي  

   : هذا المستوى

  إسناد الفعل -١

أو ، ر مـا يقتـضي الـسياق   وقد انحصرت األخطاء في إسناد الفعل إلى غي 
أو إهمال إسناد الفعل إلى ضمير حين كان الـسياق          ،  اختيار ضمير غير مناسب   

  : ومن أمثلة ذلك، يقتضي ذلك

 . سيستطيع أن يختاروا مهنة مناسبة

   : الصواب

  . يعون اختيار مهنة مناسبةسيستط

  : وما كتبته الطالبة سحر في الموضوع الثالث      

  . ويين إلى دمشق وبدأوا انتشار اإلسالمانتقلت خالفة األم
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  : والصواب أن تكتب

  . وبدأ انتشار اإلسالم، انتقلت خالفة األمويين إلى دمشق  

  : وما كتبته الطالبة منتهى في الموضوع الثالث

  . يتصل الصين باإلسالمبدأ 

  : والصواب أن تكتب

  . بدأت الصين تتصل باإلسالم

  : وضوع الثالثوما كتبته الطالبة نسرين في الم

  . ظهر منظمات لحفظ الثقافة العربية

   : والصواب أن تكتب

  . ظهرت منظمات لحفظ الثقافة العربية

وبلغـت  ،  خطـأ  )٣٥(بلغ عدد األخطاء الصرفية في اإلسناد إلى الضمائر           
 )١١٤(من مجموع األخطاء الصرفية التي بلـغ عـددها          % ٣١النسبة المئوية   

  . خطأ

  قطع الوصل والتا همز– ٢

أي أنه يهمل همـزة     ،   بين همزة القطع وهمزة الوصل     يخلط الطالب أحياناً    
  : ومثال ذلك، القطع في معظم األحيان

  : ما كتبته الطالبة سناء في الموضوع الثالث

  .  سبتمبر١١داث حرهابيون بعد اجميع العرب ا: ن ليويقولو

   : والصواب أن تكتب
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  .  سبتمبر١١أحداث ن بعد رهابيو جميع العرب إ: يقولون لي

  : وما كتبته الطالبة لبنى في الموضوع األول

  "دين هوي" الصين باإلسم عرف اإلسالم في تاريخ

  : والصواب أن تكتب

  "ين هويد" الصين باالسم اإلسالم في تاريخعرف 

من % ٢٥والنسبة المئوية   ،  خطأ )٢٩(وقد بلغ عدد األخطاء في هذا النوع        
  . وهي نسبة عالية دون ريب، خطأ )١١٤(تي بلغت مجموع األخطاء الصرفية ال

   الصيغ – ٣

أو استخدام صـيغ غيـر     ،  ويتمثل الخطأ في الصيغ باستخدام صيغة غير مناسبة       
  : مثالً،  في العربيةموجودة أصالً

  : ما كتبه الطالب مؤيد في الموضوع الثالث  

  . ال يمكن أن يتغير هذا الوضعة إال بتغيير قانون الصين  

  : ب أن يكتبوالصوا

  . ال يمكن أن يتغير هذا الوضع إال بتغيير قانون الصين

  :  في الموضوع الرابعلطالب ميالدوما كتبه ا

  . نجد األعمال التي تناسب لنا

  :والصواب أن يكتب

  . نجد األعمال التي تناسبنا

مـن  % ٢٣وبنسبة مئوية بلغـت     ،  خطأ) ٢٦(بلغ عدد األخطاء في الصيغ      



 ٧٣

وقد وقع فيه كـل الطـالب إال      . خطأ )١١٤(صرفية البالغة   مجموعة األخطاء ال  
  . واحدا
  حروف المضارعة - ٤

أو ،  عة غير مناسب أو غير مطابق     انحصر الخطأ في استخدام حرف مضار     
  : مثل، همال حرف المضارعةإ

  : كتبته الطالبة منتهى في الموضوع الثالث ما  
  . م تقريبا٦٥٠ًبدأ يتصل الصين باإلسالم بعد عام 

  : لصواب أن تكتبا
  . م تقريبا٦٥٠ًبدأت تتصل الصين باإلسالم بعد عام 

  : وما كتبته الطالبة أنهار في الموضوع الرابع
  . عندما يخرج من المدرسة إلى المجتمع

  : والصواب أن تكتب
  . ما أتخرج من الجامعة إلى المجتمعدعن  

 المئوية  وبلغت النسبة ،  خطأ) ١٤(بلغ عدد األخطاء في حروف المضارعة         
وقـد أخطـأ معظـم     . أخط )١١٤(من مجموع األخطاء الصرفية البالغة      % ١٢

  . ها استخدامم عد في أوحروف المضارعة ام الطلبة في استخد

  ياء النسبة  - ٥

  : وذلك في مثل، جاءت األخطاء في إهمال ياء النسبة حيث يقتضيها السياق  

  : ما ذكرته الطالبة منتهى في الموضوع الثالث

  . ير أسمائهم إلى األسماء الصينيتغي
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  : والصواب أن تكتب

  . تغيير أسمائهم إلى األسماء الصينية

  : وما كتبته الطالبة سمر في الموضوع الثالث
نية والحضارة اليونانيةالصعت الحضارة اإلسالمية التصالها بالحضارة تنو .  

