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األخطاء المفظية النحوية واستعمال العامية فيما يتحدث بو مطبقو قسم المغة العربية
إعداد

األستاذ المساعد الدكتور
سعد عمي زاير

مشكمة البحث :

جامعة بغداد – كمية التربية  /ابن رشد

تتجسد مشكمة البحث الحالي مف طريؽ إطبلع الباحث عمى عدد مف األدبيات كالدراسات السابقة بأف ىناؾ الكثير
مف مدرسي المغة العربية كمدرساتيا في الكطف العربي  ،السيما في العراؽ المتخرجيف في كميات التربية لـ يتمقكا في أثناء

أداء كامبلن  ،فبعضيـ يعجز عف العطاء العممي المنتظر،
إعدادىـ لمينة التدريس  ،ما يؤىميـ ألداء كظائفيـ الميدانية
ن
تبفل ليـ برامج تدرمسية تتناكؿ متطمبات مينة التدريس .
كيقصر في تربية النشء عمميا كتربكيا  ،كمف ثـ ينبغي أف ي

فضبل عف أف نظاـ إعداد المدرسيف كاجو انتقادات كثيرة  ،إذ شخص اعتناء البرامج بالجانب المعرفي مف دكف

االعتناء بالجانب العممي السيما في طرائؽ التدريس كمناىجيا ( الحسني  ، 1998 ،ص . )380
زيادة عمى ما لحظو الباحث مف ضعؼ كاضح في األداء

التدريسي لعدد كبير مف مدرسي المغة العربية

كمدرساتيا  ،فضبلن عما أظيرتو نتائج عدد مف الدراسات التي تناكلت تقكيـ أداء مدرسي المغة العربية كمدرساتيا أك طمبة

،

أقساـ المغة العربية في كميات التربية .

لقد أصبحت ظاىرة ضعؼ المغة العربية لدل النخب (المثقفة) ظاىرة  ،ال تثير أم استغراب  ،كيجاىر الكثيركف
بعدـ حاجتيـ إلى معرفة أساسيات النحك  .ىؿ العمّة تكمف في طبيعة المغة العربية  ،كفي صعكبة قكاعدىا ؟ أـ أف ال

حاجة إلى االىتماـ بيا  ،إذ إنيا لغة جامدة  ،غير قادرة عمى مكاكبة ركح العصر ؟ كىذا سيـ مف األعداء  ،يراد بو أف
تبقى ىذه األمة عالة عمى األمـ األخرل  ،فكما ّأنو لف تفمح أمة تقاتؿ بما ال تصنع ،كتأكؿ ما ال تزرع  ،كتمبس ما ال

تنسج  ،فإنو لف تفمح أمة  ،ال يتقف المثقفكف كالباحثكف كالمسؤكلكف منيا لغتيـ األـ  ،بؿ كمفتكنكف بمغات الغرب
( النعكاشي  : 2004 ،ص. ) 3-1

كالضعؼ في المغة العربية مف المشكبلت التي ظيرت بكضكح في المؤسسات التربكية  ،إذ أيعمنت الشككل مف تدني

مستكل الطمبة فييا  ،كينطبؽ ذلؾ الحكـ عمى كثير مف طمبة اؿجامعات كاؿمثقفيف  ،إذ أف األخطاء المغكية كثيرة في األعكاـ
األخيرة إلى حد صار الباحث عنيا ال يحتاج إلى طكؿ العناء الستحضار عدد كبير منيا  ،فبعد أف كاف األمر استقصاء
األخطاء  ،صار لغ ازرتيا اختيار منيا ما يصمح أف يككف أنمكذجا لغيره  ،كيمثؿ الضعؼ المغكم كاقع حاؿ كثير مف طمبة
الجامعات  ،كالسيما المتخرجكف في أقساـ المغة العربية مف كميات التربية الذيف يعد

كؿ منيـ مدرسا لمغة العربية  ،إذ

تجدىـ دكف المستكل المطمكب  ،فعمى الرغـ مف ازدياد حممة الشيادات الجامعية إال إنيـ ال يجيدكف لغتيـ السيما طمبة

أقساـ المغة العربية الذيف مف المفركض أف يككنكا القدكة الحسنة كالمكجو الصحيح كالقائد المثالي كالمنادم بضركرة االلتزاـ
مرل مف انصراؼ غالبيتيـ إلى حفظ المعمكمات كالحقائؽ كالقكاعد في ضكء األساليب
بالمغة الفصيحة  .عمى عكس ما ي
التقميدية في التدريس  ،فضبل عف ضعؼ خزينيـ المعرفي األمر الذم يؤدم إلى سمبية العممية التدريسية المتمثمة في ككنيا
عاجزة عف تحقيؽ أىدافيا  ،كما زاؿ ىذا الضعؼ مستم ار كيكاد أف يككف عاما (ىبلؿ  ، 1987 ،ص . ) 12

أىمية البحث :
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المغة العربية لغة تتصؼ بالقداسة الرتباطيا بديف العرب كغيرىـ

مف المسمميف  ،كاحتكاء القػرآف ليا ،كبحرص

المسمميف كالعرب عمى اإلبقاء عمى لغة القػرآف فػي الصكرة التي كانت عمييا عندما أنزؿ عمى النبي محمد (صمى اهلل عميو

كالو كسمـ ) .

