
 

األخطاء الكتابية لطلبة السنة الرابعة في قسم اللغة العربية في 
 دراسة تحليلية: جامعة جين جي  في تايوان   

  
  عوني صبحي الفاعوري .د

 

  الملخص

  
لقد بحثنا في هذه الدراسة تحليل األخطاء الكتابية التي يقع فيها طلبة قسم اللغة   

العربية من مستوى السنة الرابعة في جامعة جين جي بتايوان ، وقد تبين أن أسباب 
غة العربية هذه األخطاء ال تعود إلى األسباب الرئيسية الثالث المتمثلة باللغة األم والل

وأخطاء الطلبة أنفسهم ، ولكنها تجاوزتها إلى مشكالت تتعلق بالمناهج ومحتوياتها ، 
وعدد الساعات الدراسية واألساليب الحديثة واألجهزة والنظريات الحديثة وغياب 

وطرحنا . البيئة اللغوية والهدف الذي يسعى الطالب من خالله لتعلم اللغة العربية 
لتوجيهات الالزمة لمعالجة هذه األخطاء ، وال سيما أركان بعض طرق العالج وا

المدرس والطالب والمنهج ، وال بد من زيادة التعاون ما بين : العملية التدريسية 
  .جامعة جين جي والدول العربية وجامعة الدول العربية لمساعدتها في هذا المضمار 

حية النحوية ثم الداللية كما الحظنا أن أعلى نسبة وقوع لألخطاء كانت في النا  
والصرفية ، إذ إن هذه المستويات ال تتوافر عليها اللغة الصينية مما يجعل الطالب 

وعلى الرغم من ذلك فإن طالب قسم اللغة . يخلط ما بين لغة األم واللغة المستهدفة 
العربية في مستوى السنة الرابعة يعدون من الطالب الجيدين باللغة العربية ألنهم 

وا سنة في إحدى البالد العربية مثل األردن وتونس والسعودية والكويت وغيرها قض
باإلضافة إلى وجود مدرسين عرب طيلة السنوات الماضية في الجامعة . من الدول 

كما . مما يتيح لهم فرص االحتكاك مع العرب في غياب البيئة اللغوية المناسبة 
والحظنا زيادة أعداد الطالبات على . ور الحظنا أن أداء اإلناث أفضل من أداء الذك

                                                
 أبحاث محكمة 
   جامعة جينجي الوطنية،  قسم اللغة العربية و آدابها،أستاذ مشارك   
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  . أعداد الطالب الذكور، وھذه ظاھرة تتشابھ مع كل لغات العالم 
وبعد ، أرجو أن تسھم ھذه الدراسة بإلقاء الضوء على أھمیة تدریس اللغة   

العربیة في تایوان ، وأن یقوم المسؤولون بالنظر في ھذه الدراسة كي تساھم في دعم 
وأن یقوم الزمالء األخرون . لرامیة لرفع مستوى الطالب باللغة العربیة جھود القسم ا

باستكمال جوانب أخرى من مشكالت تعلم العربیة للناطقین بغیرھا ، خدمة للطالب 
فإن أصبت فمن اهللا ، وإن أخطأت فمن نفسي ، وحسبي . واللغة العربیة سواء بسواء 

  . أني حاولت ، ولكل مجتھد نصیب 
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Writing mistakes for fourth year students in the 
Arabic Department at Chengchi University in 

Taiwan: An Analytical Study 
 

Dr. Awni. S. El-Faouri 
 

Abstract 
 

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. We have 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. 
    The study showed that the highest 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 
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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 in 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 students, 
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. 

6

第
三
、
四
屆
中
東
與
伊
斯
蘭
研
討
會
論
文
集



 

   
  

تقوم ھذه الدراسة على تحلیل األخطاء التحریریة التي یقع فیھا الطلبة الصینیون 
وكنت في بادئ األمر أود . من دارسي اللغة العربیة في جامعة جین جي في تایوان 

دراسة كل األخطاء التي یقع فیھا طلبة السنة الرابعة الذین سیتخرجون في ھذا الفصل 
 في جمیع المھارات ، وصعوبة حصرھا دفعتني للبحث في ، ولكن كثرة األخطاء

االستماع ، : األخطاء التحریریة ، علما بأن األخطاء تقع في المھارات األربع وھي 
  . والتحدث ، والقراءة والكتابة 

لقد اعتمدت في ھذه الدراسة على إجراء بحث میداني على طلبة السنة الرابعة   
میدان بعد فترة قریبة ، والفئة المستھدفة ھم طلبة الخریجین الذین سیكونون في ال

  . السنة الرابعة في قسم اللغة العربیة في جامعة جین جي 
إن حاجة من یتعلم اللغة العربیة من الصینیین تختلف كثیرا كلغة ثانیة وأغراض   

متعددة ، وتزداد الخطورة إذ إن بعض ھؤالء الخریجین یعمل في المجال الدبلوماسي 
اسي والعسكري والترجمة ، وبعضھم اآلخر یعمل في مجاالت اقتصادیة أو والسی

  . وقد تسبب ھذه األخطاء أضرارا متنوعة كال في مجالھا . ریاضیة أو إعالمیة 
  : ومن األسباب التي دفعتني للقیام بھذه الدراسة المیدانیة وخوض فیھا   

للغة العربیة في جامعة  توافر عدد كبیر من الطلبة الصینیین الذین یدرسون ا– 1
جین جي ومركز اللغات في كلیة الدفاع الوطني التابع للقوات المسلحة في 

  .تایوان 
وجود مشكلة تستحق االھتمام ، فھي ظاھرة تحتاج إلى بحث شامل ، ودراسة   - 2

  متخصصة وتحلیل منھجي 
 على یمكن أن تقدم ھذه الدراسة العملیة مساعدة لمدرسي اللغات في التعرف  - 3

أسباب الخطأ ، ومن ثم یحاولون تداركھا عند تألیف الكتب ، ووضع المفردات 
  .اللغویة والمناھج 

  .اإلقبال على دراسة اللغة العربیة في جمیع أنحاء العالم خالل العقد الماضي   - 4
االستفادة من الدراسات اللغویة المقارنة في تعلیم اللغة العربیة لتمكن الطالب   - 5

  .ك المھارات األساسیة وتجنب المشكالت التي تنجم مستقبال من امتال
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وجودي كمدرس في جامعة جین جي ومركز اللغات في الدفاع الوطني التایواني   - 6
  . ورغبتي في تقدیم شيء یفید الطالب وبخدم اللغة العربیة 

ل ھذه األمور مجتمعة كانت دافعا ومشجعا لي للقیام بھذه الدراسة العلمیة للوصو  
إلى أسباب ھذه الظاھرة وتقدیم المساعدة والحلول لھذه المشكلة فإن أصبت فمن اهللا 

 .وإن أخطأت فحسبي أني حاولت واجتھدت ، ولكل مجتھد نصیب 
  

     :    
  

فقد اتفقت المصادر . تضرب العالقات الصینیة العربیة بجذورھا عبر القرون   
 149یرانیة والرومانیة على أن العالقات العربیة الصینیة تعود إلى عام الصینیة واإل
وھذا یختلف عما یتصوره بعض الناس من أن الصین عرفت اللغة . قبل المیالد 

العربیة بعد الفتح ودخول الدین اإلسالمي ، كما ھو الحال بالنسبة للبالد التي فتحت 
  i.شرقا وغربا بعد الفتوح األسالمیة 

رف منذ ذلك الوقت طریقا الحریر والبخور ، ألن القوافل كانت تمر في وقد ع  
وأما . الطریق البري محملة بالحریر الصیني الذي كان من أشھر بضائع الصین 

الطریق الثاني الذي استعمل بعد عدة قرون من االتصال فھو الطریق البحري الذي 
البخور العربیة والھندیة مع سمي بطریق البخور ، ألن التجار العرب كانوا یحملون 

 وقد اقتصرت اللغة العربیة قبل اإلسالم على وجود ii.البضائع األخرى إلى الصین 
  .عدة مترجمین یقومون بالترجمة للوفود والتجار 

أما بعد اإلسالم ، فقد استوطن كثیر من العرب والعجم الصین ، سواء من   
فقد .  عاداتھ ولغتھ وكذلك الدین والعلوم التجارأوالنازحین ، وأسسوا تراثا اجتماعیا لھ

أصبحت اللغة العربیة لغة القومیات العربیة والفارسیة والتركیة نظرا ألنھم 
بل یمكن أن نقرر أن العرب الذین استوطنوا الصین قد أصبحوا عنصرا . مسلمون 

مھا أساسیا في تكوین قومیة خوي المسلمة ، فلم ینسوا لغتھم ، ولم یتھاونوا في تعلی
وقد عرفوا بین الصینیین باسم داتشي ، وقد وصلت كثیر من الجالیات . ألوالدھم 

المسلمة إلى الصین في أثناء حكم أسرة یوان المنغولیة إثر سقوط بغداد على ید 
فوصل أكثر من ملیونین من العرب والفرس ، وكان أكثرھم من الجنود . المغول 
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وما زالت بعض العائالت الصینیة تحمل اسم . والصناع والفنیین والعلماء والمثقفین 
.  دین  Den اختصارا السم محمد ، وMuاختصارا السم محمود ، ومو  Maما 

  iii.وبذلك تكونت جالیات صینیة من أصول عربیة 
وقد ذكر ابن بطوطة أن المسلمین بنوا في األحیاء السكنیة مساجدھم التي   

   iv.ن أوالدھم یتعلمون فیھا یقومون فیھا بالعبادة ، ومدارسھم التي كا
أما في الوقت الحاضر ، فقد أصبح التعلیم الدیني الخاص بالمسلمین یقتصر على   

المعاھد اإلسالمیة المنتشرة في أنحاء الصین ، إذ وصل عددھا إلى أحد عشر معھدا ، 
اثنان منھا في العاصمة بكین ، وبعض المدارس الصغیرة في المساجد لتعلیم اللغة 

یة والدین اإلسالمي ألبناء المسلمین ، وتوجد اآلن سبع جامعات ومعاھد علیا العرب
فیوجد فیھا قسم ) موضوع الدراسة ( أما في جزیرة تایوان  . vتدرس اللغة العربیة 

لتدریس اللغة العربیة في جامعة جین جي في العاصمة تایبھ ، ومركز اللغة التابع 
ضافة إلى ستة مساجد تتوزع على أنحاء تایوان ، لكلیة الدفاع الوطني والسیاسة ، باإل

منھا اثنان في العاصمة التایوانیة ، وتبلغ الجالیة المسلمة في تایوان أكثر من ستین 
خمسة وثالثین ) 35(في حین یبلغ عدد المسلمین في الصین أكثر من . ألف مسلم 

  .ملیون مسلم یتركزون في جنوب غرب الصین 
 في عدة مجاالت ، وسوف یقتصر حدیثي ھاھنا على تستعمل اللغة العربیة  

إال أن الصین تعد متقدمة كثیرا في شتى استعماالت ) موضوع الدراسة ( تایوان 
ففي تایوان كان ھناك قسم في اإلذاعة یبث باللغة العربیة منذ خمسین . اللغة العربیة 

  .عاما إال أنھ توقف اآلن 
 الدبلوماسي ، إذ تعد الجامعة والمعاھد كما تستعمل اللغة العربیة في المجال  

أشخاصا للعمل في السفارات والمكاتب التجاریة في الدول العربیة ، وبخاصة في 
  . األدرن والسعودیة وعـُمان ودول الخلیج العربیة 

ومن القطاعات المھمة المجال االقتصادي ، فالشركات الصینیة العاملة في   
ومما یجدر ذكره . نیین الذین یجیدون اللغة العربیة الدول العربیة تقوم بتوظیف الصی

أن جمیع القائمین بالعمل في ھذه المؤسسات ھم من الصینیین الذین درسوا اللغة 
  .العربیة وخاصة في األردن والسعودیة وتونس ومصر 
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وھذا ما یوقع الدارسین تختلف اللغة العربیة عن اللغة الصینیة  اختالفا كبیرا ،   
وقد استطعت أن أتلمس بعض ھذه الفروق من خالل . في أخطاء كثیرة ومتنوعة 