 النـسبة   وبلغـت ،  أخطاء) ١٠( عدد األخطاء التي وقعت في ياء النسبة         بلغ
ولم يقـع كـل     ،  خطأ) ١١٤(من مجموع األخطاء الصرفية البالغة      % ٩المئوية  

  . الطالب في هذا النوع من الخطأ

   :المستوى الداللي

نالحظ أن األخطاء انحصرت في األسـلوب       ) ١(وبالنظر إلى الجدول رقم       
  . والمعجم

     األسلوب–أ 

أو زيادة  ،  قتضيها السياق لت األخطاء األسلوبية في حذف كلمة أو أكثر ي        تمثّ
  : ومثال ذلك ،أو ترتيب كلمات جملة واحدة، كلمة ال يقتضيها السياق

  : ما كتبته الطالبة سناء في الموضوع الثالث  

  . وبعضهم مشهورون في الميدان األساسي في التايوان
  : والصواب أن تكتب

  . وبعضهم مشهورون في الميدان السياسي في تايوان

   المعجم–ب 

أو اسـتعمال   ،  مثل األخطاء المعجمية في استبدال كلمة بأخرى غير مناسـبة         وتت
  : ومثال ذلك، كلمة غير مستعملة



 ٧٥

  : ما كتبته الطالبة سحر في الموضوع الثالث  

  . وصل اإلسالم إلى الصين عن طريق القفائل التجارية

  : والصواب أن تكتب
  . وصل اإلسالم  إلى الصين عن طريق القوافل التجارية

  : ما كتبته الطالبة سمر في الموضوع الثالثو

  . عرفت جيئة دين اإلسالم إلى الصين في القرن السابع الميالدي

  : والصواب أن تكتب

  . ي القرن السابع الميالديفإلى الصين  دين اإلسالم ءمجيعرفت 

وكانـت األخطـاء    ،  خطـأ ) ١٢١(بلغ عدد األخطاء في المستوى الداللي       
وبينما األخطـاء المعجميـة     ،  %٥٩,٥ بنسبة مئوية بلغت     خطأ،) ٧٢(األسلوبية  

  %. ٤٠,٥بنسبة مئوية  خطأ) ٤٩(

وإن تفاوت عدد األخطـاء     ،  وقد وقع كل الطلبة في هذا النوع من األخطاء          
  . من طالب آلخر

  المستوى اإلمالئي 

اء انحـصرت فـي     نالحظ أن األخط  ) ١(وبالنظر إلى الجدول السابق رقم      
  . وموضع كتابة الهمزة) الشدة واألرقام(اإلعجام والكتابة 

  :األخطاء الكتابية -أ 

وقد مثلت هذه   .  وهي كتابة الشدة أو عدمها في الكلمات التي تقتضي وجودها         
خطأ من مجموع األخطاء اإلمالئية البالغـة   )٩٤(إذ بلغت  ؛األخطاء النسبة األعلى  

  : ومثال ذلك ،من مجموع األخطاء% ٦٢وبلغت نسبتها المئوية ، خطأ) ١٥١(
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  : ما كتبته الطالبة صافية في الموضوع األول  

  . امـين مع أسرتي للسياحة لمدة خمسة أيـسافرت إلى بك

  : والصواب أن تكتب
  . امـياحة لمـدة خمسة أيــين مع أسرتي للسسافرت إلى بكّ

  : وما كتبته الطالبة وجد في الموضوع الثاني

  .  في العالماللغة العربية من اللغات القديمة

   : والصواب أن تكتب

ـّغات القديمة في العالم ـّة من الل ـّغة العربي   . والل

     موضع الهمزة–ب 

 مجمـوع  مـن  خطـأ ) ٢٥(بلغ عدد األخطاء في هذا النوع من األخطـاء       
وقد أخطأ في   ،  %٢٣بلغت نسبتها المئوية    ،  خطأ) ١٥١( األخطاء الكتابية البالغة  

  : ومثال ذلك ،حداًكتابتها كل الطالب إال وا

   : ما كتبته الطالبة سحر في الموضوع الثالث  

ـّغة العلماء الحركات والنقط لتقليل الوضع   . لحن والخطاء في الل

  : والصواب أن تكتب

ـّغةاوضع العلماء الحركات والنقط لتقليل    . للحن والخطأ في الل

  : وما كتبته الطالبة نسرين في الموضوع الثالث

  ..... ة والقرآن الكريمي المساجد مبادى اللغة العربيدرس الطالب ف

  : والصواب أن تكتب
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  ..... طالب في المساجد مبادئ  اللغة العربية والقرآن الكريملدرس ا
   اإلعجام–ج 

ممـا  ،  ل هذا النوع من األخطاء بإهمال النقط أو زيادتها على الحروف          يتمثّ
 خطأ ) ٢٢(بلغت عدد األخطاء    . ا في فهم المعني على وجهه الصحيح      يسبب لبس

% ١٥خطأ، وبلغت النسبة المئويـة       )١٥١(من مجموع األخطاء الكتابية البالغة      
، )مجتمع الدراسـة (وقد أخطأ فيه عدد قليل من الطلبة       . وهي أقل أنواع األخطاء   

  : ومثال ذلك
  : ما كتبه الطالب مؤيد في الموضوع الثالث

  .  جاي نانو جزيره أعظم المسلمين في شمال غرب الصينيعيش م
  : والصواب أن يكتب

  .  جاي نانةين أو جزيرسلمين في شمال غرب الصعظم الميعيش م
  : ما كتبته الطالبة سحر في الموضوع الثالث
  . بدأ المسلمون ينتشرون في مناطق مختلفه

  : والصواب أن تكتب
  . بدأ المسلمون ينتشرون في مناطق مختلفة

ين ت في هذا البحث بمناقشة قضيتين أو مـسأل        فقد قمت ،   ما سبق  وفي ضوء   
وفي كل فرع   ،  ةتحليل األخطاء في كل من المستويات اللغوية الستّ       : ين هما ترئيس