كقد كاف لمتقكيـ اإلليي األثر الكاض ح في تكطيد مكانتيا  ،كالزيادة في إثرائيا  ،كارتقائيا كالحفاظ عمييا  ،ككاف
لرسكؿ اهلل (صمى اهلل عميو كالو كسمـ ) الدكر الرائد في صيانة العربيػة ككػيؼ ال يكػكف لػو  ،كىػي لغػة القػراف الكريـ ،
ككيؼ ال يككف لو ذلؾ كىك المشيكد لو بالفصاحة  ،كاالقتدار المغكم .
إف المغة العربية ارتبطت بمقدسات األمة العربية كاستطاعت مع ىذه المقدسات أف تعبر آفاؽ الجزيرة العربية إلى

دكؿ شتى كمماليؾ عديدة  ،كىي في انتقاليا إلى تمؾ الب ػػبلد بحمميا كتاب اهلل عز كجؿ  ،كدعكتو حممت معيا نسيـ
الصحراء مف رقة كعذكبة  ،كما في صبلبة الصخر مف قكة كرصانة ( مجاكر  ، 1969 ،ص. ) 169

إف بقاء العربية التي ىي لغة القرآف مرىكف بالمحافظة عمييا فصيحة ال تدخميا العامية  ،كال تشكبيا الميجات ؛ ألف
ّ
ركف مف أركاف المغة العربية ( سمؾ  : 1969 ،ص . ) 96
الفصاحة ه
إف الحفاظ عمى المغة العربية كحمايتو ا ،كالعمؿ عمى انتشارىا  ،كالتمكيف ليا في أكساط المجتمعات العربية  ،ليس

عمبلن تعميميان تربكيان  ،أك نشاطان ثقافيان أدبيان  ،أك كظيفة مف كظائؼ ك ازرات التربية كالتعميـ  ،كالمؤسسات  ،كالييئات ،

كالمنظمات المختصة فحسب  ،كلكنو عمؿ مف صميـ الدفاع عف مقكمات الشخصية العربية  ،كالذكد عف مككنات الكياف
العربي اإلسبلمي  ،كعف خصكصيات المجتمعات العربية اإلسبلمية  ،كعف الركيزة األكلى لمثقافة العربية كلمحضارة العربية

اإلسبلمية  .كعمؿ في ىذا المستكل كبيذا القدر مف األىمية  ،يدخؿ ضمف خطة بناء المستقبؿ كرسـ معالمو ؛ فالمغة

العربية ركف أساسي مف أركاف األمف الثقافي كالحضارم كالفكرم لؤلمة اإلسبلمية في حاضرىا كفي مستقبميا  ،ىي القاعدة
المتينة لمسيادة الكطنية التي تحرص عمييا كؿ دكلة مف دكؿ المجمكعة العربية اإلسبلمية .
كاذا ذىبنا إلى الكاقع المغكم الراىف في الكطف العربي  ،نجد بأنو ليس ىناؾ بقعة في العالـ المعاصر تشبو البقعة
العربية في غناىا المغكم  ،كتنكعيا الحضارم كالثقافي  .كمف يدقّؽ في الكاقع المغكم الراىف  ،يجد فيو استم ار انر لمكاقع
المكحدة في شبو الجزيرة العربية  ،التي اصطمح عمى
تككف المغة العربية
ّ
المغكم  ،التاريخي  ،الذم كاف سائدان مف مدة ّ

تسميتيا بالفصحى إلى جانب ليجات القبائؿ ؛ فمازالت االزدكاجية المغكية عمى حاليا  ،كمازاؿ ىناؾ لغتاف أك مستكياف

لغكياف يتميزاف مف بعضيما بكضكح  ،فالمستكل األكؿ  :ىك المستكل الرسمي الذم تمثمو المغة العربية الفصحى بقكاعدىا
المعركفة  ،في األصكات  ،كالنحك  ،كالصرؼ  ،كيستعمؿ في التعامؿ الرسمي  ،كالتعميـ  ،كالبحث العممي  ،كالكتابات

األدبية  ،كالمحاضرات العممية  ،كالثقافية  ،كالعبادات كاإلعبلـ ....الخ  ،أما المستكل الثاني  :فيك المستكل الذم نستعممو
في حياتنا اليكمية  ،خارج نطاؽ التعامؿ الرسمي  ،كنستعمؿ فيو ليجتنا المحمية التي تعممناىا في البيت أك الشارع  ،كفي
تتـ جميع عمميات التفاىـ كالتعامؿ الشفيي  ،كىك الذم يطمؽ عميو اسـ المغة المحكية أك المنطكقة ( يكسؼ ،
ىذا المستكل ّ
 : 1991ص . ) 4-3
كمف ىنا كثرت الصيحات بشأف تدني القدرة لدل المتعمميف عمى استعماؿ العربية في الدرس استعماالن صحيحان،

أف النداءات تكررت مف المتخصصيف
كزادت الدعكات إلى إصبلح تعميـ العربية عمى السنة المتكمميف بيا
 ،السيما ّ
كندرسيا كأنيا لغة أجنبية بعيدة
كالمشرفيف عمى المغة العربية  ،كيرل بعض المتخصصيف أننا أصبحنا ىندرس المغة العربية ي
عنا .