تدریسي للطالب وسؤالي زمالئي الصینیین الذین یدّرسون في قسم اللغة العربیة في 
جامعة جین جي ، وبعض القراءات عن اللغة الصینیة  ، وفیما یتعلق بالنظام 

اختالفا كبیرا ، فاللغة الصینیة تعتمد على نظام المقاطع الصوتي فإنھما یختلفان 
الصوتیة ، أما اللغة العربیة فھي تعتمد على نظام الحروف ، ولذلك یصعب على 

. الطالب الصیني النطق بالحروف الحلقیة مثل الخاء والحاء والقاف والعین والغین 
  vi. ـًا  ألـففھم ینطق حرف الراء الًما ، وحرف الحاء ھاًء ، وحرف العین

وعلى المستوى الصرفي فإن اللغة العربیة اشتقاقیة ، إذ یمكن اشتقاق األفعال   
أما الصینیة فال یوجد فیھا  صرف ، ولكنھا تعتمد على . واألسماء من مصدر واحد 

نظام المقاطع ، وھي كثیرة جدا تزید على األلفین ، وھي تعبر عن العالقات النحویة 
  . لة الواحدة بین الكلمات في الحا

وعلى المستوى النحوي ، فاللغة العربیة لغة سامیة جنوبیة ، فیما اللغة الصینیة   
ولذلك تتشكل . تنتمي إلى أسرة اللغات الھان وھي اللغة الفصحى الرسمیة في الصین 

قواعد النحو في اللغة العربیة من تغییر المصدر وصرف الكلمات والحركات في 
  vii.نھایة كل كلمة 

ا اللغة الصینیة فلیس فیھا تصریف وینوب ترتیب المقاطع عن ذلك لیشكل أم  
كما یكثر في اللغة العربیة استعمال حروف الجر . العالقات بین كلمات الجملة 

وحروف العطف ، وأما الصینیة فیكثر فیھ استعمال االفعال ، كما أن أدوات االستفھام 
  .في نھایة الجملة في اللغة الصینیة تأتي في العربیة في أول الجملة بینما تأتي 

ھذه مالمح سریعة أوردتھا للوقوف على حد االختالف بین اللغتین ، وبالتالي   
ولذلك فإن علم اللغة . وقوع الطالب في العدید من األخطاء وعلى شتى المستویات 

م بھ التطبیقي یھتم بتحلیل األخطاء عند تعلم اللغة األجنبیة ، ولذلك فالبحث الذي نقو
 إال أننا نلجأ كثیرا إلى Applied Linguisticsھذه الدراسة ھو عمل تطبیقي 

 كما أسلفنا عند المقارنة بین اللغتین ، Contrastive Analysisالتحلیل التقابلي 
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وذلك للوقوف على األخطاء وتحلیلھا ومن ثم محاولة وضع الحلول لھا ، ألننا نعرف 
مختلفتین ، وتتأثر كل منھما بالبیئات االجتماعیة أن اللغتین تنتمیان إلى أسرتین 

وبالتالي انعكس ذلك كلھ . والثقافیة والدینیة والعادات والتقالید الخاصة بكل منھما 
  . على األسلوب اللغوي لكل منھما 

ولذلك سنلجأ عند تحلیل األخطاء إلى مقابلھا في اللغة العربیة أي على أساس   
یقارن لغة بلغة ، وإنما یقارن مستوى بمستوى ، أو نظاما التحلیل التقابلي الذي ال 

وسوف نبرز . بنظام ، مثل التقابل الصوتي ، أو التقابل الصرفي ، أو التقابل النحوي 
  . ذلك من خالل جداول تثبیت األخطاء وتصحیحھا 

ومع ذلك فإن ھناك اتجاھا یفضل استخدام المنھج التحویلي ، ألنھ یعین على   
ختالفات وإرجاعھا إلى بنیة عمیقة متشابھة بین اللغتیین ، كما أنھ یبرز اختصار اال

  viii.قیمة الكلیات اللغویة في تعلیم اللغة 
    

     
  

إن عملیة اكتساب اللغة أو تعلمھا ھما وجھان لعملة واحدة وھي معرفة لغة ما ،   
طفال للغة األم ، وھي وھناك من یمیز بین عملیة اكتساب اللغة مثل اكتساب األ

وحاولوا بذلك الفصل بین . تختلف عن عملیة تعلم اللغة الثانیة أو اللغة األجنبیة 
 والعملیة Acquired Systemالعملیتین فقاموا بتسمیة العملیة األولى باكستاب اللغة 

 ، وتشكل نتیجة للتدریس والتعلیم Learned System الثانیة تسمى بالنظام المتعلم 
  ix.لمؤسسات التعلیمیة وھو شعوري مدرك في ا
النظریات : ویضیف العلماء ثالث نظریات الكتساب اللغة وتعلمھا وھي   

 Environmental Theories ، والنظریات البیئیة National Theoriesالفطریة 
إال أن العلماء لم یتفقوا على  . Interactions Theories، والنظریات التفاعلیة 

  x.تفسر ظاھرة اكستاب اللغة وتعلمھا تفسیرا كافیا نظریة محددة 
ولذلك ظھرت العلوم المتنوعة والدراسات الكثیرة التي تساعد في فھم ھذه   

النظریات ، مثل علم اللغة النفسي ، وعلم اللغة االجتماعي ، وعلم اللغة المعرفي ، 
جنبیة وكان ذلك تمھیدا لظھور الدراسات المتخصصة في مجال تعلم اللغة األ

11

中
阿
文
庫
28



 

  .واكستابھا 
وفي ھذا البحث لن أتعرض لھذه النظریات ، ألن البحث دراسة تحلیلیة إحصائیة   

وصفیة تقوم على جمع البیانات وتحلیلھا بشكل عملي ، كما أن الدراسة تقوم على 
  والتحلیل التقابلي Description Methodologyالتحلیل الوصفي 

Contraction Methodologyلى مقابلة اللغة األولى باللغة الثانیة  الذي یقوم ع
بحیث یمكن التركیز على الفروق بین اللغتین عند اكتساب اللغة الثانیة ، بذلك تساعد 

  . ھذه الدراسة على تقدیم مادة لغویة مناسبة لتعلم اللغة الثانیة 
ولذلك تھدف ھذه الدراسات إلى تحلیل وفحص أوجھ االختالف والتشابھ بین   

لتنبؤ بالمشكالت التي تنشأ عند تعلم اللغة األجنبیة قبل أن تقع ، وتساھم في اللغات وا
  xi.تطویر مواد دراسیة لتعلیم اللغة األجنبیة 

ولذلك ، فإن اكستاب عادة لغویة جدیدة ال یتم بمعزل عن العادات اللغویة التي   
  .المتعلمة سبق ان اكتسبھا ، فھي تتأثر بالتداخل اللغوي من لغتھ األم إلى اللغة 

  
     

  
إن الدراسة التحلیلیة لألخطاء التحریریة المجموعة من العینة تعد من األداء   

اإلنتاجي ، وھو التعبیر التحریري للطلبة الصینیین من دراسي اللغة العربیة في 
. جامعة جین جي التایوانیة ، وھي دراسة میدانیة وصفیة ، وتحلیلیة ، وإحصائیة 

لمنھج الوصفي استعمل لوصف كل خطأ من األخطاء التي تخرق قاعدة معینة من فا
والمنھج التطبیقي یكون بعد وصف األخطاء ، إذ یستعمل ھذا المنھج . قواعد اللغة 

لتصنیف األخطاء بحسب أقسامھا ، وھي األخطاء النحویة والصوتیة والصرفیة 
  .والداللیة واإلمالئیة والصرفیة 

ألخطاء النحویة في التذكیر والتأنیث ، واإلفراد والتثنیة والجمع فمثال قسمت ا  
أما المنھج . أما المنھج الكمي فھو دراسة كمیة األخطاء وشیوعھا . وإلى آخره 

اإلحصائي ویأتي بعد المراحل السابقة كلھا وحصر األخطاء ، تقسم ھذه األخطاء في 
ي أظھرتھا الدراسة من الناحیة جداول محددة ، إذ یقوم برصد الظواھر اللغویة الت

ثم بعد ذلك نقوم بتحلیل األخطاء بشكل عام كما وردت في الجدول األساسي . الكمیة 
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  .لمجموع األخطاء الكلیة 
وبذلك ، فالتحلیل الكمي لألخطاء ھو تحلیل األخطاء من الناحیة اإلحصائیة ،   

نتائج من القضایا وذلك من خالل عدد األخطاء وتكرارھا یمكن حصر ما أظھرتھ ال
والظواھرالتي من شأنھا أن تعكس أسباب ھذه األخطاء التي وقعت في المستویات 
الستة والنسبة المئویة لعدد كل نوع مع ذكر بعض األمثلة المأخوذة من العینات التي 

  xii.قام الطالب بكتابتھا 
وسوف اختصرھا . xiiiیقوم تحلیل األخطاء على أصول منھجیة ومراحل متعددة   
  :یما یلي ف
  :مرحلة جمع العینات  - 1 

بعد جمع العینات من اثنین وخمسین موضوعا ، وقام كل طالب من مجتمع 
جاءت ثالثة منھا بشكل متدرج معلوم كتب . الدراسة بكتابة أربعة موضوعات 

أحدھا في البیت ، ثم الثاني في الصف بعد معرفة الموضوع مسبقا ، والثالث في 
طالب الموضوع كذلك ، أما الموضوع الرابع فجاء الصف بعد أن عرف ال

مفاجئا ولم یعرفوا عنھ  إال في الصف ، وذلك في فترة زمنیة محددة بلغت أربعة 
  . أسابیع ، بواقع أسبوع بین االمتحان واآلخر 

  : تعریف األخطاء   - 2
تأتي ھذه الخطوة بعد تصحیح األخطاء للطلبة مجتمع الدراسة ، وعددھا 

ون موضوعا ، وسجلت أخطاء كل طالب على بطاقات  ، ونوع اثنان وخمس
 4 ، 3 ، 2 ، 1الخطأ الذي وقع فیھ الطالب ، وقد أخذت ھذه الموضوعات أرقام 

وقد تم استبعاد األخطاء التي تعد ھفوات ، أو التي ال تنطبق علیھا المعاییر 
  . المنھجیة لألخطاء 

  :تصنیف األخطاء   - 3
صف اللغوي لكل خطأ على حدة سواء أكان في في ھذه المرحلة كتب الو

األصوات ، أو في الصرف ، أو في النحو ، أو في الداللة ، ثم تم وصف الخطأ 
  .في إطار نظام اللغة العربیة 

  : تفسیر األخطاء   - 4
وذلك في ضوء المعاییر اللغویة المعروفة وفق أسس اللغة العربیة ، وأثر 
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  . نبي لغة األم واللغة الثانیة ، أو العامل النفسي التداخل اللغوي لدى الدارس األج
  

    
   

تم إدراج األخطاء التي وقع فیھا الطلبة بحسب تصنیفھا الذي انقسم إلى ستة 
النحویة ، والصوتیة ، والصرفیة ، والداللیة ، والتركیبیة ، : مستویات وھي  

أسباب ھذه األخطاء ، وبعد ذلك وبعد دراسة ھذه األخطاء ، استنتجت . واإلمالئیة 
تحددت األخطاء التي تمثل تداخل اللغة من لغة األم ، وأثر الخبرة السابقة ، 

  .واألخطاء التي تمثل تداخل اللغة العربیة نفسھا 
   

    
  

  .الموضوعات األربعة التي طلبت كتابتھا من الطلبة في فترة زمنیة محددة 
دت فیھ جمیع األخطاء في الخمسین موضوعا عینة الجدول األساسي الذي وج

 .الدراسة
وھو یمثل أساس الدراسة حیث قسمنا الجدول إلى ستة أقسام ، : الجدول األساسي 

  xiv.وحصرنا في كل قسم منھا األخطاء بحسب نوعھا 
القسم األول لألخطاء النحویة التي تضم اإلفراد والتثنیة والجمع والتذكیر   