وناقـشت  . من فروع كل مستوى على حدة من الناحيـة اإلحـصائية والكميـة            
ليصار إلى وضع   ،  الظواهر التي رصدتها الدراسة من الناحيتين الكمية والعددية       

 حتـى   ها؛ التقليل من  التمارين المناسبة لمعالجة تلك األخطاء أو محاولة      المناهج و 
  . ن الطلبة من تصويب أوضاعهم اللغويةيتمك



 ٧٨

  

  النسبة المئوية  المجموع  موضوع الخطأ  التصنيف

  %١٢  ٤٣  اإلعراب  النحوي

  %١٠  ٣٦  ثنية والجمعوالت اإلفراد  

  %١٢  ٤٢  التذكير والتأنيث  

  %٢٨  ٩٨  كيرالتعريف والتن  

  %٨  ٢٨  الضمائر  

  %١٨  ٦٣  حروف المعاني  

  %١٢  ٤٢  زمن الفعل  

  %١٠٠  ٣٥٢    إجمالي النحوي

  %١٠٠  ٦٨  عالمات الترقيم  التركيبي

    ٦٨    التركيبي إجمالي

  %٤٠  ٣٣  صوائت  الصوتي

  %٦٠  ٥٠  صوامت  

    ٨٣    إجمالي الصوتي

  %٣١  ٣٥  إسناد الفعل  الصرفي

  %٢٣  ٢٦  الصيغ  

  %١٢  ١٤  حروف المضارعة  
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  %٢٥  ٢٩  همزتا الوصل والقطع  
  %٩  ١٠  ياء النسبة  

    ١١٤    إجمالي الصرفي
  %٥٩,٥  ٧٢  األسلوب  الداللي
  %٤٠,٥  ٤٩  معجمي  

    ١٢١    إجمالي الداللي
  %١٥  ٢٢  عجاماإل  اإلمالئي

  %٦٢  ٩٤  )واألرقام الشدة( الكتابي  
  %٢٣  ٣٥  موضع الهمزة  

    ١٥١    إجمالي اإلمالئي
    ٨٨٩    إجمالي األخطاء

  )٢(جدول رقم 
  .  اللغوية الستة على حدة األخطاء الفرعية في كل مستوى من المستوياتديبين عد
ات و يمثل تصنيف األخطاء على المـستوي      فه،  )٢(أما الجدول السابق رقم       

ع مـن هـذه     في كل فـر    وقد بين الجدول عدد األخطاء    ،  اللغوية الستة بفروعها  
خطاء ونسبتها المئوية مقارنة بالمجموع الكلـي  وقد ذكرت أعداد هذه األ    . الفروع

يكشف مواطن الضعف فـي كتابـة       ) ٢(فهذا الجدول   . لألخطاء ونسبتها المئوية  
والتدريبات الخاصة  ،   في أساليب عالجها عند تصميم التمارين      رليتم النظ ،  الطلبة

  . بقواعد الصرف والنحو واإلمالء

ية بين عدد األخطاء التي وقـع  مقارنة إحصائ) ٣(بين الجدول التالي رقم  وي  
األخطاء خالل أربعة أسابيع قـدم فيهـا         وتطور هذه    فيها الطلبة مجتمع الدراسة   
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، الطالب أربع أوراق كتابية سردية بهـدف الوقـوف علـى شـيوع األخطـاء            
ومقارنـة  ،  ومقارنة نتائج األخطاء في كل ورقة مع الورقة التي تليها         ،  وتواترها

ورقة الثانية واألخيرة لنتمكن من معرفة هذا التطور فـي         نتائج الورقة األولى وال   
  . الوقوع في األخطاء

جماليـة  ارنـات نـستطيع اسـتخالص األخطـاء اإل        وفي ضوء هذه المق     
وإعطاء توصيات تمكـن القـائمين علـى        ،  لمشكالت التي يشترك فيها الطلبة    وا

منهاالمناهج من إعداد مناهج تعالج هذه األخطاء والحد  .  

  )٣(م جدول رق

 الستة فـي كـل    اللغوية نسبة األخطاء في المستويات   ) ٣(بين الجدول رقم    ي
  . من الموضوعات األربعة موضوع

  
  عدد األخطاء  موضوع الخطأ  التصنيف

  ٥  )العالمات اإلعرابية(اإلعراب   األخطاء النحوية
  ١٢  ثنية والجمعاد والتاإلفر  
  ٥  التذكير والتأنيث  
  ٢٣  التعريف والتنكير  
  ٢  الضمائر  
  ٦  حروف المعاني  
  ٣  زمن الفعل  

  ٥٦    المجموع
  ١٣  رقيمتعالمات ال  التركيبي
  ١٣    المجموع
  ٣  صوائت  الصوتي

  ٩  صوامت  
  ١٢    المجموع



 ٨١

  ٤  إسناد الفعل  الصرفي
  ٥  الصيغ  
  ٥  حروف المضارعة  
  ٧  القطعو همزتا الوصل  
  ٣   النسبةياء  

  ٢٣    المجموع
  ٢٠  األسلوب  الداللي

  ٦  معجمي  
  ٢٦    المجموع
  ٢  اإلعجام  اإلمالئي

  ٢٠  )الشدة واألرقام(الكتابي   
  ١١  موضع الهمزة  

  ٣٣    المجموع
  ١٦٣    المجموع  الكلي

  )٤(جدول رقم 
  عدد األخطاء في المستويات اللغوية الستة في الموضوع األول

  عدد األخطاء  موضوع الخطأ  التصنيف
  ٧  )إلعرابية امات العال( اباإلعر  األخطاء النحوية