كالتعميـ السميـ لمغة العربية ىك التعميـ الكظيفي  ،أم تحقيؽ القدرات المغكية عند الطالب  ،بحيث يتمكف مف

ممارستيا في كظائفيا الطبيعية كالعممية ممارسة صحيحة  ،كيثمر تعميـ المغة عندما يتجو نحك تحقيؽ الغايات األربع كىي
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أك مكتكب

فيـ المسمكع كفيـ المقركء  ،ثـ التعبير الدقيؽ السميـ بكبلـ منطكؽ
( العزاكم  : 1991 ،ص . ) 6 - 5

كاليدؼ مف تعميـ المغة العربية الكصكؿ بالطبلب إلى مستكل يستطيعكف معو التعبير عما يخالج نفكسيـ  ،كيحيط

بيـ تعبي انر كاضحان عف طريؽ الحديث أك الكتابة  ،كفيـ ما يقرؤكنو كما يسمعكنو فيمان صحيحان  ،كالتجاكب مع اعماؿ الفكر
إلدراؾ ما حكليـ بقدر ما تسمح بو مكاىبيـ كأعمارىـ (سمؾ  : 1969 ،ص .)35
كتحديد كظيفة المغة العربية في الحياة بدقة مسؤكلية مدرسييا

؛ كذلؾ لمكانتيا الثقافية كاالجتماعية  ،إذ

المدرس لو مكاف الصدارة بيف العناصر التربكية الرئيسة التي ييعتمد عمييا في نجاح العممية التربكية كفي بمكغ أىدافيا
ّ
( عبد العزيز  : 1956 ،ص . ) 401

إ ّف

 ،كلكنو فناف يرسـ

كففان في الكقت نفسو  ،فالمدرس يتخذ العمـ مينة في كاقع األمر
كؿما كاف التدريس عمـ ان ّ
الطريؽ كيييئ المكحة بأجمؿ األلكاف كأزىى األشكاؿ  ،كيضيؼ إلى طمبتو سعة في التفكير كقدرة عمى المناقشة كابداء الرأم
المدرس الحاذؽ ضركرة أكلى في عممية التدريس ؛ ألنو يككف قاد انر عمى تكفير
( الدىاف  : 1963 ،ص  ) 39؛ فتكافر ّ
م ( ك ازرة الثقافة كالفنكف  : 1986 ،ص . ) 80
الشركط األساسية لمتعؿـ
المغة العربية مف

مدرس تنبع مف أىمية مادتو كخصكصيتيا في الحياة  ،فاف لمدرس
كإف كانت أىمية أم ّ
يدرس لغة القرآف كالتنزيؿ  ،كيضطمع بميمة
الخصكصية كاألىمية ما تجعمو يتبكأ مكاف الصدارة في الميداف التعميمي  ،فيك ّ

تعميميا لمطمبة ،

كىك

الحارس لمحفاظ عمى سبلمتيا كالمسؤكؿ عف إيصاؿ المادة

درس بمغة
لممتعمميف  ،كدرس العربية ىك المفتاح الدركس األخرل  ،كفيمو بداية لفيـ المكاد المتبقية ؛ ألف ىذه المكاد تي ّ
مدرس المغة العربية دكره  ،فعمى
عربية فصيحة  ،كلكي ّ
يكصؿ باقي المدرسيف مادتيـ إلى الطمبة فبلبد مسبقان مف أف يؤدم ّ

قدرتو في إيصاؿ مادتو كاتقاف طمبتو لميارات لغتيـ يتكقؼ سعي باقي المدرسيف في إيصاؿ مادتيـ إلى الطمبة  ،كال يمكف

مدرس العربية مف األىمية كالمنزلة .
مدرس آخر ميما بمغ شأفق أك شأف مادتو ما يبمغو ّ
أف يبمغ ّ
كيجب أف تككف ؿمدرس المغة العربية آفاؽ كاسعة في اختصاصو العممي  ،فيك ييقى ّكـ األلسنة بتدريسو  ،مما يدعكه
إلى ضبط حركات كؿ حرؼ كسكنات ق  ،كأكاخر الكممات بحسب قكاعد المغة العربية الكاسعة جدان في نحكىا كصرفيا ،

كأكائؿ الكممات كأكاسطيا بحسب قكاعد االشتقاؽ كالتصريؼ  .كىك ييعنى بجكدة النطؽ مما يقتضي معرفة قكاعد النطؽ
الصحيحة كمخارج الحركؼ كأنكاعيا  ،ك ييعنى برسـ الحركؼ بصكرة صحيحة عمى قكاعد دقيقة مما ييمزمو حسف الخط

كاتقاف قكاعد اإلمبلء ( الياشمي  : 198 ،ص . ) 12 - 11

مدرس ال يتقف لغتو  ،فمدرس العربية يجب أف يمتمؾ استعدادان عمميان لتدريس المغة العربية كقدرة
كال مبرر لقبكؿ ّ
المدرس يمحف في
عمى تكظيؼ ما يمتمكو مف مادة بما ييقى ّكـ بو نطؽ الطالب
ّ
كيصحح مف نطقو إذا لحف ؛ فإذا كاف ىذا ّ