والقسم الثاني لألخطاء . لفعل وعالمات اإلعراب وزمن الفعل والتأنیث وإسناد ا
الصوتیة ، ثم األخطاء الصرفیة في القسم الثالث ، ثم التركیبیة ، وفي الخامس 

  . الداللیة ، وفي القسم السادس اإلمالئیة 
ولذلك فإن الجدول األساسي یشكل المحور األساسي والعمود الفقري للدارسة   

لدراسة اإلحصائیة التي تعكس نتائج ھذه األخطاء بأنواعھا حیث استخرجت منھ ا
وقد استخرجت من ھذا الجدول دراسة مقارنة بین االمتحانات األربعة حسب . الستة 

الموضوع وتواترھا ، وجداول تبین األخطاء عند الطالب من حیث الجنس والمقارنة 
  . بین أول موضوع  وأخر موضوع وبین الموضوعات بالترتیب 

  : طرح الدراسة األسئلة التالیة التي تقوم الدراسة بالبحث عن اإلجابة عنھا ت  
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  . ما األسباب التي أدت إلى الوقوع في ھذه األخطاء - 1
  . ما األخطاء التي یقع فیھا الطالب الصیني عند تعلمھ اللغة العربیة - 2
  

    
  

سنة الرابعة في قسم اللغة یتكون مجتمع الدراسة من الطلبة والطالبات في ال  
  . م 2007/2008العربیة بجامعة جین جي في تایوان ، في العام الدراسي 

خمسة من الذكور ) 5(ثالثة عشر طالبا وطالبة ، ) 13(یتكون عدد الطلبة من   
ثمان من اإلناث ، لیكونوا مجتمع الدراسة ، وھذا ھو عدد طلبة السنة الرابعة ) 8(و

وسوف أشیر إلى أسماء الطلبة في أثناء الدراسة . ا للدراسة واألخیرة الذین خضعو
باألسماء العربیة ، ألن الطلبة یتخذون أسماء عربیة عند التحاقھم بدراسة اللغة 

  .العربیة 
  

    
  

البحث الذي بین أیدینا دراسة تحلیلیة إحصائیة نقوم على عدة مناھج من   
  xv:أھمھا 

اء الظواھر اللغویة كلھا ، ورصدھا في جداول وھو إحص: المنھج اإلحصائي -
 .متخصصة 

  .وھو تصنیف األخطاء وفقا لنوعیة ھذه األخطاء : المنھج التطبیقي -
 .وھو دراسة كمیة األخطاء ونسبة شیوعھا : المنھج الكمي -
 .وھو تحلیل األخطاء التي وجدتھا في عینات المجموعة : المنھج التحلیلي -

اول التي تدل على ھذه المناھج مجتمعة ، ألن وسوف أشیر إلى بعض الجد
المجال ال یسمح لإلشارة إلیھا بالتفصیل نظرا لحدود البحث الضیقة المرتبطة بعدد 

  .محدد من الصفحات ، تاركا المجال لدراسات أخرى الحقا 
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جمعت العینات من خمسین موضوعا ، إذ تغیب طالبان عن االمتحان الثاني 

كلمة ، ) 90-70( لث في التعبیر التحریري ، وھي موضوعات تتراوح طولھا والثا
إذ قام كل طالب بكتابة أربعة موضوعات على التوالي بفارق أسبوع بین كل 
موضوع وآخر ، وخالل فترة زمنیة محددة ، وجمعت بعد ذلك العینات موضوع 

  .الدراسة 
  : تالي وقد طرحت أربعة موضوعات على الطالب على النحو ال  

وھو موضوع " كیف قضیت العطلة الصیفیة ؟ " الموضوع األول بعنوان   - 1
سردي من الموضوعات التي تعود الطلبة على كتابتھا ، ولم یكن الموضوع 
مفاجئا ، نظرا ألن الطلبة كانوا منقطعین عن الدراسة في اإلجازة الصیفیة ، 

. تسبوھا في الفترة السابقة لقیاس أثر انقطاعھم عن الجامعة على لغتھم التي اك
  . وقد كتبھ الطالب خارج غرفة الصف 

وقد علم الطالب بعنوان " . أھمیة اللغة العربیة : " الموضوع الثاني بعنوان   - 2
الموضوع مسبقا لكنھم كتبوه في الصف ، وذلك لقیاس مدى تواتر األخطاء عن 

  ) . 2(المرة السابقة ، وسنشیر إلى ھذا الموضع بالرقم 
وھو موضوع سردي ، وقد أبلغ " اإلسالم في الصین "  موضوع الثالث بعنوان - 3

الطلبة بموضوعھ وكتبوه في الصف ، ولنعرف مدى تواتر األخطاء للمرة 
  . الثانیة 

، وھو موضوع " كیف تختار مھنتك في المستقبل ؟ " الموضوع الرابع بعنوان  - 4
موضوعھ أو بموعده ، ولیكون سردي وھو امتحان مفاجئ لم یخبر الطالب ب

وبالتالي یمكن مقارنة تواتر األخطاء ، . مثیرا لألخطاء لوجود عنصر المفاجأة 
  . ومدى امتالك الطلبة لملكات اللغة العربیة 

وقد قمت بعد ذلك بتصحیح الموضوعات األربعة ، وكتابة كل خطأ وردت فیھا ، 
ة ، ومن ھذا الجدول وتصنیفھا ورصدھا في الجدول األساسي بفروعھ الست

رصدت الظواھر والقضایا اللغویة ، واستخرجت الجداول المحوریة واإلحصائیة 
ولمعالجة النتائج وتحلیلھا لتحقیق األھداف التي وضعت من أجلھا ھذه الدراسة 

  .المیدانیة 
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 Mistake والغلط Errorوعند تحلیل األخطاء ال بد من التمییز بین خطأ   
لخطأ ھو انحراف ناتج عن نقص في المعلومات ، أي أنھ یمثل نقصا في الكفاءة أو فا

أما الغلط فھو یمثل فشل الطالب في كفاءتھ وھذا ینتج عن مشاكل . المقدرة اللغویة 
. في المعالجة قد تمنع الدارس من ایصال معلوماتھ عن طریق قواعد اللغة المستھدفة 

طاء أداء وكالھما یؤثر في مقدرة الطالب على تقدیم ولذلك فاألخطاء أخطاء قدرة وأخ
وكثیر من الدارسین یركز على أخطاء األداء وھي تمثل . اللغة بالشكل المطلوب 

وھناك األداء . وھو الذي یقوم علیھ تحلیل األخطاء . األداء اإلنتاجي أو التعبیري 
لطالب وال  وھذا یصعب قیاسھ إذا صمت اreceptive performanceاالستقبالي 

نعرف مدى استقبالھ إال إذا انتج كالما لنتمكن من معرفة قدرتھ على التلقي اللغوي 
  xvi.مثل مھارة االستماع 

  

    
  

تسبق ھذه المرحلة مرحلة جمع العینات من دارسي اللغة ، ولما كانت اللغة   
صالیة ، ولذلك ال بد اتصال فإن أخطاء اإلنتاج یجب أن تأخذ من مواد ذات طبیعة ات

من جمع المادة اللغویة التي ینتجھا المتعلم تلقائیا كالتعبیر الحر ، أو المقالة ، والحوار 
وھذا ما قمنا بھ ، . ولذلك ال بد من حصر األخطاء في مرحلة زمنیة محددة . الشفوي 

جھا وذلك لتحدید األخطاء التي تخرق قاعدة في الغالبیة العطمى من الجمل التي ینت
  . الطالب 

وھي األخطاء التي تخرق واحدة أو أكثر من قواعد اللغة : مرحلة تعریف الخطأ   
وھناك مرحلة وقف الخطأ على كل مستویات األداء في الكتابة . في أحد جوانبھا 

واألصوات والداللة والنحو والصرف كأن ال یمیز الطالب بین الحاء أو الھاء ، فھذا 
للغوي ، ألنھ ال یفرق بین تاء التأنیث والھاء الدالة على خطأ في قواعد النظام ا

  xvii.الضمیر 
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وھذا ما سأقوم بتحدیده ، أي كل األخطاء التي تصیب أي حقل من حقول قواعد   
  . اللغة العربیة في النحو أو الصرف أو الداللة أو المعاني 

 إن ھذه وھناك مرحلة تفسیر األخطاء من الناحیة النفسیة أو االجتماعیة ، إذ  
  . األخطاء تكون نتیجة للنقل أو التداخل بین لغة األم أو اللغة المستھدفة 

والمرحلة األخیرة تھدف إلى تقدیم األخطاء بعد تجمیع كل األخطاء وتصنیفھا ،   
ووضعھا وإدراجھا في جداول مستقلة لكي نستنتج منھا نتائج مختلفة تصاغ في قواعد 

تي جاءت بناء على تداخل اللغة من لغة األم أو التي عامة تحدد في ضوئھا األخطاء ال
  . تمثل تداخل اللغة نفسھا 

تكمن أھمیة ھذه االختبارات بمقارنة نتائج الموضوعات األربعة ، أي مقارنة   
نتائج الموضوع األول المعلن عنھ باألخطاء التي وردت في الموضوع الرابع 

ربعة لقیاس تطور الطالب في الفترة ومقارنة النتائج في الموضوعات األ. المفاجئ 
الزمنیة المحددة ، ومعرفة األخطاء المتتالیة من مراحل انتظام ھذه األخطاءعند 

ومن خالل ھذه المقارنة والنتائج یمكن أن نفسر كیفیة تطور الطالب األدائي . الطالب 
سیما وأن ، إذ أنھ یشعر فیھا بأنھ اقترب في أدائھ من أداء المتحدث األصلي للغة ال 

مجتمع الدراسة درسوا سنة دراسیة في دول عربیة مثل األردن وتونس والكویت 
  . والسعودیة 

 النسبة المئویة   عدد األخطاء   المستوي اللغوي
  %39.5  352  النحوي  
  %7.6  68  التركیبي  
  %9.3  83  الصوتي  

  %12.8  114          الصرفي
  %13.6  121  الداللي  
  %16.9  151  اإلمالئي  

  %100  889  المجموع الكلي لألخطاء

  )1(جدول رقم 
  عدد األخطاء اللغویة في كل من المستویات ) 1(یین الجدول 

  اللغویة الستة والنسبة المئویة لكل منھا إلى العدد الكلي لألخطاء 
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  :تندرج األخطاء التي وردت في االختبارات في ستة أقسام   
االخطاء النحویة وھي تنحصر في اإلعراب ، واإلفراد والتثنیة والجمع ، وما یفید -1

وقد . نوعھا تذكیرا أو تأنیثا ، والضمائر ، وحروف المعاني ، والتعریف والتنكیر 
  % .39.5كانت األخطاء النحویة تشكل أعلى النسب وبلغت 

تي ھي الحروف األخطاء الصوتیة وتمثلت ظواھر الخطأ فیھا في الصوامت ال-2
وفي الصوائت بنوعیھا القصیرة . الھجائیة الثمانیة والعشرین في اللغة العربیة 

والطویلة ، والمقصود بالقصیرة التي تشكل بھا الحروف كالفتحة والضمة 
والكسرة ، أما الصوائت الطویلة وھي حروف العلة المستقلة في المد بالفتح أو 

یھ الطالب إبدال الصوامت المتشابھ مثل الصاد وأكثر ما یقع ف. بالضم أو بالكسر 
ومع السین ، والكاف مع القاف ، والدال مع الضاد ، أو إطالة الصوائت القصیرة 

 % .9.3وقد بلغت نسبة األخطاء الصوتیة . أو تقصیر األصوات الطویلة 
 األخطاء الصرفیة وھي تعني ما یعتري بنیة الكلمة من تغییر سواء في مصادرھا -3

ك ظاھرة الخلط بین ھمزة القطع وھمزة الوصل ، وتغییر الصیغ في الكلمة وكذل
وقد بلغت نسبة األخطاء . ، وإسناد الفعل ، وحروف المضارعة ویاء النسبة 

 % .12.8الصرفیة 
األخطاء الداللیة وھي تتعلق بصیاغة المعنى وال سیما زیادة أو حذف كلمة أو -4