  ٥  ثنية والجمعاإلفراد والت  
  ١٤  التذكير والتأنيث  
  ٢٧  التعريف والتنكير  
  ٩  الضمائر  
  ٢٢  حروف المعاني  
  ١١  زمن الفعل  

  ٩٥    المجموع
  ١٩  عالمات الترقيم  التركيبي
  ١٩    المجموع



 ٨٢

  ١٤  صوائت  الصوتي
  ١٠  صوامت  

  ٢٤    المجموع
  ١٠  إسناد الفعل  الصرفي

  ٥  لصيغا  
  ٣  حروف المضارعة  
  ٢  همزتا الوصل والقطع  
  ٢  ياء النسبة  

  ٢٢    المجموع
  ١٨  األسلوب  الداللي

  ١٤  معجمي  
  ٣٢    المجموع
  ١  اإلعجام  اإلمالئي

  ١٨  )الشدة واألرقام(الكتابي   
  ٨  موضع الهمزة  

  ٢٧    المجموع
  ٢١٩    المجموع الكلي

  )٥(جدول رقم               

   خطاء في المستويات الستة في الموضوع الثاني بين عدد األي       

  عدد األخطاء  موضوع الخطأ  صنيفالتّ
  ١٤  )العالمات اإلعرابية( اإلعراب  األخطاء النحوية

  ٧  ثنية والجمعاإلفراد والت  
  ١٢  التذكير والتأنيث  



 ٨٣

  ٣٠  التعريف والتنكير  
  ٨  الضمائر  
  ١٧  حروف المعاني  
  ١٢  زمن الفعل  

  ١٠٠    المجموع
  ١٦  عالمات الترقيم  التركيبي
  ١٦    المجموع
  ٨  صوائت  الصوتي

  ١٥  صوامت  
  ٢٣    المجموع
  ٨  إسناد الفعل  الصرفي

  ٨  الصيغ  
  ٦  حروف المضارعة  
  ٥  همزتا الوصل والقطع  
  ٣  ياء النسبة  

  ٣٠    المجموع
  ١٨  األسلوب  الداللي

  ١٨  معجمي  
  ٣٦    المجموع
  ٦  اإلعجام  اإلمالئي

  ١٦  )الشدة واألرقام (الكتابي  
  ٩  موضع الهمزة  

  ٣١    المجموع
  ٢٣٦    المجموع الكلي

  



 ٨٤

  )٦(جدول رقم 
  يبين عدد األخطاء في المستويات الستة في الموضوع الثالث

  عدد األخطاء  موضوع الخطأ  التصنيف
  ١٧  )العالمات اإلعرابية( اإلعراب  األخطاء النحوية

  ١٢   والجمع والتثنيةاإلفراد  
  ١١  ير والتأنيثالتذك  
  ١٨  التعريف والتنكير  
  ٩  الضمائر  
  ١٨  حروف المعاني  
  ١٦  زمن الفعل  

  ١٠١    المجموع
  ٢٠  عالمات الترقيم  التركيبي
  ٢٠    المجموع
  ٨  صوائت  الصوتي

  ١٦  صوامت  
  ٢٤    المجموع
  ١٥  إسناد الفعل  الصرفي

  ٧  الصيغ  
  ٣  حروف المضارعة  
  ١٥  همزتا الوصل والقطع  
  ٦  ء النسبةيا  

  ٤٦    المجموع
  ١٦  األسلوب  الداللي

  ١١  معجمي  
  ٢٧    المجموع



 ٨٥

  ١٣  اإلعجام  اإلمالئي
  ٣٠  )الشدة واألرقام(الكتابي   
  ٧  موضع الهمزة  

  ٥٠    المجموع
  ٢٦٨    المجموع الكلي

  )٧(جدول رقم 

  لمستويات الستة في الموضوع الرابعيبين عدد األخطاء في ا

  متابعة تطور الطالب 

المستويات اللغوية الـستة فـي كـل مـن          في  متابعة تطور نسب األخطاء     
ألن زيادة عدد األخطاء أو      ؛الرابع ،الثالث،  الثاني،  األول: ربعة األ الموضوعات

  .  لقدرة الطالب على الكتابةنقصانها تمثل تطوراً

بـة  مجموع األخطاء التي وقع فيها الطل     ) ٣(ونالحظ من خالل الجدول رقم      
عات األربعة ونسبتها المئوية إلى مجموع األخطاء فـي الموضـوع        في الموضو 

 في البيت كما    ألن عدد األسطر يختلف عندما يحضر الطالب الموضوع       ،  الواحد
ن الموضوع الذي كتبه الطالب بصورة مفاجئة كمـا فـي   في الموضوع األول ع 

  . الموضوع الرابع

  المستوي النحوي  -١

وبلغت نـسبتها   ،  خطأ )٥٦(لموضوع األول   بلغ عدد األخطاء النحوية في ا       
  . من العدد الكلي لألخطاء في هذا الموضوع% ٣٤المئوية 

وبلغت النسبة  ،  خطأ) ٩٥(وفي الموضوع الثاني بلغ عدد األخطاء النحوية          
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  . من العدد الكلي لألخطاء في هذا الموضوع% ٣٢المئوية 

وبلغـت  ، خطـأ  )١٠٠(وفي الموضوع الثالث بلغت عدد األخطاء النحوية         
  . من العدد الكلي لألخطاء في الموضوع ذاته% ٤٢نسبتها المئوية 

ب ألن الطـال  ؛ أقل عدد مـن األخطـاء  وقع فيهانالحظ أن الورقة األولى       
ثم ارتفعت نسبة الخطأ في األوراق الثالث التاليـة  ، روا الموضوع في البيت حض