كبلمو كيستعمؿ العامية فيو  ،كال يضبط حركات بنية الكممات فانو يككف قد ابتعد عف تحقيؽ اليدؼ مف ك ار ء تدريس مادتو
.
المدرس ىي األساس الذم
لذلؾ فاف ضبط لغة اؿـ درس ّ
تعد مف أدؽ الميمات التي تقع عمى عاتقو ؛ الف لغة ّ
يبني عميو درسو  ،كيتمكف عف طريقيا مف تقديـ مادتو بشكؿ صحيح كتحقيؽ اليدؼ مف كراء تدريسيا .
كالمبلحظة الميدانية تشير إلى أف ىناؾ عددا ـ مف يدرسكف المغة العربية ال يتقنكف القكاعد النحكية  ،كال الصرفية
 ،كال يش ّكمكف أكاخر الكممات  ،كيبتعدكف عف المغة الفصيحة إلى عامية سقيمة .
كفي ضكء ما تقدـ تتجمى أىمية البحث الحالي في ما يأتي :

 .1أىمية المغة العربية كما ليا عمينا مف كاجب العناية بيا .
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 .2تأشير حالة الضعؼ في العربية لدل طمبة أقساـ المغة العربية ( المطبقيف ) .
مدرس
 .3أىمية ّ
قدراتيـ .

المغة

العربية كدكره في التأثير في المتعمميف كتكجيييـ كبناء

 .4أىمية الحديث بكصفو مف ابرز ميارات االتصاؿ المغكم  ،كأكثرىا اتساعا في االستعماؿ .
المدرس كسطا ناقبل لمّحف إلى الطمبة عبر
 .5إمكانية أف يككف حديث ّ
المدرس يعد صحيحان يحتج بو .
المحاكاة  ،كالتكىـ باف كؿ ما ينطقو ّ

 .6ند رة الدراسات التي بحثت في تقكيـ حديث مطبقي قسـ المغة العربية في التدريس أك انعداميا عمى حد عمـ
الباحث .

 .7كجكد مبلحظات ميدانية حكؿ استعماؿ مطبقي قسـ المغة العربية مفردات عامية في التدريس كاف حديثيـ ال
يخمك مف أخطاء لفظية .

أىداف البحث :

يرمي البحث الحالي إلى تشخيص األخطاء المفظية التي يقع فييا مطبقك قسـ المغة العربية

أثناء تدريس المغة العربية بفركعيا المختمفة مف خبلؿ اإلجابة عف األسئمة اآلتية :

عند حديثيـ في

 .1ما ىي المكضكعات النحكية التي يخط ئ فييا مطبقك قسـ المغة العربية في حديثيـ أماـ طمبتيـ في المدارس
المتكسطة كالثانكية ؟
 .2ما ىي نسبة المخطئيف مف مدرسي المغة العربية في المكضكعات النحكية ؟

 .3ما ىي نسبة الذيف يستعممكف مفردات عامية في تدريس المغة العربية في المدارس المتكسطة كالثانكية ؟

حدود البحث :

يتحدد البحث الحالي بػ :
.1

مطبقي قسـ المغة العربية في المدارس المتكسطة كالثانكية النيارية فقط في محافظة بغداد لمعاـ الدراسي -2006
2007ـ .

.2
.3

األخطاء النحكية التي يقع فييا مطبقك قسـ المغة العربية في أثناء تدريسيـ فركع المغة العربية المختمفة .
الكممات العامية التي يستعمميا مطبقك قسـ المغة العربية في أثناء تدريسيـ فركع المغة العربية المختمفة .

تحديد المصطمحات :

طاء  :ضد الصكاب  .كقد
الخطىأي ك ى
الخطىأ ) في لساف العرب البف منظكر عمى أنيا ى
 .1الخطأ لغةن  :كردت كممة ( ى
الخ ي
طأى .
ىخ ى
أْ
كفي التنزيؿ  " :كليس عميكـ جناح فيما أخطأتـ بو " ( ابف منظكر  ،ب.ت  :ص. ) 65

ظ  .الم ْفظي  :أف ترمي بشيء كاف في
 .2المفظ لغة  :كردت كممة ( لفظ ) في لساف العرب البف منظكر عمى انو  :لىفى ى
ظ الشيء .
فيؾ  ،كالفعؿ لىفى ى

ت الشيء مف فمي الفظوي لى ْفظان  ،رميتو  ،كذلؾ الشيء لفاظة ( ابف منظكر  ،ب.ت  :ص. ) 461
يقاؿ  :لىفى ْ
ظي
ات لمخطأ المفظي كمنيا .
 .3الخطأ المفظي  :كردت عدة تعريؼ
عرؼ (  ) Jonesالخطأ المفظي بأنو  :األداء الذم ينحرؼ عف النمط الصكتي الفعمي المتبع مف الناطقيف
 ّاألصمييف بالمغة (  : jones,1972ص. ) 12

445

مجل ددالل 2009 /

العدد الثالث والثالثون

 كجاء تعريفو في منشكر لمعيد الخرطكـ إلعداد متخصصيف في تعميـ المغة العربية لغير الناطقيف بيا بأنو :انحراؼ األداء المفظي عما ىك مقبكؿ في المغة بحسب المقاييس التي يتبعيا الناطقكف األصميكف بيا (

العربية لمتربية كالثقافة كالفنكف  ،ب.ت  :ص. ) 1

المنظمة

التعريؼ اإلجرائي :
الخطأ المفظي

النحكم  :ىك كؿ خطأ يحصؿ في آخر الكممة عمى غير القاعدة النحكية الصحيحة أك استعماؿ

مفردات عامية .