 ھذه األخطاء باأللفاظ عندما یتعارض أو تتعلق. أكثر مما یؤثر على المعنى 
وقد بلغت نسبة األخطاء الداللیة . ذكرھا مع المعنى الذي یحتاجھ السیاق 

13.6. % 
األخطاء التركیبیة وھي الخروج على النظام التركیبي العام لكل من العبارات -5

وھي تتعلق . والجمل ، وھي مھمة عند المستویات النحویة والصوتیة والداللیة 
وقد . مات الترقیم زیادة أو إھماال ، أو وضعھا في غیر موضعھا الصحیح بعال

 % .7.6بلغت نسبة األخطاء التركیبیة 
األخطاء اإلمالئیة وھي مخالفة القواعد اإلمالئیة إذ تتركز في قضیة اإلعجام ، -6

وقد بلغت نسبتھا المئویة . وموضع الھمزة ، أو الرموز الكتابیة األخرى 
16.9. % 
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تعد المسألة األولى وھي توزیع األخطاء اللغویة على المستویات الستة التي تمت   
دراستھا في عینة الدراسة والمتمثلة بالعدد الكلي لألخطاء وتوزیعھا على المستویات 

  . اللغویة ، وتحدید نسبة الخطأ في كل من ھذه المستویات 
 یبین العدد الكلي لألخطاء في وھو) 1(وبالنظر إلى الجدول السابق رقم   

الخمسین موضوعا لمجموعة من الطالب مجتمع الدراسة على أربع مرات في أربعة 
خطأ ، ونالحظ أن قلة ) 889(نالحظ أن العدد الكلي لألخطاء . موضوعات مختلفة 

عدد األخطاء یعود إلى أن مجموعة الطالب الذین تمت الدراسة علیھم ھم في مستوى 
عة في قسم اللغة العربیة بجامعة جین جي ، ومعظم ھؤالء الطالب والبالغ السنة الراب

ثالثة عشر طالبا وطالبة قد درسوا سنة كاملة في دول عربیة تتعاون ) 13(عددھم 
وقد فصلت المستوى . مع جامعة جین جي وھي األردن والكویت وتونس والسعودیة 

لنحوي ، ألن عالمات الترقیم ال التركیبي والمتمثل بعالمات الترقیم عن المستوى ا
تقتصر على الناحیة الشكلیة في اللغة العربیة ولكنھا تؤدي وظیفة شأنھا في ذلك شأن 

  . المستویات األخرى ، لذلك قمت بدراستھا بصورة مستقلة مثل المستویات األخرى 
وسأقوم فیما یلي بدراسة كل مستوى من المستویات الستة بصورة مستقلة عن   

لنبین أثرھا في لغة الطالب وبخاصة المتعلقة باألخطاء الكتابیة ، وسوف بعضھا 
 في المستقبل بدراسات على المھارات اللغویة األخرى كاالستماع - بإذن اهللا  –نقوم 

  ) .الكتابة ( ولكنني بدأت بمھارة اإلنتاج الكتابي للطلبة . والتحدث والقراءة 
 1 -     

نالحظ أن عدد األخطاء النحویة كان كبیرا ، إذ ) 1(جدول رقم وبالعودة إلى ال
. وھي نسبة عالیة أیضا % . 39.5خطأ ، والنسبة المئویة ) 352(بلغ عددھا 

وقع جمیع الطلبة مجتمع الدراسة في ھذا النوع من األخطاء ، مع اختالف عدد 
ستة ) 26(أربعة أخطاء وأكثرھا ) 4(األخطاء من طالب إلى آخر ، فكان أقلھا 

  .وعشرین خطأ 
2-    

خطأ ، وبلغت النسبة المئویة ) 68(أما المستوى التركیبي فوصل عدد األخطاء 
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وھو أقل المستویات خطأ ، إذ أخطأ فیھ كل الطلبة ما عدا طالبا واحدا ، % . 7.6
وھذا المستوى یتعلق بعالمات . فكان أقلھا خطأ واحد ، وأكثرھا خمسة أخطاء 

  .الترقیم 
3-     

من % 9.3خطأ ، وبلغت نسبتھا المئویة ) 83(بلغ عدد األخطاء الصوتیة 
مجموع العدد الكلي لألخطاء ، وقع جمیع الطلبة مجتمع الدراسة في ھذا النوع 
من األخطاء مع اختالف عدد األخطاء من طالب آلخر ، فكان أقلھا ثالثة أخطاء 

  .خطأ ) 12(، وأكثرھا 
4-     

أن عددا كبیرا من األخطاء وقع في ھذا المستوى ، ) 1(ونالحظ من الجدول رقم 
وقع جمیع % . 12.8خطأ ، وبلغت النسبة المئویة ) 114(إذ بلغ عدد األخطاء 

فأقل عدد وقع في األخطاء . الطالب مجتمع الدراسة في ھذا النوع من األخطاء 
  .خطأ ) 14(ثرھا أخطاء ، وأك) 4(الصرفیة ھو 

5-     
% 13.6خطأ ، وبلغت النسبة المئویة ) 121(بلغ عدد األخطاء في ھذا المستوى 

، وھو یتعلق باألسلوب واألخطاء المعجمیة ، وقد وقع فیھ جمیع الطالب مجتمع 
خطأ للطالب ) 13(وكان أقل عدد األخطاء ثالثة أخطاء ، وأكثرھا . الدراسة 

  .الواحد 
6 -     

من العدد % 16.5خطأ ، وبلغت النسبة المئویة ) 151(بلغ عدد األخطاء فیھ 
وقد أخطأ فیھ جمیع الطلبة مجتمع الدراسة ، مع اختالف عدد . الكلي لالخطاء 

  .خطأ ) 15(األخطاء من طالب إلى آخر ، فكان أقلھا خطأین وأكثرھا 
ذا العدد من األخطاء ال بد أن یكون لھ ما من خالل ھذه اإلحصائیات نستنتج أن ھ

ونالحظ أن عدد األخطاء النحویة كان لھ الصدارة ، تال ذلك . یبرره من أسباب 
  . األخطاء اإلمالئیة ، فالداللیة ، فالصرفیة ، فالصوتیة ، فالتركیبیة 

وإسنادا إلى المقارنة بین المظاھر اللغویة للغتین العربیة والصینیة ندرك أن 
ختالفات الكبیرة بینھما أدت إلى الوقوع في ھذا الكم من األخطاء ، وبحاصة اال
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  . المستوى النحوي والصرفي اللذین تخلو منھما اللغة الصینیة بشكل أساسي 
  

  
  

تتعلق ھذه المسألة بأنواع األخطاء الفرعیة في كل من السمتویات اللغویة كال   
اء في كل فرع من ھذه الفروع ، والنسبة المئویة لكل على حدة ، وإحصاء عدد األخط

  . خطأ مقارنة بعدد األخطاء الكلي في كل مستوى 
رصدا لكل األخطاء التي وقعت في فروع كل من ) 2(یمثل الجدول رقم   

  .المستویات الستة وعددھا ونسبتھا المئویة 
  

  :  
  

یة التي وقع فیھا الطلبة وعددھا جمیع األخطاء النحو)2(یمثل الجدول السابق 
، وانحصرت ھذه األخطاء في حروف % 39.5خطأ ونسبتھا المئویة ) 352(

المعاني ، والتعریف والتنكیر ، والضمائر، واإلعراب ، والتذكیر والتأنیث والجمع 
  .وفیما یلي بعض النماذج من أخطاء الطلبة . واإلفراد والتثنیة 

  
   

  
طاء في إھمال حروف المعاني مثل حروف الجر أو العطف بالحذف ،  وتتمثل األخ

  : أو زیادة حرف الجر أو العطف حیث ال یقتضیھ السیاق ، وذلك في مثل 
  : ما كتبتھ الطالبة لبنى في الموضوع الرابع 

  . سأتخرج الجامعة ألبحث عن العمل 
  : والصواب أن تكتب 

  .سأتخرج من الجامعة ألبحث عن العمل 
  :كتبتھ الطالبة سحر ما 

  .ال یكفي أن أعتمد والدي أبدا 

22

第
三
、
四
屆
中
東
與
伊
斯
蘭
研
討
會
論
文
集



 

  :والصواب أن تكتب 
  . ال یكفي أن أعتمد على والدي أبدا 

وتكرر كثیر من األخطاء كذلك في حروف العطف واستخدام الضمائر التي تعود 
على الفعل ، ولكن ال مجال لذكرھا ، وسأورد أمثلة مختصرة كثیرا ، ولعل سبب 

  .وجود حروف العطف أو المعاني في اللغة الصینیة أصال ذلك یعود لعدم 
  

     
  

  :وانحصرت األخطاء في تعریف ما یقتضي السیاق تنكیره ، وذلك مثل 
  :ما كتبتھ الطالبة لبنى في الموضوع الرابع 

 .بعد األیام سأتخرج من الجامعة 
  :والصواب أن تكتب 

  .بعد أیام سأتخرج من الجامعة 
  :كیر ما یقتضي السیاق تعریفھ وتن

  .سأذھب إلى بلد العربي للدراسة -
  :والصواب أن تكتب 

  .سأذھب إلى بلد عربي للدراسة 
  :ومثال آخر 

  .أبي وأمي یعمالن في شركة الصغیرة -
  : والصواب أن تكتب 

  .أبي وأمي یعمالن في شركة صغیرة 
) 98(ة ، إذ بلغ عددھا تعتبر ھذه الظاھرة األولى في عدد األخطاء من حیث الكثر

، والسبب یعود إلى أن اللغة الصینیة ال یوجد فیھا % 28خطأ ، وبلغت النسبة المئویة 
  . مفھوم التنكیر والتعریف أصال 

  :التأنیث والتذكیر 
انحصرت األخطاء في ھذه الظاھرة في تذكیر ما یقتضي السیاق تأنیثھ ، أو   

خطأ ، ونسبتھا ) 42(لغ عدد األخطاء تأنیث ما یقتضي السیاق خالف ذلك ، إذ ب
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والسبب یعود أیضا إلى عدم وجود ظاھرة التأنیث % . 12المئویة في ھذا المستوى 
  : والتذكیر في اللغة الصینیة ابتداًء ، وذلك على سبیل المثال 

  :ما كتبتھ الطالبة سحر 
 ما المھنة التي تناسبك وتجعل میزاتك بارز ؟

  : الصواب أن تكتب 
  ھنة التي تناسبك وتجعل میزاتك بارزة ؟ما الم

  
   

  
وھذه الظاھرة ھي التي تتمیز بھا اللغة العربیة عن سائر اللغات األخرى ، وقد 

، وال %22خطأ ، ونسبتھا المئویة إلى األخطاء النحویة ) 43(بلغ عدد األخطاء 
 الطالب عالمات فقد أھمل كثیر من. توجد ھذه الظاھرة أساسا في اللغة الصینیة 

 :اإلعراب ، أو استعمال عالمات إعراب غیر مناسبة ، مثل 
 :ما كتبھ الطالب منیر في الموضوع الثالث 

  . كان العرب والمسلمون یأتي إلى الصین 
  :والصواب أن یكتب 

  .كان العرب والمسلمون یأتون إلى الصین 
  : وما كتبھ الطالب میالد في الموضوع الثاني 

  .ر من الناس یستخدمھا ال یوجد كثی
  :والصواب أن یكتب 

  .ال یوجد كثیر من الناس یستخدمونھا 
  

  
  

خطأ ، وبلغت النسبة المئویة ) 28(بلغ عدد األخطاء في استخدام الضمائر   
وقد انحصرت ھذه األخطاء باإلسناد إلى ضمیر بدال من اسم ظاھر ، أو % . 8

  :تھ الطالبة سمر حذف ضمیر یقتضیھ السیاق ، مثل ما كتب
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  .الحضارة الصینیة والحضارة الیونانیة وتبادلھم 
  : والصواب أن تكتب   

  .الحضارة الصینیة والحضارة الیونانیة وتبادلھما 
إذ ال توجد في اللغة الصینیة أحوال للفعل بمجاالت الماضي والمضارع والمستقبل ، 