وهذا يعني ارتفاع نسبة     .%٤١ت مع معدل كلي يساوي      واستقر،  ومنها المفاجئة 
األخطـاء فـي المـستويات      مستوى النحوي من بين جميع أنواع       األخطاء في ال  
والسبب يعود إلى أن اللغة الصينية ال تحتوي على مفردات نحوية           ،  اللغوية الستة 

والتـذكير  ،   والجمـع  والتثنيـة اإلفراد  : ومثال ذلك ،  كما الحال في اللغة العربية    
  . والتعريف والتنكير، وزمن األفعال، إلعرابيةوالعالمات ا، والتأنيث

  المستوى التركيبي -٢

ونـسبتها  ،  خطـأ ) ١٣(بلغ عدد األخطاء التركيبية في الموضـوع األول           
ع الثاني  ووفي الموض ،  من عدد األخطاء الكلي في الموضوع نفسه      % ٨المئوية  

بتها ، ونـس  خطأ) ١٦(ضوع الثالث   ووفي الم ،  %٩خطأ، ونسبتها المئوية    ) ١٩(
وهـي  ،  %٩ ونسبتها المئويـة  ،  خطأ )١٩(وفي الموضوع الرابع    ،  %٧المئوية  

  . ت مستوى الطلبة في الموضوعات األربعةثباأي ، نسبة تكاد تكون ثابتة

    المستوى الصوتي -٣

% ٧والنسبة المئوية   ،  خطأ )١٢(وع األول   وتية في الموض  بلغ عدد األخطاء الص   
، خطـأ ) ٢٤(لثاني بلغ عـدد األخطـاء       وفي الموضوع ا  ،  من مجموع األخطاء  

خطـأ، والنـسبة المئويـة      ) ٢٣(وفي الموضوع الثالث    ،  %١١والنسبة المئوية   
وهذا . %١١ ةيوالنسبة المئو ،  خطأ) ٢٤(وفي الموضوع الرابع المفاجئ     ،  %١٠
.  أو معلومـاً   ئاً النظر إن كان الموضوع مفاج     صرفني ثبات مستوى الطلبة ب    يع



 ٨٧

ن النظام  ما بي ن الطالب يخلط    أل،  ة عالية ل نسب وتية تشكّ ولكن تبقى األخطاء الص   
  . الصوتي في لغته األصلية واللغة العربية

  المستوى الصرفي  -٤
والنـسبة  ،  خطـأ  )٢٣(بلغ عدد األخطاء الصرفية في الموضـوع األول           

وفـي  ،  %١٠والنسبة المئوية   ،  خطأ) ٢٢(وفي الموضوع الثاني    ،  %١٤المئوية  
أما الموضوع الرابع فعدد    ،  %١٣المئوية  ونسبتها  ،   خطأ )٣٠(الموضوع الثالث   

نالحظ أن نسبة األخطاء الـصرفية      . %١٠ونسبتها المئوية    خطأ) ٢٢(األخطاء  
يـرة  وتوبقيت نسب األخطاء علـى      ،  وهي نسبة عالية  ،  جاءت في المرتبة الثالثة   

ـ  .  لطبيعة الموضوع  مع ارتفاعها في الموضوع الثالث نظراً     . واحدة رة ولعل كث
   اللغة الصينية من النظام الصرفي الذي تتمتع بـه اللغـة            األخطاء تعود إلى خلو 

  . وصعوبة إدراك الطلبة لمرامي الصرف وأهميته في اللغة العربية، العربية

  المستوى الداللي -٥

نالحظ أن عـدد األخطـاء الدالليـة فـي          ،  )٣(وبالنظر إلى الجدول رقم       
كلي من عدد األخطاء ال   % ١٦لنسبة المئوية   وا،  خطأ )٢٦(الموضوع األول بلغ    
والنـسبة المئويـة   ، خطأ )٣٢(ع الثاني فبلغت أما الموضو، في الموضوع األول 

وفـي  ،  %١٥ونـسبتها المئويـة     ،  خطـأ ) ٣٦(، وفي الموضوع الثالث     %١٥
نالحظ أن األخطـاء    . %١٥والنسبة المئوية   ،  خطأ )٣٢(الموضوع الرابع بلغت    
 اسـتيعاب   يعكس مدى  وهذا مؤشر جيد     ،ضوع الرابع ومالداللية انخفضت في ال   

ولكن يبقى هذا المستوى من أعلـى       . الطالب لمعاني الكلمات والعبارات وداللتها    
 لطبيعـة اللغـة     نظراً،  النسب في عدد األخطاء بعد المستوى النحوي واإلمالئي       

  . )موضوع الدراسة(العربية مبنى ومعنى من اللغة األم للطالب 



 ٨٨

   اإلمالئيالمستوى - ٦

ـ    ) ٣٣( عدد األخطاء اإلمالئية     بلغ   والنـسبة  ،  ع األول وخطأ فـي الموض
وفـي  ، %١٢ونسبتها المئوية   ،  خطأ )٢٧(، وفي الموضوع الثاني     %٢٠المئوية  
وفي الموضـوع الرابـع     ،  %١٣ونسبتها المئوية   ،  خطأ )٣١(ع الثالث   والموض

  .  هذا الموضوعمن عدد األخطاء الكلي في% ١٢خطأ والنسبة المئوية  )٢٧(

تها في الموضوع الرابع بنسبة الفتة وثبا      عدد األخطاء اإلمالئية     قلّةحظ  نال  
ر مـستوى الطالـب علـى    تطو وهذا يشير إلى. في الموضوعات الثالثة األولى  

الرغم من أن األخطاء اإلمالئية جاءت نسبتها في المرتبة الثانية بعـد األخطـاء            
إذ بلـغ عـدد      ؛بة كتابة الشدة على الحـروف     وقد أهمل كثير من الطل    . النحوية