الفصل الثاني

دراسات سابقة
 -1دراسة الحماش : 1979

أجريت ىذه الدراسة في جامعة بغداد

 /كمية التربية – ابف رشد  .ككانت ترمي معرفة األخطاء المفظية لدل

معممي المغة اإلنكميزية مع تقديـ برنامج إلعداد معمميف كفكئيف في مجاالت المغة اإلنكميزية كؿىا .

أعد
اختار الباحث عينة عشكائية بمغت (
 ) 60معممان مف معممي المغة اإلنكميزية في المرحمة االبتدائية في بغداد .ك ّ
ضكئياكاستعمؿ مربع كام كالنسبة المئكية لمعالجة البيانات
استمارة مبلحظة تثبت مف صدقيا كثباتيا كالحظ أداء المعمميف في ،
منيا
التي تكصؿ إلييا إحصائيان ،كتكصمت الدراسة إلى نتائج عديدة :
.1

إف أكثر أخطاء العينة كاف في تمفظ أصكات العمة المركبة .

.2

إف أصعب األصكات في تمفظ أفراد العينة كاف في األصكات ( . ) Z, S, J

.3

إف أكثر األخطاء المفظية التي ارتكبيا أفراد العينة كاف سببيا التداخؿ المغكم بيف لغتيـ األـ كالمغة التي يعممكنيا .

.4

التشديد الذم يشكؿ مصدر المشكمة ىك التشديد عمى المقطع الثاني لمكممات كىك

عمى المقطع األكؿ .

أكبر مشكمة مف تمؾ التي تشدد

( الحماش  : 1979 ،ص ) 523

 -2دراسة الدليمي : 1983

أجريت ىذه الدراسة في جامعة بغداد  ،ككانت ترمي المكازنة بيف األخطاء النحكية التي يقع فييا طمبة العاميف

الدراسييف  1984 - 1983ك  1985 - 1984مف طريؽ ما يأتي :
 .1تحديد المكضكعات النحكية التي يخطئ فييا طمبة العاميف الدراسييف المذككريف آنفا .
 .2المكازنة بيف أخطاء الطبلب كأخطاء الطالبات في كبل العاميف .
 .3المكازنة بيف أخطاء طمبة العاـ الدراسي  1984 - 1983كأخطاء طمبة العاـ الدراسي . 1985 - 1984
كشممت عينة الدراسة طمبة المرحمة الرابعة في قسـ المغة العربية بكمية التربية جامعة بغداد لمعاميف الدراسييف

 1984 - 1983ك  1985 - 1984البالغ عددىـ (  ) 106طبلب كطالبات في السنة األكلى ك(  ) 162طالبان كطالبة
في السنة الثانية  ،كىـ يمثمكف المجتمع األصمي لمدراسة .
اختار الباحثكف مكضكعان إنشائيان كاحد

ان عنكانو ( شيء في ذاكرتي اسمو الحبيب ) أداة لبحثيـ  ،كطمبكا مف الطمبة أف

يضبطكا أكاخر الكممات بالشكؿ كاعتمدكا عمى معامؿ ارتباط بيرسكف ،كاالختبار التائي  ،كالنسب المئكية كسائؿ إحصائية في
تعامميـ مع البيانات  .كقد تكصمكا إلى النتائج اآلتية :
 .1إف عدد المكضكعات النحكية التي اخطأ فييا طمبة العاـ الدراسي  1984 - 1983كانت (  ) 28مكضكعان نحكيان ،في
حيف أخطأ طمبة العاـ الدراسي  1985 - 1984في (  ) 26مكضكعان نحكيان .
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 .2أ – إف أخطاء طالبات العاـ الدراسي  1984 -1983أكثر مف أخطاء الطبلب لمعاـ نفسو  ،بفارؽ ذم داللة إحصائية
عند مستكل داللة ( . ) 0.05

ب -إف أخطاء طبلب العاـ الدراسي  1985-1984مع ككنيا أكثر مف أخطاء طالبات العاـ نفسو  ،فأف الفرؽ بينيما

لـ يكف ذا داللة إحصائية .
ج -إف أخطاء طمبة العاـ الدراسي  1984-1983مع ككنيا اكثر مف أخطاء طمبة العاـ الدراسي  1985-1984غير
إف الفرؽ بمفقـ ا لـ يكف ذا داللة إحصائية أيضا .
( الدليمي  ،كاخركف  : 1990 ،ص ) 215 - 202
 -3دراسة ىالل : 1987
يأتي :