  .ولذلك تكثر األخطاء عند الطلبة 
  :الجمع اإلفراد والتثنیة و

من % 10خطأ ، والنسبة المئویة ) 36(بلغ عدد األخطاء في ھذه الظاھرة   
مجموع األخطاء النحویة ، ویعود ذلك إلى أن اللغة الصینیة تخلو من ھذه الظاھرة 

وقد تعرفت إلى ذلك من خالل سؤال األساتذة الصینیین الذین یدرسون معي . تماما 
  :ومثال ذلك : متعددة عن اللغة الصینیة في القسم باإلضافة إلى القراءات ال

  :ما كتبھ الطالب ھیثم في الموضوع الثاني   
  .....فاللغة العربیة إحدى اللغة في العالم   
  :والصواب أن یكتب   
  .....فاللغة العربیة إحدى اللغات في العالم   
  :وما كتبتھ الطالبة لبنى   
  .وشارك المسلمون في نشاط مع الصینیین   
  : ب أن تكتب والصوا  
  .وشارك المسلمون في النشاطات مع الصینیین   

  
   

  

عدد األخطاء التركیبیة التي وقع فیھا كل الطلبة ، ) 2(نالحظ في الجدول رقم   
وقد اقتصرت على عالمات الترقیم ، وھي استبدال عالمة من عالمات الترقیم 

  :مثل .  أن تكتب فیھ بأخرى أو حذفھا أو زیادتھا في موضع ال یجوز
  :  ما كتبھ الطالب میالد في الموضوع الثالث   
  . اختلف اإلسالم عن األدیان الصینیة ، فاإلسالم دین اإلذعان ووحدانیة اهللا   
  :والصواب أن یكتب   
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  .  فاإلسالم دین اإلذعان ، ووحدانیة اهللا اختلف اإلسالم عن األدیان الصینیة   
  :ي الموضوع الثالث ما كتبھ الطالب منیر ف  
  .في الزمن القدیم أحب المسلمون الصینیون أن یسكنوا في حي واحد   
  :والصواب أن یكتب   
  .في الزمن القدیم ، أحب المسلمون الصینیون أن یسكنوا في حي واحد   
خطأ، بنسبة مئویة مقدارھا ) 68(بلغ عد األخطاء في المستوى التركیبي   
  .من ھذا المستوى % 100

  
    

  
: انحصرت ھذه األخطاء في العینات المجموعة من أخطاء الطلبة في نوعیھا   

  :الصوتي للصوائت ، والصوتي للصوامت 
  : األخطاء في الصوامت ، وھي تتمثل باستبدال حرف بحرف آخر ، مثل –أ 

  :ما كتبتھ الطالبة لبنى في الموضوع الرابع   
  .سأبحث عن األمل في بلد عربي   
  :الصواب أن تكتب   
  .سأبحث عن العمل في بلد عربي   
  .وھذا أمل مھم في الحیاة : وما كتبھ طالب آخر   
  .وھذا أمر مھم في الحیاة : والصواب أن یكتب   

 األخطاء في الصوائت المتمثلة في تقصیر الصوائت الطویلة أو إطالة الصوائت –ب 
  :مثل . القصیرة 

  :موضوع الرابع ما كتبتھ الطالبة منتھى في ال  
  .بفضل ھویتي   
  :والصواب أن تكتب   
  .بفضل ھوایتي   
  :أو ما كتبھ الطالب میالد في الموضوع الرابع   
  .تعني حكومة تایوان من مشكلة البطالة   
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  :والصواب أن یكتب   
  .تعاني حكومة تایوان من مشكلة البطالة   
  :وما كتبھ الطالب مؤید في الموضوع الثالث   
  .وریة دینیة في الصین ال توجد ح  
  : والصواب أن یكتب   
  .ال توجد حّرّیة دینیة في الصین   
  :وما كتبھ الطالب میالد في الموضوع الثالث   
  .......یعیش المسلمون في الصین بسلم ویتمتعون   
  : والصواب أن یكتب   
  .........یعیش المسلمون في الصین بسالم ویتمتعون   
خطأ ، وكانت النسبة المئویة ) 83(ستوى الصوتي بلغ عدد األخطاء في الم  

ولعل مرد ھذه األخطاء أن عددا من الحروف % . 60، والصوائت % 40للصوامت 
العربیة غیر موجودة أصال في اللغة الصینیة مثل حرف الراء والحاء والخاء والعین 

  .ولذلك تكثر األخطاء في الكتابة والنظق سواء بسواء . والضاد 
  

    
  

نالحظ أن المستوى الصرفي من أكثر المستویات ) 1(بالنظر إلى الجدول رقم   
  : ومن ظواھر ھذا المستوى . بعد المستوى النحوي التي وقع فیھا الطالب باألخطاء 

  إسناد الفعل-1
وقد انحصرت األخطاء في إسناد الفعل إلى غیر ما یقتضي السیاق ، أو اختیار 

إھمال إسناد الفعل إلى ضمیر حین كان السیاق یقتضي ضمیر غیر مناسب ، أو 
  :ذلك ، ومن أمثلة ذلك 

 .سیستطیع أن یختاروا مھنة مناسبة 
  : الصواب 

  .سیستطیعون اختیار مھنة مناسبة 
  :وما كتبتھ الطالبة سحر في الموضوع الثالث       
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  .انتقلت خالفة األمویین إلى دمشق وبدأوا انتشار اإلسالم 
  :أن تكتب والصواب   
  .انتقلت خالفة األمویین إلى دمشق ، وبدأ انتشار اإلسالم   

  :وما كتبتھ الطالبة منتھى في الموضوع الثالث 
  .بدأ یتصل الصین باإلسالم   
  :والصواب أن تكتب   
  .بدأت الصین تتصل باإلسالم   

  :وما كتبتھ الطالبة نسرین في الموضوع الثالث 
  .ربیة ظھر منظمات لحفظ الثقافة الع  
  : والصواب أن تكتب   
  .ظھرت منظمات لحفظ الثقافة العربیة   
خطأ ، وبلغت النسبة ) 35(بلغ عدد األخطاء الصرفیة في اإلسناد إلى الضمائر   

  . خطأ) 114(من مجموع األخطاء الصرفیة التي بلغ عددھا % 31المئویة 
   ھمزة الوصل والقطع– 2

وھمزة الوصل ، أي أنھ یھمل ھمزة القطع یخلط الطالب أحیانا بین ھمزة القطع   
  :في معظم األحیان ، ومثال ذلك 

  :ما كتبتھ الطالبة سناء في الموضوع الثالث   
  . سبتمبر 11جمیع العرب ارھابیون بعد احداث : ویقولون لي   
  : والصواب أن تكتب   
  . سبتمبر 11جمیع العرب إرھابیون بعد أحداث : یقولون لي   
  :لبة لبنى في الموضوع األول وما كتبتھ الطا  
  "دین ھوي " عرف اإلسالم في تاریخ الصین باإلسم   
  :والصواب أن تكتب   
  "دین ھوي " عرف اإلسالم في تاریخ الصین باالسم   
من % 25خطأ ، والنسبة المئویة ) 29(وقد بلغ عدد األخطاء في ھذا النوع   

  . نسبة عالیة دون ریب خطأ ، وھي) 114(مجموع األخطاء الصرفیة التي بلغت 
   الصیغ – 3
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ویتمثل الخطأ في الصیغ باستخدام صیغة غیر مناسبة ، أو استخدام صیغ غیر 
  :موجودة أصال في العربیة ، مثال 

  :ما كتبھ الطالب مؤید في الموضوع الثالث   
  .ال یمكن أن یتغیر ھذا الوضعة إال بتغییر قانون الصین   
  :والصواب أن یكتب   
  .أن یتغیر ھذا الوضع إال بتغییر قانون الصین ال یمكن   
  :وما كتبھ الطالب میالد في الموضوع الرابع   
  .نجد األعمال التي تناسب لنا   
  :والصواب أن یكتب  
  .نجد األعمال التي تناسبنا   

من % 23خطأ ، وبنسبة مئویة بلغت ) 26(بلغ عدد األخطاء في الصیغ   
وقد وقع فیھ كل الطالب إال . خطأ ) 114(مجموعة األخطاء الصرفیة البالغة 

  .واحدا 
  حروف المضارعة  - 4

انحصر الخطأ في استخدام حرف مضارعة غیر مناسب أو غیر مطابق ، أو 
  :إھمال حرف المضارعة ، مثل 

  :ماكتبتھ الطالبة منتھى في الموضوع الثالث   
  .م تقریبا 650بدأ یتصل الصین باإلسالم بعد عام   
  :تب الصواب أن تك  
  .م تقریبا 650بدأت تتصل الصین باإلسالم بعد عام   
  :وما كتبتھ الطالبة أنھار في الموضوع الرابع   
  .عندما یخرج من المدرسة إلى المجتمع   
  :والصواب أن تكتب   
  .عندما أتخرج من الجامعة إلى المجتمع   

ة خطأ ، وبلغت النسبة المئوی) 14(بلغ عدد األخطاء في حروف المضارعة   
وقد أخطأ معظم . خطأ) 114(من مجموع األخطاء الصرفیة البالغة % 12

  .الطلبة في استخدام أو عدم استخدام حروف المضارعة 
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  یاء النسبة   - 5
  :جاءت األخطاء في إھمال یاء النسبة حیث یقتضیھا السیاق ، وذلك في مثل   
  :ما ذكرتھ الطالبة منتھى في الموضوع الثالث   
  . إلى األسماء الصیني تغییر أسمائھم  
  :والصواب أن تكتب   
  .تغییر أسمائھم إلى األسماء الصینیة   
  :وما كتبتھ الطالبة سمر في الموضوع الثالث   
  .تنوعت الحضارة اإلسالمیة التصالھا بالحضارة الصنیة والحضارة الیونانیة   
  :والصواب أن تكتب   
  ....صینیة تنوعت الحضارة اإلسالمیة التصالھا بالحضارة ال  

أخطاء ، وبلغت النسبة ) 10(بلغت عدد األخطاء التي وقعت في یاء النسبة    
خطأ ، ولم یقع كل ) 114(من مجموع األخطاء الصرفیة البالغة % 9المئویة 

  .الطالب في ھذا النوع من الخطأ 
  

    
  

لوب نالحظ أن األخطاء انحصرت في األس) 1(وبالنظر إلى الجدول رقم   
  .والمعجم 

   : األسلوب – 
تمثلت األخطاء األسلوبیة في حذف كلمة أو أكثر یقتضیھا السیاق ، أو زیادة 

  :ومثال ذلك . كلمة ال یقتضیھا السیاق ، أو ترتیب كلمات جملة واحدة 
  :ما كتبتھ الطالبة سناء في الموضوع الثالث   
  .وبعضھم مشھورون في المیدان األساسي في التایوان   
  :والصواب أن تكتب   
  .وبعضھم مشھورون في المیدان السیاسي في تایوان   

   المعجم–ب 
وتتمثل األخطاء المعجمیة في استبدال كلمة بأخرى غیر مناسبة ، أو استعمال 
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  :كلمة غیر مستعملة ، ومثال ذلك 
  :ما كتبتھ الطالبة سحر في الموضوع الثالث   
  .ئل التجاریة وصل اإلسالم إلى الصین عن طریق القفا  
  :والصواب أن تكتب   
  .وصل اإلسالم  إلى الصین عن طریق القوافل التجاریة   
  :وما كتبتھ الطالبة سمر في الموضوع الثالث   
  .عرفت جیئة دین اإلسالم إلى الصین في القرن السابع المیالدي   
  :والصواب أن تكتب   
  .سابع المیالدي عرفت الصین مجيء دین اإلسالم إلى الصین في القرن ال  

خطأ ، وكانت األخطاء ) 121(بلغ عدد األخطاء في المستوى الداللي   
، وبینما األخطاء المعجمیة % 59.5خطأ، بنسبة مئویة بلغت ) 72(األسلوبیة 

  %. 40.5خطأ بنسبة مئویة ) 49(
وقد وقع كل الطلبة في ھذا النوع من األخطاء ، وإن تفاوت عدد األخطاء من   

  .طالب آلخر 
  

    
  