من مجموع عدد األخطاء في هـذا       % ٦٢والنسبة المئوية   ،  خطأ )٩٤(األخطاء  
 الطالب العـرب    إذ إن  ؛وهذا ليس غريباً  . المستوى من المستويات الستة السابقة    

  . يهملون كتابة الشدة على الحروف العربية أيضاً

خطاء في الموضـوعات األربعـة أن       كما نالحظ من خالل تحليلنا لهذه األ        
 وإذا. )٧،  ٦،  ٥،  ٤ول  اانظـر الجـد   ( على كل المستويات      مقبوالً هناك تطوراً 

إال .  األول الذي حضره وكتبه الطالب خارج غرفة الـصف         الموضوعاستبعدنا  
أن الالفت أن نسبة األخطاء النحوية كانـت هـي األعلـى رغـم ثباتهـا فـي            

وقد الحظنا ثبات   . تليها األخطاء اإلمالئية والصرفية    ،الموضوعات الثالثة التالية  
هذه األخطاء حتى في الموضوع الرابع الذي كتبه الطالب في الصف بـصورة             

طالب عبر  ر لغة ال  وهذا يشير إلى تطو   . مفاجئة وعدم معرفتهم بالموضوع مسبقاً    
ولكن تبقى هنـاك مـشكالت تواجـه        . جريت فيها الدراسة  أربعة األسابيع التي أُ   

سين في تعليم الطلبة الصينيين    المدر  ،ن يميحتاج إلى تكثيف الجهود من المعل     ا  مم



 ٨٩

  سواء والطالب على حد  . األسـاتذة   ألن،  بشتراك مدرسـين عـر    ا من   وال بد
 من الصعوبات    بعض المسائل ويواجهون عدداً    –  أحياناً –الصينيين تخفى عليهم    

جـودي بيـنهم   ظت ذلك أثنـاء و وقد الح، الواسعةفي فهم سياقات اللغة العربية    
  . والتدريس معهم

إذ ترسل طالبهـا الخـريجين   ،  جيداًم به جامعة جين جي مثاالً    ولعل ما تقو    
بهدف ممارسة اللغة العربية فـي      ،  لقضاء سنة دراسية في غير بلد عربي واحد       

أن يعود إلى    قلة عدد األخطاء في هذه الدراسة        ولعّل. البيئة العربية وبين أبنائها   
  . البالد العربية إحدى درسوا سنة واحدة في)مجتمع الدراسة(عظم الطالب م

  : الذكور واإلناث

وما أظهرتـه   ،  كل من الذكور واإلناث   لوفيما يتعلق بنسبة معدالت األخطاء      
  . الدراسة في هذه الناحية

عدد األخطاء ونسبتها التي بينتها الدراسة بالنسبة إلى        ) ٨(دول رقم   يبين الج   
،  وإناثـاً  ي كتبها الطـالب ذكـوراً     وفيه يظهر عدد السطور الت    . واإلناثالذكور  

) ١٣( بأن عينة الدراسـة      علماً،  جمالي عدد األخطاء التي وقع فيها كل منهما       وإ
  . وثمان من اإلناث، م خمسة ذكورمنه،  وطالبةثالثة عشر طالباً
  المعدل  إجمالي األخطاء  دد السطورإجمالي ع  الجنس
  ١ر٢  ٤٩٣  ٣٨٤  اإلناث
  ١ر٤  ٣٩٦  ٢٨٦  الذكور

  )٨ (  رقمدولج          
  خطاء عند الذكور واإلناثمعدالت األ) ٨(بين الجدول رقم ي
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  عدد األخطاء   -أ 

في حـين  ، خطأ) ٤٩٣(مجموع عدد األخطاء التي وقعت فيها الطالبات    بلغ  
  . خطأ) ٣٩٦(ب الذكور بلغ عدد األخطاء التي وقع فيها الطال

  عدد السطور -ب 

في حين بلغ   ،  سطراً) ٣٨٤(لطالبات  اجموع عدد السطور التي كتبتها      مبلغ  
  . سطراً) ٢٨٦(ور التي كتبها الطالب الذكورمجموع عدد السط

يتبين أن معدل األخطـاء التـي وقـع فيهـا       ) ٨( إلى الجدول رقم     واستناداً
أن  على الرغم مـن      ،الطالب أكبر من معدل األخطاء التي وقعت فيها الطالبات        

  .  وطالبةثالثة عشر طالباً) ١٣(العينة البالغة مجموع 
فـي  ،  خطـأ  ١ر٢وبلغ متوسط معدالت الخطأ في السطر الواحد للطالبات         

،  خطـأ  ١ر٤حين بلغ متوسط معدالت الخطأ في السطر الواحد للطالب الذكور           
خطأ إال أنه يشكل على المستوى الكلي لألخطاء        ) ٠ر٢ (وإذا كان الفرق صغيراً   

ويجب أن يلقي عناية عند دراسة األسباب والصعوبات التـي  ، هان به ال يست رقماً
  . يواجهها الطلبة في الكتابة

طه ونحن  حوهذا نال ،   الذكور قدمات على الطالب  ولذلك نالحظ أن الطالبات مت    
ويحققن ،  أكبر في الدراسة  إذ إن الطالبات يبذلن جهوداً     ؛الطالب في الجامعة   ندرس

ـ  كما نالحظ أن معظم   . ذكورنتائج أفضل من الطالب ال      ى المنح الدراسية التي تعط
أو المنح الدراسية الخارجية للدول     ،   بها الطالبات سواء داخل تايوان     ب تحظى للطال