أجريت ىذه الدراسة في جامعة بغداد  /كمية التربية – ابف رشد  ،كطبقت في البحريف  ،ككانت ترمي اإلجابة عما

 .1ما المكضكعات النحكية التي يخطئ فييا طمبة الصؼ الثالث الثانكم بقسميو العممي كاألدبي ؟
 .2ىؿ ىناؾ فركؽ ذكات داللة إحصائية في األخطاء النحكية بيف طمبة القسـ العممي كطمبة القسـ األدبي ؟
 .3ما أسباب األخطاء النحكية لدل طمبة الصؼ الثالث الثانكم بقسميق العممي كاألدبي كمقترحات عبلجيا مف كجية نظر
مدرسي المغة العربية كمكجيييا التربكييف في تمؾ الصفكؼ ؟

استعمؿ الباحث نكعيف مف األدكات  ،النكع األكؿ ىك اختبار تحصيمي مكضكعي طبقو عمى عينة مف الطمبة
بمغت (  ) 448طالبان كطالبة  ،كالنكع الثاني استبانة تألفت مف (  ) 21فقرة لمعرفة أسباب األخطاء النحكية ك (  ) 19فقرة
لممقترحات  ،طبقو عمى عينة بمغت (  ) 50مدرسان كمكجيان .

إحصائي استعمؿ الباحث معامؿ ارتباط بيرسكف  ،كالنسبة المئكية  ،كمعادلة ( . ) Z.S CORS
كلمعالجة البيانات
ان
كمف بيف ما تكصمت إليو الدراسة ما ياتي :

 .1إف الطمبة أخطأكا في كؿ المكضكعات النحكية المقررة عمييـ التي تضمنيا االختبار المطبؽ .
 .2ىناؾ فرؽ ذك داللة إحصائية في األخطاء النحكية بيف طمبة القسـ العممي كطمبة القسـ األدبي عند مستكل
(  ، ) 0.001إذ أف طمبة القسـ العممي أقؿ أخطاء مف طمبة القسـ األدبي .

( ىبلؿ  : 1987 ،ص ) 57 -11

 -4دراسة السامرائي : 1989

أجريت ىذه الدراسة في جامعة بغداد

 /كمية التربية – ابف رشد  ،ككانت ترمي معرفة مستكل طمبة أقساـ المغة

العربية – المرحمة الرابعة  ،في كميات التربية في جامعات العراؽ في قكاعد المغة العربية كتقصي معكقات التحصيؿ كما
يراىا الطمبة كالتدريسيكف كسبؿ تطكير تدريس القكاعد بما يحقؽ الغاية مف تدريسيا في األقساـ المعنية .
 ) 230طالبان كطالبة يشكمكف ما نسبتو

ضمت عينة الدراسة مجكعتيف  :األكلى عينة الطمبة كعددىا (

(  ) %50مف مجتمع الطمبة األصمي  ،كالمجمكعة الثانية ىي عينة التدريسييف كعددىا (
قكاعد المغة العربية جميعيـ بعد استبعاد العينة االستطبلعية منيـ .

 ) 13تدريسيان يمثمكف تدريسي

اعتمد الباحث أداتيف في الكصكؿ إلى ما ييدؼ إليو بحثو األكلى  :اختبار تحصيمي مكضكعي في قكاعد المغة
قدـ إلى عينة الطمبة  ،كالثانية  :استبانتاف قدمت إحداىما إلى
العربية تضمف (  ) 50سؤاالن مف نكع االختبار مف متعدد ّ ،

عينة التدريسييف  ،كقدمت األخرل إلى عينة الطمبة  .استعمؿ الباحث معامؿ ارتباط بيرسكف  ،كالكسط المرجح  ،كالنسبة
المئكية كسائؿ إحصائية في تحميؿ بيانات بحثو .
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أما النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة فكانت  :ضعؼ مستكل الطمبة في قكاعد المغة العربية إذ بمغ متكسط
درجاتيـ في االختبار التحصيمي (

المطمكب

 ) 49.946كىك يقؿ عف درجة النجاح الصغرل (

 ) %50بقميؿ كعف المستكل

الذم حددتو لجنة مف المتخصصيف بالمغة العربية بكثير  ،كىذا المستكل ال يتناسب

كتقكيـ الطمبة أنفسيـ لمستكاىـ في قكاعد المغة العربية كمع تقكيـ التدريسييف .ليـ
( السامرائي  : 1987 ،ص ) 115 - 8
 -5دراسة الجبوري : 1995

أجريت ىذه الدراسة في جامعة بغداد  /كمية التربية – ابف رشد  ،ككانت ترمي تحديد األخطاء اإلعرابية التي يقع

طمب قسـ المغة العربية ككضع تدريبات لعبلج تمؾ األخطاء .
فييا ة
كلتحقيؽ ذلؾ قاـ الباحث بإعداد اختبار تحصيمي مكضكعي في اإلعراب يتككف مف أربعة مجاالت تضمنت