نالحظ أن األخطاء انحصرت في اإلعجام ) 1(وبالنظر إلى الجدول السابق رقم 
  .وموضع كتابة الھمزة ) الشدة واألرقام ( والكتابة 

. األخطاء الكتابیة وھي كتابة الشدة أو عدمھا في الكلمات التي تقتضي وجودھا   -أ 
خطأ من مجموع األخطاء ) 94( بلغت وقد مثلت ھذه األخطاء النسبة األعلى ، إذ

من مجموع % 62خطأ ، وبلغت نسبتھا المئویة ) 151(اإلمالئیة البالغة 
  :ومثال ذلك . األخطاء 

  :ما كتبتھ الطالبة صافیة في الموضوع األول   
  .سافرت إلى بكـین مع أسرتي للسیاحة لمدة خمسة أیـام   
  :والصواب أن تكتب   
  .تي للسـِّیاحة لمـّدة خمسة أیـّام سافرت إلى بكـّین مع أسر  
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  :وما كتبتھ الطالبة وجد في الموضوع الثاني   
  .اللغة العربیة من اللغات القدیمة في العالم   
  : والصواب أن تكتب   
  .واللـّغة العربیـّة من اللـّغات القدیمة في العالم   

  :  موضع الھمزة –ب 
خطأ من مجموع األخطاء ) 25(بلغ عدد األخطاء في ھذا النوع من األخطاء 

، وقد أخطأ في كتابتھا % 23خطأ ، بلغت نسبتھا المئویة ) 151(الكتابیة البالغة 
  :ومثال ذلك . كل الطالب إال واحدا 

  : ما كتبتھ الطالبة سحر في الموضوع الثالث   
  .وضع العلماء الحركات والنقط لتقلیل اللحن والخطاء في اللـّغة   
  :والصواب أن تكتب   
  .وضع العلماء الحركات والنقط لتقلیل اللحن والخطأ في اللـّغة   
  :وما كتبتھ الطالبة نسرین في الموضوع الثالث   
  .....درس الطالب في المساجد مبادى الّلغة العربّیة والقرآن الكریم   
  :والصواب أن تكتب   
  .....درس الطالب في المساجد مبادئ  اللغة العربیة والقرآن الكریم   

  
 –  
  

یتمثل ھذا النوع من األخطاء بإھمال النقط أو زیادتھا على الحروف ، مما یسبب   
خطأ من مجموع ) 22(بلغت عدد األخطاء . لبًسا في فھم المعني على وجھھ الصحیح 

وھي أقل أنواع % 15خطأ، وبلغت النسبة المئویة ) 151(األخطاء الكتابیة البالغة 
  :فیھ عدد قلیل من الطلبة مجتمع الدراسة ، ومثال ذلك وقد أخطأ . األخطاء 

  :ما كتبھ الطالب مؤید في الموضوع الثالث   
  .یعیش معظم المسلمین في شمال غرب الصین أو جزیره جاي نان   
  :والصواب أن یكتب   
  .یعیش معظم المسلمین في شمال غرب الّصین أو جزیرة جاي نان   
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  :وع الثالث ما كتبتھ الطالبة سحر في الموض  
  .بدأ المسلمون ینتشرون في مناطق مختلفھ   
  :والصواب أن تكتب   
  .بدأ المسلمون ینتشرون في مناطق مختلفة   

وفي ضوء ما سبق ، فقد قمت في ھذا البحث بمناقشة قضیتین أو مسألتین   
تحلیل األخطاء في كل من المستویات اللغویة الستة ، وفي كل : رئیستین ھما 
وناقشت . ع كل مستوى على حدة من الناحیة اإلحصائیة والكمیة فرع من فرو

الظواھر التي رصدتھا الدراسة من الناحیتین الكمیة والعددیة ، لیصار إلى 
وضع المناھج والتمارین المناسبة لمعالجة تلك األخطاء أو محاولة التقلیل من 

.ھذه األخطاء حتى یتمكن الطلبة من تصویب أوضاعھم اللغویة 
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النسبة   المجموع  موضوع الخطأ  لتصنیفا

  المئویة 
  %12  43  اإلعراب  النحوي

  %10  36  اإلفرادوالنثنیة والجمع  
  %12  42  التذكیر والتأنیث  
  %28  98  التعریف والتتكیر  
  %8  28  الضمائر  
  %18  63  حروف المعاني  
  %12  42  زمن الفعل  

  %100  352    إجمالي النحوي
  %100  68  عالمات الترقیم  التركیبي

    68    إجمالي التركیبي
  %40  33  صوائت  الصوتي

  %60  50  صوامت  
    83    إجمالي الصوتي

  %31  35  إسناد الفعل  الصرفي
  %23  26  الصیغ  
  %12  14  حروف المضارعة  
  %25  29  ھمزتا الوصل والقطع  
  %9  10  یاء النسبة  

    114    إجمالي الصرفي
  %59.5  72  األسلوب  الداللي

  %40.5  49  معجمي  
    121    إجمالي الداللي
  %15  22  االعجام  اإلمالئي

  %62  94 )الشدة واألرقام(الكتابي  
  %23  35  موضع الھمزة  

    151    إجمالي اإلمالئي
    889    إجمالي األخطاء

  )2(الجدول رقم               
یبین عدد األخطاء الفرعیة في كل مستوى من المستویات اللغویة الستة 

  .على حدة 
  

، فھو یمثل تصنیف األخطاء على المستویات ) 2(الجدول السابق رقم أما   
. اللغویة الستة بفروعھا ، وقد بین الجدول عدد األخطاء في كل فرع من ھذه الفروع 

وقد ذكرت أعداد ھذه األخطاء ونسبتھا المئویة مقارنة بالمجموع الكلي لألخطاء 
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الضعف في كتابة الطلبة ، لیتم یكشف مواطن ) 2(فھذا الجدول . ونسبتھا المئویة 
النظر في أسالیب عالجھا عند تصمیم التمارین ، والتدریبات الخاصة بقواعد 

  .الصرف والنحو واإلمالء 
مقارنة إحصائیة بین عدد األخطاء التي وقع فیھا ) 3(ویبین الجدول التالي رقم   

دم فیھا الطالب وتطور ھذه األخطاء خالل أربعة أسابیع ق* الطلبة مجتمع الدراسة 
أربع أوراق كتابیة سردیة بھدف الوقوف على شیوع األخطاء ، وتواترھا ، ومقارنة 
نتائج األخطاء في كل ورقة مع الورقة التي تلیھا ، ومقارنة نتائج الورقة األولى 

  . والورقة الثانیة واألخیرة لنتمكن من معرفة ھذا التطور في الوقوع في األخطاء 
مقارنات نستطیع استخالص األخطاء اإلجمالیة والمشكالت وفي ضوء ھذه ال  

التي یشترك فیھا الطلبة ، وإعطاء توصیات تمكن القائمین على المناھج من إعداد 
  .مناھج تعالج ھذه األخطاء والحد منھا 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

___________________________________________  

) 13(وقد بلغ عدد الطلبة .  واحد منھم أربعة موضوعات فیما لم یقدم طالبان ورقتین قدم الطالب خمسین موضوعا ، إذ كتب كل* 

  .ثالثة عشر طالبا من الجنسین الذكور واإلناث من الدارسین في قسم اللغة العربیة بجامعة جین جي في تایوان 
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  )3(   الجدول رقم                    
نسبة األخطاء في المستویات اللغویة الستة في كل ) 3(یتبین الجدول رقم 

  موضوع
  .ات األربعة من الموضوع

  

  النسبة  عدد األخطاء  التصنیف  الموضوع
  %34  56 النحوي 1األول  

 %8 13 التركیبي 
  %7  12  الصوتي  
  %14  23  الصرفي  
  %16  26  الداللي  
  %20  33  اإلمالئي  

  %43  95  النحوي  2الثاني 
  %9  19      التركیبي  
  %11  24  الصوتي  
  %10  22  الصرفي  
  %15  32  الداللي  
  %12  27  اإلمالئي  

  %42  100  النحوي  3الثالث 
  %7  16  التركیبي  
  %10  23  الصوتي  
  %13  30  الصرفي  
  %15  36  لدالليا  
  %13  31  اإلمالئي  

  %43  95  النحوي  4الرابع
  %9  19  التركیبي  
  %11  24  الصوتي  
  %10  22  الصرفي  
  %15  32  الداللي  
    %12  27  اإلمالئي  
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عدد   موضوع الخطأ  التصنیف  

  األخطاء
  5)العالمات اإلعرابیة(اإلعراب   األخطاء النحویة

  12  اإلفراد والنثنیة والجمع  
  5  التذكیر والتأنیث  
  23  التعریف والتنكیر  
  2  الضمائر  
  6  حروف المعاني  
  3  زمن الفعل  

  56    المجموع
  13  عالمات الترقیم  التركیبي

  13    مجموعال
  3  صوائت  الصوتي

  9  صوامت  
  12    المجموع
  4  إسناد الفعل  الصرفي

  5  الصیغ  
  5  حروف المضارعة  
  7  ھمزتا الوصل الوقطع  
  3  یاء النسبة  

  23    المجموع
  20  األسلوب  الداللي

  6  معجمي  
  26    المجموع
  2  اإلعجام  اإلمالئي

  20  )الشدة واألرقام(الكتابي   
  11  موضع الھمزة  

  33    المجموع
  163    المجموع  الكلي

  )4(جدول رقم               
    عدد األخطاء في المستویات اللغویة الستة في الموضوع األول       
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  عدد األخطاء  موضوع الخطأ  التصنیف

  7  )العالمات إلعرابیة (اإلعراب  األخطاء النحویة
  5  اإلفراد والنثنیة والجمع  
  14  التذكیر والتأنیث  
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  22  حروف المعاني  
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  19  عالمات الترقیم  التركیبي
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  14  صوائت  الصوتي

  10  صوامت  
  24    المجموع
  10  إسناد الفعل  الصرفي

  5  الصیغ  
  3  حروف المضارعة  
  2  ھمزتا الوصل والقطع  
  2  یاء النسبة  

  22    المجموع
  18  األسلوب  الداللي

  14  معجمي  
  32    المجموع
  1  اإلعجام  اإلمالئي

  18  )الشدة واألرقام ( الكتابي   
  8  موضع الھمزة  

  27    المجموع
  219    المجموع الكلي

  )5(جدول رقم               
   بین عدد األخطاء في المستویات الستة في الموضوع الثاني        
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  14  )العالمات اإلعرابیة (اإلعراب  األخطاء النحویة
  7  اإلفراد والنثنیة والجمع  
  12  التذكیر والتأنیث  
  30  التعریف والتنكیر  
  8  الضمائر  
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  3  یاء النسبة  
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  18  األسلوب  الداللي

  18  معجمي  
  36    المجموع
  6  اإلعجام  اإلمالئي

  16  )الشدة واألرقام ( الكتابي   
  9  موضع الھمزة  

  31    المجموع
  236    المجموع الكلي

  )6(جدول رقم                 
  یبین عدد األخطاء في المستویات الستة في الموضوع الثالث      

39

中
阿
文
庫
28



 

   
 عدد األخطاء  موضوع الخطأ  التصنیف
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  20    المجموع
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  24    المجموع
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  46    المجموع
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  11  معجمي  
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  7  موضع الھمزة  

  50    المجموع
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  یبین عدد األخطاء في المستویات الستة في الموضوع الرابع      
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لغویة الستة في كل من متابعة تطور نسب األخطاء في المستویات ال  
األول ، الثاني ،  الثالث ، الرابع ، ألن زیادة عدد األخطاء أو : الموضوعات األربعة 

  .نقصانھا تمثل تطورا لقدرة الطالب على الكتابة 
مجموع األخطاء التي وقع فیھا الطلبة في ) 3(ونالحظ من خالل الجدول رقم   

جموع األخطاء في الموضوع الواحد ، الموضوعات األربعة ونسبتھا المئویة إلى م
ألن عدد األسطر یختلف عندما یحّضر الطالب الموضوع في البیت كما في 
الموضوع األول عن الموضوع الذي كتبھ الطالب بصورة مفاجئة كما في الموضوع 