  .  السعوديةالعربية مثل األردن وتونس والكويت وأحياناً

ص اللغـة   لتخـص  ةرسات في الجامع  انتباه أن عدد الطالبات الد    والالفت لال 
وهذا يؤكد ما   .  عدد الطالب الذكور الدارسين في القسم نفسه       كثيراًالعربية يفوق   

  . ذهبت إليه نتائج هذه المقارنة بين الجنسين في مجال تحقيق اللغة واكتسابها
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  أسباب األخطاء

  . تها الدراسة كثيرة ومتعددةأسباب الوقوع في األخطاء التي بحثإن   

دور كل منهما   و،  نفسهاللغة العربية   والثانية تتعلق با  ،  األولى تتعلق باللغة األم   
 ومراحل تطوره في اكتـساب      والثالثة تتعلق بالطالب نفسه   ،  يمفي عملية التعل  

  . اللغة الثانية
 بل يرجع بعـضها أيـضاً     ،  ال تقتصر األسباب على المسائل السابقة وحسب      

ق التـدريس   أو إلـى طـر    ،  سأو إلى المدر  ،  اسبنإلى المنهج الدراسي غير الم    
القائم بين اللغتـين األم      والتداخل اللغوي ،   والبيئة التي يدرس فيها الطالب     القديمة

  . واللغة الثانية المكتسبة
،  عند النطق والكتابـة    فإن الصينيين يقلبون الراء الماً    ،  فمن تأثير اللغة األم   

وكذلك حرف الحاء الذي يقلبونه     ،  ألن حرف الراء غير موجود في اللغة الصينية       
ق حرف الضاد الـذي  أو صعوبة نط،  ف العين إلى الهمزة    قلب حر  أو،  إلى الهاء 
  . ينطق داالً

ة والهـاء   طومن أسباب األخطاء والتداخل في العربية نفسها مثل التاء المربو         
 ؛ اللغة الصينية  ومن األسباب ما يخص   . أبناء العربية أنفسهم  حتى   فيها   ئالتي يخط 

ـ ،   أداة التعريـف   وال تعـرف  إذ ال يوجد فيها التذكير والتأنيث،        فة سبق الـص  وت
ها عن  تفاللغة الصينية تختلف في أنظم    ،  ويسبق المضاف إليه المضاف   ،  صوفالمو

إذ تلزم جميعها حالة    ،  والتثنية والجمع ي اإلفراد   كذلك الحال ف  . أنظمة اللغة العربية  
وعدم قدرة الطالب الصيني علـى     . وكذلك ال تتطابق الصفة مع الموصوف     . واحدة

  . د إذ يبقى العدد كما هو في حالة اإلفراد والتثنية والجمعتمييز العد

أو ،  ة الطالب في حروف الجر زيادة أو إهمـاالً        كما أبرزت الدراسة مشكل     
كما أن الطالب يخلـط     . ها الصينيون بالفاصلة  لهمال حروف العطف التي يستبد    إ
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 الـصينية    اللغة وذلك لخلو  ؛ والحاضر أو المستقبل   ،الماضي: بين أزمنة األفعال  
  . قسيماتتمن هذه ال

م،نفسهأ وإن كان يقع فيها أبناء العربية        ،ة أخطاء في عالمات اإلعراب    وثم 
  من  ن بالياء بدالً   فيرفعو ؛ الخطأ فيها من جميع الطلبة      لتكرار غاًلكنها ليست مسو 

  .  من الواوى أو العكس في حال الجمع المذكر السالم بدالًاأللف للمثنّ

اول السابقة كثرة الوقوع في خطأ كتابة الهمزة وهي مـن           ويالحظ من الجد  
 عون همزة القط  أو يسقط ،  إذ يخلطون بين الهمزتين   ،  خصائص اللغة العربية فقط   

إذ ال توجد لغات أخرى تعرف الهمزة        ؛وهذا ناجم من اللغة العربية    ،  بشكل كبير 
ي من اللغـة  األخطاء إلى التداخل اللغومن ويرجع هذا النوع    . غير اللغة العربية  

  . وإلى صعوبة اللغة العربية نفسها أيضاً، العربية نفسها

ة إذ تختلف اللغة العربية عن اللغة الـصيني       ،  كما نالحظ أخطاء في التركيب    
ضع أسماء االستفهام في آخر الجملة ولـيس        من حيث ترتيب مبنى الجملة كأن ت      

  . في أولها كما الحال في العربية

بل هنـاك   ،  حسبوة   الرئيس ة على العوامل الثالث   سباب األخطاء ال تقتصر أ    
  .تمت اإلشارة إليها سابقاًأسباب أخرى 

  طرق العالج

، وفي ضوء دراسة األسباب التي تؤدي إلى وقوع الطالب فـي األخطـاء            
تدريس العربية فـي    أقترح بعض الحلول لتعين الجامعة على النهوض بمستوى         

  : ومنها، جامعة جين جي

  . ة التدريسية المناسبإعداد المناهج  - ١
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  . حوث والدراسات وورش العملس من خالل البطوير األستاذ والمدرت   -٢

  . توفير طرق التدريس الحديثة التي ترفع مستوى تقديم المادة اللغوية- ٣

            ص لقد الحظت أثناء التدريس في قسم اللغة العربية عدم وجود منهج مخص
 من إعداد مناهج خاصة     وال بد ،  في الصين تمد على منهج قديم     وإنما يع ،  للجامعة

جين جي إلى اسـتقدام      فقد سعت جامعة  . بالقسم وذلك بالتعاون مع أساتذة عرب     
بهدف رفع كفاءة الطلبة في تعلم اللغة العربيـة         ،  أساتذة عرب للتدريس في القسم    