(  ) 80فقرة غطت المكضكعات النحكية التي شمميا االختبار  ،كبعد التثبت مف صدؽ االختبار كثباتو كقكة تمييز فقراتو ،
طبؽ عمى طمبة الصؼ الرابع في قسـ المغة العربية في كمية التربية – ابف رشد  ،ثـ فحصت إجابات الطمبة عف فقرات
االختبار كشخصت أخطاؤىـ اإلعرابية .
كتبيف مف إجابات الطمبة عف فقرات االختبار أف الطمبة أخطأكا في إعراب كؿ المكضكعات النحكية المقرر

تدريسيا لطمبة المرحمة اإلعدادية البالغة (  ) 32مكضكعان بنسب متفاكتة انحصرت بيف اقؿ نسبة مقدارىا (  ) %28في

أخطاء مف
مكضكع الحاؿ  ،كأعمى نسبة مقدارىا (  ) %83في مكضكع ما ينكب عف الظرؼ  ،كتبيف أف الطبلب أقؿ
ن
عد الباحث عددان مف التدريبات لكؿ مكضكع عمى
الطالبات  ،كلتجاكز األخطاء اإلعرابية  ،كرفع قدرة الطمبة في اإلعراب أ ّ
حدة كلممكضكعات بشكؿ عاـ  ،كتثبت مف صدقيا كصبلحيتيا لعبلج تمؾ األخطاء اإلعرابية التي كشفت عنيا نتائج
االختبار  ،كرفع كفاية الطمبة في اإلعراب .

( الجبكرم  : 1995 ،ص ) 70 – 29

 -6دراسة عموان :1998

أجريت ىذه الدراسة في جامعة بغداد  /كمية التربية – ابف رشد  ،ككانت ترمي معرفة األخطاء الصرفية التي يقع

فييا طمبة أقساـ المغة العربية كالتطبيقات كالتمرينات التي تسيـ في معالجة األخطاء الصرفية مف خبلؿ اإلجابة عف األسئمة
اآلتية :
 .1ما األخطاء الصرفية التي يقع فييا طمبة أقساـ المغة العربية في المكضكعات المقررة لممرحمة الثانكية ؟
 .2ما التطبيقات المحمكلة كالتمرينات التي تسيـ في معالجة األخطاء الصرفية التي يقع فييا الطمبة .
كقد تحددت الدراسة بما يأتي :

أ.

طمبة الصفكؼ الثالثة في أقساـ المغة العربية لمعاـ الدراسي  ، 1998-1997في أربع جامعات عراقية لكميات التربية
اآلتية  :كمية التربية  /ابف رشد – جامعة بغداد  ،ككمية التربية – جامعة المكصؿ  ،ك كمية التربية – جامعة البصرة ،
كمية التربية – جامعة بابؿ .

ب.

المكضكعات الصرفية المقررة لممرحمة الثانكية في العراؽ لمعاـ الدراسي . 1998 -1997

كتككنت أداة البحث مف اختبار تحصيمي شمؿ المكضكعات الصرفية المقررة لممرحمة الثانكية  ،كبعد أف تحقؽ

مف صدقو كثباتو كقكة فقراتو كتمييزىا ،طبقو عمى أقساـ المغة العربية في كميات التربية ثـ فحصت إجاباتيـ كشخصت
أخطاؤىـ الصرفية  .كقد استعمؿ الباحث معادلة ( ككد – ريتشاردسكف ) كمعادلة معامؿ الصعكبة كقكة التمييز كالنسبة
المئكية  ،كسائؿ إحصائية لتفسير نتائج بحثو ) .
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كتكصمت الدراسة إلى نتيجة مفادىا أف الطمبة أخطأكا في اإلجابة عف األسئمة الخاصة بالمكضكعات الصرفية
كميا بنسب كانت بيف (  ) %51.764في مكضكع أسـ اآللة ك (  ) %84.117في مكضكع النسب  ،كاف النسبة الكمية
لممخطئيف بمغت (  ) %70.803مف مجمكع الطمبة  ،كىي تمثؿ انخفاضان كبي انر في مستكل الطمبة  .كسعيان لعبلج ىذه
األخطاء كرفع مستكل الطمبة في مادة الصرؼ

الطمبة عمى الجد كالمتابعة .
 -7دراسة االزيرجاوي : 1999

أجريت ىذه الدراسة في جامعة بغداد

 ،كاتبعيا بتمرينات لتحفيز

عد الباحث تطبيقات محمكلة لكؿ مكضكع
أ ّ
( عمكاف  : 1998 ،ص ) 125 -22

 /كمية التربية – ابف رشد  ،ككانت تيدؼ إلى المقارنة بيف األخطاء

النحكية لدل طمبة قسمي المغة العربية في كمية التربية ( ابف رشد ) كاآلداب – جامعة بغداد .
يأتي :

كاقتصر البحث عمى طمبة المرحمة الرابعة لمعاـ الدراسي  ، 1999 – 1998كقد حددت الباحثة أىداؼ بحثىا بما

.1

معرفة األخطاء النحكية التي يقع فييا طمبة قسـ المغة العربية في كمية التربية.

.2

معرفة األخطاء النحكية التي يقع فييا طمبة قسـ المغة العربية في كمية اآلداب.

.3

مكازنة األخطاء النحكية لدل طمبة القسميف في الكميتيف .

.5

مكازنة األخطاء النحكية لدل طبلب القسميف في الكميتيف .