  .الرابع 
  المستوي النحوي   - 1

سبتھا خطأ ، وبلغت ن) 56(بلغ عدد األخطاء النحویة في الموضوع األول   
  .من العدد الكلي لألخطاء في ھذا الموضوع % 34المئویة 

خطأ ، وبلغت النسبة ) 95(وفي الموضوع الثاني بلغ عدد األخطاء النحویة   
  . من العدد الكلي لألخطاء في ھذا الموضوع % 32المئویة 

خطأ ، وبلغت نسبتھا ) 100(وفي الموضوع الثالث بلغت عدد األخطاء النحویة   
  .من العدد الكلي لألخطاء في الموضوع ذاتھ % 42 المئویة

نالحظ أن الورقة األولى وقع فیھا أقل عدد من األخطاء ، ألن الطالب حّضروا   
الموضوع في البیت ، ثم ارتفعت نسبة الخطأ في األوراق الثالث التالیة ومنھا 

ألخطاء وھذا یعني ارتفاع نسبة ا% . 41المفاجئة ، واستقرت مع معدل كلي یساوي 
في المستوى النحوي من بین جمیع أنواع  األخطاء في المستویات اللغویة الستة ، 
والسبب یعود إلى أن اللغة الصینیة ال تحتوي على مفردات نحویة كما الحال في اللغة 

اإلفراد والتنثیة والجمع ، والتذكیر والتأنیث ، والعالمات : العربیة ، ومثال ذلك 
  .فعال ، والتعریف والتنكیر اإلعرابیة ، وزمن األ

  المستوى التركیبي  - 2
خطأ ، ونسبتھا المئویة ) 13(بلغ عدد األخطاء التركیبیة في الموضوع األول   

خطأ، ) 19(من عدد األخطاء الكلي في الموضوع نفسھ ، وفي الموضوع الثاني % 8

41

中
阿
文
庫
28



 

، % 7 خطأ، ونسبتھا المئویة) 16(، وفي الموضوع الثالث % 9ونسبتھا المئویة 
، وھي نسبة تكاد تكون % 9خطأ ، ونسبتھا المئویة ) 19(وفي الموضوع الرابع 

  .ثابتة ، أي ثبات مستوى الطلبة في الموضوعات األربعة 
    المستوى الصوتي  - 3

خطأ ، والنسبة المئویة ) 12(بلغ عدد األخطاء الصوتیة في الموضوع األول 
خطأ ، ) 24( بلغ عدد األخطاء من مجموع األخطاء ، وفي الموضوع الثاني% 7

، % 10خطأ، والنسبة المئویة ) 23(، وفي الموضوع الثالث % 11والنسبة المئویة 
وھذا یعني ثبات % . 11خطأ ، والنسبة المئویة ) 24(وفي الموضوع الرابع المفاجئ 

ولكن تبقى . مستوى الطلبة بصرف النظر إن كان الموضوع مفاجئا أو معلوما 
تیة تشكل نسبة عالیة ، الن الطالب یخلط  ما بین النظام الصوتي في األخطاء الصو

  . لغتھ األصلیة واللغة العربیة 
  المستوى الصرفي   - 4

خطأ ، والنسبة المئویة ) 23(بلغ عدد األخطاء الصرفیة في الموضوع األول   
، وفي الموضوع % 10خطأ ، والنسبة المئویة ) 22(، وفي الموضوع الثاني % 14
، أما الموضوع الرابع فعدد األخطاء % 13خطأ ، ونسبتھا المئویة ) 30(الث الث
نالحظ أن نسبة األخطاء الصرفیة جاءت في % .10خطأ ونسبتھا المئویة ) 22(

مع . المرتبة الثالثة ، وھي نسبة عالیة ، وبقیت نسب األخطاء على وتیرة واحدة 
ولعل كثرة األخطاء تعود . ع ارتفاعھا في الموضوع الثالث نظرا لطبیعة الموضو

إلى خلو اللغة الصینیة من النظام الصرفي الذي تتمتع بھ اللغة العربیة ، وصعوبة 
  .إدراك الطلبة لمرامي الصرف وأھمیتھ في اللغة العربیة 

  المستوى الداللي  - 5
، نالحظ أن عدد األخطاء الداللیة في الموضوع ) 3(وبالنظر إلى الجدول رقم   

من عدد األخطاء الكلي في الموضوع % 16خطأ ، والنسبة المئویة ) 26 (األول بلغ
، وفي %15خطأ ، والنسبة المئویة ) 32(األول ، أما الموضوع الثاني فبلغت 

، وفي الموضوع الرابع بلغت % 15خطأ ، ونسبتھا المئویة ) 36(الموضوع الثالث 
لداللیة انخفضت في نالحظ أن األخطاء ا% . 15خطأ ، والنسبة المئویة ) 32(

الموضوع الرابع وھذا مؤشر جید یعكس مدى استیعاب الطالب لمعاني الكلمات 
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ولكن یبقى ھذا المستوى من أعلى النسب في عدد األخطاء بعد . والعبارات وداللتھا 
المستوى النحوي واإلمالئي ، نظرا لطبیعة اللغة العربیة مبنى ومعنى من اللغة األم 

  .راسة للطالب موضوع الد
  المستوى اإلمالئي  - 6

خطأ في الموضوع األول ، والنسبة المئویة ) 33(بلغع عدد األخطاء اإلمالئیة   
، وفي الموضوع % 12خطأ ، ونسبتھا المئویة ) 27(، وفي الموضوع الثاني 20%

خطأ ) 27(، وفي الموضوع الرابع % 13خطأ ، ونسبتھا المئویة ) 31(الثالث 
  . من عدد األخطاء الكلي في ھذا الموضوع %12والنسبة المئویة 

نالحظ أن عدد األخطاء اإلمالئیة قلت في الموضوع الرابع بنسبة الفتة وثباتھا   
وھذا یشیر إلى تطور مستوى الطالب على الرغم . في الموضوعات الثالثة األولى 

وقد . ویة من أن األخطاء اإلمالئیة جاءت نسبتھا في المرتبة الثانیة بعد األخطاء النح
خطأ ، ) 94(أھمل كثیر من الطلبة كتابة الشدة على الحروف ، إذ بلغ عدد األخطاء 

من مجموع عدد األخطاء في ھذا المستوى من المستویات % 62والنسبة المئویة 
وھذا لیس غریبا ، إذ إن الطالب العرب یھملون كتابة الشدة على . الستة السابقة 

  .الحروف العربیة أیضا 
نالحظ من خالل تحلیلنا لھذه األخطاء في الموضوعات األربعة أن ھناك كما   

وإذااستبعدنا  ) . 7 ، 6 ، 5 ، 4انظر الجداول ( تطورا مقبوال على كل المستویات 
إال أن الالفت أن . الموضوع األول الذي حّضره وكتبھ الطالب خارج غرفة الصف 

. ھا في الموضوعات الثالثة التالیة نسبة األخطاء النحویة كانت ھي األعلى رغم ثبات
وقد الحظنا ثبات ھذه األخطاء حتى في . تلیھا األخطاء اإلمالئیة والصرفیة 

الموضوع الرابع الذي كتبھ الطالب في الصف بصورة مفاجئة وعدم معرفتھم 
وھذا یشیر إلى تطور لغة الطالب عبر األربعة األسابیع التي . بالموضوع مسبقا 
ولكن تبقى ھناك مشكالت تواجھ المدرسین في تعلیم الطلبة . دراسة أجریت فیھا ال

وال . الصینیین ، مما یحتاج إلى تكثیف الجھود من المعلمین والطالب على حد سواء 
 بعض – أحیانا –بد من إشتراك مدرسین عربا ، ألن األساتذة الصینیین تخفى علیھم 

قات اللغة العربیة الواسعة ، وقد المسائل ویواجھون عددا من الصعوبات في فھم سیا
  . الحظت ذلك أثناء وجودي بینھم والتدریس معھم 
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ولعل ما تقوم بھ جامعة جین جي مثاال جیدا ، إذ ترسل طالبھا الخریجین لقضاء   
سنة دراسیة في غیر بلد عربي واحد ، مثل األردن وتونس والكویت والسعودیة ، 

ولعل قلة عدد األخطاء .  العربیة وبین أبنائھا بھدف ممارسة اللغة العربیة في البیئة
في ھذه الدراسة یعود إلى أن معظم الطالب مجتمع الدراسة درسوا سنة واحدة في 

  .إحدى البالد العربیة اآلنفة الذكر 
    

  :  
  

وفیما یتعلق بنسبة معدالت األخطاء لكل من الذكور واإلناث ، وما أظھرتھ   
  . الناحیة الدراسة في ھذه 

عدد األخطاء ونسبتھا التي بینتھا الدراسة بالنسبة إلى ) 8(یبین الجدول رقم   
وفیھ یظھر عدد السطور التي كتبھا الطالب ذكورا وإناثا ، . الذكور واإلناث 

ثالثة ) 13(وإجمالي عدد األخطاء التي وقع فیھا كل منھما ، علما بأن عینة الدراسة 
  . خمسة ذكور ، وثمان من اإلناث عشر طالبا وطالبة ، منھم

  
  المعدلإجمالي األخطاء إجمالي دد السطور  الجنس
  1ر2  493  384  اإلناث
  1ر4  396  286  الذكور

  )8( حدول 
  معدالت األخطاء عند الذكور واإلناث) 8(یتبین الجدول رقم 

  
  عدد األخطاء   - 

 ، في حین بلغ خطأ) 493(بلغ مجموع عدد األخطاء التي وقعت فیھا الطالبات 
  .خطأ ) 396(عدد األخطاء التي وقع فیھا الطلبة الذكور 

  عدد السطور -ب 
سطرا ، في حین بلغ ) 384(بلغ مجموع عدد السطور التي كتبتھا الطالبات 
  . سطرا ) 286(مجموع عدد السظور التي كتبھا الطالب الذكور

 وقع فیھا الطالب یتبین أن معدل األخطاء التي) 8(واستنادا إلى الجدول رقم 
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أكبر من معدل األخطاء التي وقعت فیھا الطالبات على الرغم من أن مجموع 
  . ثالثة عشر طالبا وطالبة ) 13(العینة البالغة 

خطأ ، في حین بلغ 1ر2وبلغ متوسط معدالت الخطأ في السطر الواحد للطالبات 
، وإذا كان  خطأ 1ر4متوسط معدالت الخطأ في السطر الواحد للطالب الذكور 

خطأ إال أنھ یشكل على المستوى الكلي لألخطاء رقما ال ) 0ر2(الفرق صغیرا 
یستھان بھ ، ویجب أن یلقي عنایة عند دراسة األسباب والصعوبات التي 

  .یواجھھا الطلبة في الكتابة 
ولذلك نالحظ أن الطالبات متقدمات على الطالب الذكور ، وھذا نلحطھ 

الجامعة ، إذ إن الطالبات یبذلن جھودا أكبر في ونحن ندّرس الطالب في 
كما نالحظ أن معظم المنح . الدراسة ، ویحققن نتائج أفضل من الطالب الذكور 

الدراسیة التي تعطى للطالب تحظى بھا الطالبات سواء داخل تایوان ، أو المنح 
الدراسیة الخارجیة للدول العربیة مثل األردن وتونس والكویت وأحیانا 

  .عودیة الس
والالفت لالنتباه أن عدد الطالبات الدراسات في الجامعة لتخصص اللغة العربیة 

وھذا یؤكد ما ذھبت . یفوق كثیرا عدد الطالب الذكور الدارسین في القسم نفسھ 
  .إلیھ نتائج ھذه المقارنة بین الجنسین في مجال تحقیق اللغة واكتسابھا 

  
  

  
  .  األخطاء التي بحثتھا الدراسة كثیرة ومتعددة إن أسباب الوقوع في  

األولى تتعلق باللغة األم ، والثانیة تتعلق باللغة العربیة نفسھا ، ودور كل منھما في 
  . عملیة التعلیم ، والثالثة تتعلق بالطالب نفسھ ومراحل تطوره في اكتساب اللغة الثانیة 