المـؤتمرات وورش   و من عقـد النـدوات       وال بد . وهي خطوة صحيحة وسليمة   
  . داء األساتذة الصينيين بشكل مستمرالعمل لتطوير أ

كما تقوم جامعة جين جي بإرسال طالبها لقضاء سنة في الدول العربية مثـل          
 من دوال ب، وذلك ليعيشوا بين أبناء اللغة نفسها ؛األردن والكويت وتونس والسعودية

 ،ي يرسـل ال يكـون مناسـباً       ن العدد الذ  إذ إ  ؛ل الطلبة في السنة الرابعة    إرسال ك 
ـ   ،لى الطالب األوائل  يقتصر ع و نهم مـن   أو الذين يملكون المال الكافي الـذي يمكّ

  . السفر

، هم ضرورة ملحة لتنعكس على الطالب     إن تدريب المدرسين وعقد دورات ل       

 من زيادة عدد الساعات التي يدرسها الطالب من ساعتين إلى ثالث ساعات            وال بد  ،
  .  عشرة ساعة أسبوعياًثماني) ١٨(أي أن ال يقل معدل الدراسة عن 

   بالمسائل التطبيقية   ىة تعن  أن تكون مادة الكتاب مادة حديثة وعصري       وال بد 
ها العصر كما الحال في الكتب الـصينية        حصر بقوالب جامدة تجاوز   وال تن ،  للغة

  . التي تدرس في الجامعة

وأشرطة الفيديو واألفالم ضـرورة مهمـة       ،  إن استخدام المختبرات اللغوية     
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 وال بد ،  ة استخدام هذه الوسائل التعليمية في القسم      فقد الحظت قلّ  ،  ية الطالب لتقو
 تها أن يقضي الطالب السنة الرابعة كاملة فـي إحـدى الـدول            أن يكون في خطّ   

وهذا يمكن توفيره من خالل الحـصول علـى مـنح          . العربية الكتساب التدريب  
لجانب خدمـة للطـالب     دراسية من الدول العربية عن تقديم المساعدة في هذا ا         

  . الناطقين بها عددوزيادة ، وخدمة للغة العربية نفسها

      وال ،  س اللغة العربية داخل الغـرف الـصفية       كما ينبغي أن يستخدم المدر
  . نستخدم اللغة الصينية أو اللغة الوسيطة إال في حاالت الضرورة

إذ  ؛نوال بد من دعم الجهات الرسمية العربية لجامعة جين جي فـي تـايوا          
نها تأخذ على عاتقها تعليم اللغة العربية وحدها في تايوان على الرغم من وجود              إ

  . سبعين جامعة أخرى) ٧٠(أكثر من 

  الخالصة

 في هذه الدراسة تحليل األخطاء الكتابية التي يقع فيها طلبة قـسم             لقد بحثت 
ن أن   تبي وقد،  اللغة العربية من مستوى السنة الرابعة في جامعة جين جي بتايوان          

ة المتمثلـة باللغـة األم       الرئيس ةخطاء ال تعود إلى األسباب الثالث     أسباب هذه األ  
زتها إلـى مـشكالت تتعلـق       ولكنها تجاو ،  فسهماء الطلبة أن  واللغة العربية وأخط  
وعدد الساعات الدراسية واألسـاليب الحديثـة واألجهـزة         ،  بالمناهج ومحتوياتها 

اللغوية والهدف الذي يسعى الطالب من خاللـه        اب البيئة   ثة وغي والنظريات الحدي 
 بعض طرق العالج والتوجيهات الالزمة لمعالجـة        توطرح. لتعلم اللغة العربية  

وال ،  المدرس والطالب والمنهج  : وال سيما أركان العملية التدريسية    ،  هذه األخطاء 
ية  بين جامعة جين جي والدول العربية وجامعة الدول العرب          من زيادة التعاون   بد

  . لمساعدتها في هذا المضمار
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حويـة ثـم     أن أعلى نسبة وقوع لألخطاء كانت في الناحية الن         تكما الحظ 
 اللغة الصينية مما يجعـل      فين هذه المستويات ال تتوافر      إذ إ ،  الداللية والصرفية 

وعلى الرغم مـن ذلـك فـإن        . لغة األم واللغة المستهدفة   الالطالب يخلط ما بين     
ن  من الطالب الجيـدي    ونيعدربية في مستوى السنة الرابعة      ب قسم اللغة الع   طال

ضوا سنة في إحدى البالد العربية مثـل األردن وتـونس           ألنهم ق ؛  باللغة العربية 
باإلضافة إلى وجود مدرسـين عـرب       . والسعودية والكويت وغيرها من الدول    

ي العرب ف مع   يح لهم فرص االحتكاك   طيلة السنوات الماضية في الجامعة مما يت      
ـ  كما. غياب البيئة اللغوية المناسبة    داء  أن أداء اإلنـاث أفـضل مـن أ         ت الحظ

 زيادة أعداد الطالبات على أعداد الطـالب الـذكور، وهـذه            توالحظ. الذكور
  . كلهلغات العالم في تشابه ظاهرة ت

أرجو أن تسهم هذه الدراسة بإلقاء الضوء على أهمية تدريس اللغـة            ،  وبعد
بالنظر في هذه الدراسة كـي      الباحثون والمهتمون   م  أن يقو بية في تايوان، و   العر

وأن . اللغـة العربيـة   الرامية لرفع مستوى الطالب ب    تساهم في دعم جهود القسم      
خرون باستكمال جوانب أخرى مـن مـشكالت تعلـم العربيـة          الزمالء اآل يقوم  

  . بسواءخدمة للطالب واللغة العربية سواء ، للناطقين بغيرها
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