 بل یرجع بعضھا أیضا إلى ال تقتصر األسباب على المسائل السابقة وحسب ،  
المنھج الدراسي غیر المناسب ، أو إلى المدرس ، أو إلى طرق التدریس القدیمة 
والبیئة التي یدرس فیھا الطالب ، والتداخل اللغوي القائم بین اللغتین األم واللغة الثانیة 

  . المكتسبة 
نطق والكتابة ، ألن فمن تأثیر اللغة األم ، فإن الصینیین یقلبون الراء الما عند ال  
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حرف الراء غیر موجود في اللغة الصینیة ، وكذلك حرف الحاء الذي یقلبونھ إلى 
الھاء ، أو قلب حرف العین إلى الھمزة ، أو صعوبة نظق حرف الضاد الذي ینطق 

  . داال 
ومن أسباب األخطاء والتداخل في العربیة نفسھا مثل التاء المربوطة والھاء التي   

ومن األسباب ما یخص اللغة الصینیة إذ ال . حتى أبناء العربیة أنفسھم یخطأ فیھا 
یوجد فیھا التذكیر والتأنیث ، وال تعرف أداة التعریف ، وتسبق الصفة الموصوف ، 
ویسبق المضاف إلیھ المضاف ، فاللغة الصینیة تختلف في أنظمتھا عن أنظمة اللغة 

.  والجمع ، إذ تلزم جمیعھا حالة واحدة كذلك الحال في اإلفراد  والتثنیة. العربیة 
وعدم قدرة الطالب الصیني على تمییز . وكذلك ال تتطابق الصفة مع الموصوف 

  . العدد إذ یبقى العدد كما ھو في حالة اإلفراد والتثنیة والجمع 
كما أبرزت الدراسة مشكلة الطالب في حروف الجر زیادة أو إھماال ، أو إھمال   

كما أن الطالب یخلط بین أزمنة .  یستبدلھا الصینیون بالفاصلة حروف العطف التي
الماضیة والحاضرة أو المستقبل ، وذلك لخلو اللغة الصینیة من ھذه : األفعال 

  . التقسیمات 
وثمة أخطاء في عالمات اإلعراب وإن كان یقع فیھا أبناء العربیة نفسھا لكنھا   

طلبة فیرفعون بالیاء بدال من األلف لیست مسوغا لتكرار الخطأ فیھا من جمیع ال
  .للمثنى أو العكس في حال الجمع المذكر السالم بدال من الواو 

ویالحظ من الجداول السابقة كثرة الوقوع في خطأ كتابة الھمزة وھي من   
خصائص اللغة العربیة فقط ، إذ یخلطون بین الھمزتین ، أو یسقطون ھمزة القطع 

اللغة العربیة ، إذ ال توجد لغات أخرى تعرف الھمزة بشكل كبیر ، وھذا ناجم من 
ویرجع ھذا النوع من األخطاء إلى التداخل اللغوي من اللغة . غیر اللغة العربیة 

  . العربیة نفسھا ، وإلى صعوبة اللغة العربیة نفسھا أیضا 
كما نالحظ أخطاء في التركیب ، إذ تختلف اللغة العربیة عن اللغة الصینیة من   

ترتیب مبنى الجملة كأن تضع أسماء االستفھام في آخر الجملة ولیس في أولھا حیث 
  . كما الحال في العربیة 

ال تقتصر أسباب األخطاء على العوامل الرئیسیة الثالث فحسب ، بل ھناك   
  :أسباب أخرى 
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  .عدم توافر المادة التدریسیة المناسبة والمناھج الجیدة -
 .اسبة عدم وجود البیئة اللغویة المن-
 .وجود المدّرس المدرب بشكل جید -
 .عدم كفایة الوسائل التعلیمیة -
 .طرق التدریس غیر المناسبة -
  

  
  

وفي ضوء دراسة األسباب التي تؤدي إلى وقوع الطالب في األخطاء ، أقترح   
بعض الحلول لتعین الجامعة على النھوض بمستوى تدریس العربیة في جامعة جین 

  :ا جین ، ومنھ
  .إعداد المناھج التدریسیة المناسیة   - 1
  . تطویر األستاذ والمدرس من خالل البحوث والدراسات وورش العمل    -2
  .توفیر طرق التدریس الحدیثة التي ترفع مستوى تقدیم المادة اللغویة   - 3

لقد الحظت أثناء التدریس في قسم اللغة العربیة عدم وجود منھج مخصص   
ا یعتمد على منھج قدیم كتب في الصین ، وال بد من إعداد مناھج للجامعة ، وإنم

فقد سعت جامعة جین جي إلى . خاصة بالقسم وذلك بالتعاون مع أساتذة عرب 
استقدام أساتذة عربـًا للتدریس في القسم ، بھدف رفع كفاءة الطلبة في تعلم اللغة 

 والمؤتمرات وورش وال بد من عقد الندوات. العربیة وھي خطوة صحیحة وسلیمة 
  .العمل لتطویر أداء األساتذة الصینیین بشكل مستمر 

كما تقوم جامعة جین جي بإرسال طالبھا لقضاء سنة في الدول العربیة مثل   
األردن والكویت وتونس والسعودیة ، وذلك لیعیشوا بین أبناء اللغة نفسھا ، لكن أرى 

بة في السنة الرابعة ، إذ إن العدد أن تطور ھذه العالقات لیصار إلى إرسال كل الطل
الذي یرسل ال یكون مناسبا ، ویقتصر على الطالب األوائل أو الذین یملكون المال 

  . الكافي الذي یمكنھم من السفر 
إن تدریب المدرسین وعقد دورات لھم ضرورة ملحة لتنعكس على الطالب ،   

اعتین إلى ثالث ساعات ، وال بد من زیادة عدد الساعات التي یدرسھا الطالب من س
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  . ثماني عشرة ساعة أسبوعیا ) 18(أي أن ال یقل معدل الدراسة عن 
وال بد أن تكون مادة الكتاب مادة حدیثة وعصریة تعني بالمسائل التطبیقیة للغة ،   

وال تنحصر بقوالب جامدة تجاوزھا العصر كما الحال في الكتب الصینیة التي تدرس 
  . في الجامعة 

خدام المختبرات اللغویة ، وأشرطة الفیدیو واألفالم ضرورة مھمة لتقویة إن است  
الطالب ، فقد الحظت قلة استخدام ھذه الوسائل التعلیمیة في القسم ، وال بد أن یكون 
في خطتھا أن یقضي الطالب السنة الرابعة كاملة في إحدى الدول العربیة الكتساب 

ألوائل كما أسلفنا ، وھذا یمكن توفیره من وال یقتصر ذلك على الطالب ا. التدریب 
خالل الحصول على منح دراسیة من الدول العربیة عن تقدیم المساعدة في ھذا 

  .الجانب خدمة للطالب وخدمة للغة العربیة نفسھا ، وزیادة عدد  الناطقین بھا 
كما ینبغي أن یستخدم المدرس اللغة العربیة داخل الغرف الصفیة ، وال نستخدم   
  . للغة الصینیة أو اللغة الوسیطة إال في حاالت الضرورة ا

وال بد من دعم الجھات الرسمیة العربیة لجامعة جین جي في تایوان ، إذ أنھا تأخذ 
على عاتقھا تعلیم اللغة العربیة وحدھا في تایوان على الرغم من وجود أكثر من 

  . سبعین جامعة أخرى ) 70(
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الدراسة تحلیل األخطاء الكتابیة التي یقع فیھا طلبة قسم اللغة لقد بحثنا في ھذه   
العربیة من مستوى السنة الرابعة في جامعة جین جي بتایوان ، وقد تبین أن أسباب 
ھذه األخطاء ال تعود إلى األسباب الرئیسیة الثالث المتمثلة باللغة األم واللغة العربیة 

ا إلى مشكالت تتعلق بالمناھج ومحتویاتھا ، وأخطاء الطلبة أنفسھم ، ولكنھا تجاوزتھ
وعدد الساعات الدراسیة واألسالیب الحدیثة واألجھزة والنظریات الحدیثة وغیاب 

وطرحنا . البیئة اللغویة والھدف الذي یسعى الطالب من خاللھ لتعلم اللغة العربیة 
أركان بعض طرق العالج والتوجیھات الالزمة لمعالجة ھذه األخطاء ، وال سیما 

المدرس والطالب والمنھج ، وال بد من زیادة التعاون ما بین : العملیة التدریسیة 
  .جامعة جین جي والدول العربیة وجامعة الدول العربیة لمساعدتھا في ھذا المضمار 

كما الحظنا أن أعلى نسبة وقوع لألخطاء كانت في الناحیة النحویة ثم الداللیة   
ستویات ال تتوافر علیھا اللغة الصینیة مما یجعل الطالب والصرفیة ، إذ إن ھذه الم

وعلى الرغم من ذلك فإن طالب قسم اللغة . یخلط ما بین لغة األم واللغة المستھدفة 
العربیة في مستوى السنة الرابعة یعدون من الطالب الجیدین باللغة العربیة ألنھم 

السعودیة والكویت وغیرھا قضوا سنة في إحدى البالد العربیة مثل األردن وتونس و
باإلضافة إلى وجود مدرسین عرب طیلة السنوات الماضیة في الجامعة . من الدول 

كما . مما یتیح لھم فرص االحتكاك مع العرب في غیاب البیئة اللغویة المناسبة 
والحظنا زیادة أعداد الطالبات على . الحظنا أن أداء اإلناث أفضل من إداء الذكور 

  . ب الذكور، وھذه ظاھرة تتشابھ مع كل لغات العالم أعداد الطال
وبعد ، أرجو أن تسھم ھذه الدراسة بإلقاء الضوء على أھمیة تدریس اللغة   

العربیة في تایوان ، وأن یقوم المسؤولون بالنظر في ھذه الدراسة كي تساھم في دعم 
م الزمالء األخرون وأن یقو. جھود القسم الرامیة لرفع مستوى الطالب باللغة العربیة 

باستكمال جوانب أخرى من مشكالت تعلم العربیة للناطقین بغیرھا ، خدمة للطالب 
فإن أصبت فمن اهللا ، وإن أخطأت فمن نفسي ، وحسبي . واللغة العربیة سواء بسواء 

  . أني حاولت ، ولكل مجتھد نصیب 
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i ، 10.   ص 1995 سوسن حسني ، اللغة العربیة في الصین ما ضیھا وحاضرھا ،رسالة ماجستیر، جامعة القدیس یوسف.   

ii سوسن حسني ، دراسة تحلیلیة لألخطاء اللغویة التحریىیة للطلبة الصینیینمن دارسي اللغة العربیة ،رسالة دكتوراة ، جامعة القدیس 
   32 ، ، ص 2001یوسف ، 

iii 27 سوسن حسني ، المرجع السابق ، ص  
iv 48 فھمي ھویدي ، اإلسالم في الصین ، سلسلة عالم المعرفة ، الكویت ،  ص.   
v34 حسني ، دراسة تحلیلیة ، ص  سوسن   

vi مؤتمر اللغة العربیة للناطقین بغیرھا .  غسان لي تشوان تیان ، تجربة جامعة جین جي التایوانیة في تعلم اللغة العربیة للناطقین بغیرھا
  .تحت الطبع .  األردن –، الجامعة األردنیة 2008 آیار 6-8، 

vii 69، ص  سوسن حسني ،دراسة تحلیلیة ، مرجع سابق 
viii 47عبده الراجحي ، علم اللغة التطبیقي ، ص  

ix 12 عقلة الصمادي وفواز عبد الحق ، نظریات تعلم اللغة واكتسابھا ، ص  
x 10 عقلة الصمادي وفواز عبد الحق ، مرجع سابق ، ص 

xi 44 عبده الراجحي ، مرجع سابق ، ص 
xii 96 سوسن محمود ، دراسة تحلیلیة ، ص  

xiii 57  المرجع السابق ، ص  
xiv 84 المرجع السابق ، ص  
xv 10 المرجع نفسھ ، ص  

xvi51 سابق ، ص  عبده الراجحي ، مرجج  
xvii 52 المرجع السابق ، ص  
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