.4

مكازنة األخطاء النحكية لدل طالبات القسميف في الكميتيف .
أما عينة البحث فقد تشكمت مف (  ) 160طالبان كطالبة مف كبل الكميتيف  ،كقد تـ اختيارىـ بطريقة عشكائية مف

المجتمع األصمي البالغ (  ) 320طالبان كطالبة .

استعممت الباحثة أداتيف األكلى اختبار تحصيمي يتككف مف (

 ) 35فقرة  ،شمؿ المكضكعات النحكية المقررة

دراستيا مف طمبة القسميف ككاف االختبار مف نكع االختمار مف متعدد  ،كالثانية الكتابة في مكضكع تعبيرم  ،كبعد تطبيؽ

األداتيف كتصحيح اإلجابات مف الباحثة  ،كبعد استخداـ معامؿ ارتباط بيرسكف كمربع كام كالنسبة المئكية كسائؿ إحصائية
لمتعامؿ مع بياناتيا .
.1
.2

كأظيرت الدراسة النتائج اآلتية :

إف الطمبة أخطأكا في جميع المكضكعات النحكية بنسب متفاكتة كانيـ كقعكا في أخطاء ال تميؽ بمرحمتيـ .
بمغت نسبة المخطئيف مف طمبة قسـ المغة العربية في كمية التربية (

 ) % 69.047في مكضكع النداء  ،في حيف

كاف الحد األدنى لنسبة المخطئيف في مكضكع الحاؿ إذ بمغت ( . ) %3.571
.3

بمغت نسبة المخطئيف مف طمبة قسـ المغة العربية في كمية اآلداب (  ) %86.153في مكضكع العدد  ،في حيف كاف

.4

لـ تظير أية فركؽ ذكات داللة إحصائية بيف األخطاء النحكية لطالبات كمية التربية كاألخطاء النحكية لطالبات كمية

الحد األدنى مف نسبة المخطئيف في مكضكع الحاؿ إذ بمغت ( . ) %3.076

اآلداب  ،إذ كاف متكسط أخطاء طالبات كمية التربية (  ، ) 10.5في حيف كاف متكسط أخطاء طالبات كمية اآلداب (
. ) 13.235
.5

لـ يكف ىناؾ فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل (  ) %5بيف األخطاء النحكية لكمية لطمبة قسـ المغة العربية في

كمية التربية كطمبة قسـ المغة العربية في كمية اآلداب .

( االزيرجاكم  : 1999 ،ص ) 56 – 10

 -8دراسة الحم راني 2000

449

مجل ددالل 2009 /

العدد الثالث والثالثون

أجريت ىذه الدراسة في جامعة بغداد  /كمية التربية – ابف رشد  ،ككانت ترمي معرفة األخطاء النحكية لدل طمبة
المرحمة المتكسطة  .كحددت الباحثة أىدافيا بما يأتي :

 .1معرفة األخطاء النحكية لدل طمبة الصؼ الثاني المتكسط في االختبار التحصيمي .
.2

معرفة األخطاء النحكية لدل طمبة الصؼ الثاني المتكسط في مادة التعبير .

.3

المكازنة بيف أخطاء الطبلب كأخطاء الطالبات النحكية في االختبار التحصيمي .

.4

المكازنة بيف أخطاء الطبلب كأخطاء الطالبات النحكية في مادة التعبير .
ضمت عينة البحث (  ) 400طالب كطالبة مف طمبة الصؼ الثاني المتكسط في المدارس النيارية لمدينة بغداد

بطريقة عشكائية  .كاستعممت الباحثة أداتيف لتحقيؽ أ ىداؼ بحثيا  ،كانت األكلى اختبا انر تحصيميان أعدتو  ،كالثانية كانت

مكضكعان تعبيريان اختارتو مف بيف (  ) 6مكضكعات مأخكذة مف المحاكر المقررة التي تدرس لممرحمة المتكسطة  .كبعد
تطبيؽ االختبار عمى الطمبة ( عينة البحث ) قامت الباحثة بتصحيح اإلجابات كالمكضكع التعبيرم .

كقد استعممت الباحثة معامؿ ارتباط بيرسكف  ،كالنسبة المئكية  ،كمربع كام كسائؿ إحصائية لمتعامؿ مع بياناتيا

 .فتكصمت إلى أف الطمبة أخطأكا في المكضكعات النحكية جميعيا بنسب كانت بيف (

 ) %45.5ك (  ) %8مف مجمكع

أفراد العينة  ،كجاء مكضكع نائب الفاعؿ في المرتبة األكلى في نسبة المخطئيف  ،إذ أخطأ فيو (  ) 182طالبان كطالبة مف
عينة البحث البالغة (  ) 400طالبان كطالبة ،في حيف جاء مكضكع المثنى بالمرتبة األخيرة في نسبة المخطئيف كقد بمغ عدد

المخطئيف فيو (  ) 32طالبان كطالبة .

أما األداة الثانية التي طبقتيا الباحثة ( المكضكع التعبيرم ) فاف عدد الذيف أخطأكا فيو أكثر مف الذيف أخطأكا في

االختبار التحصيمي  ،ككاف أكثر المكضكعات في عدد المخطئيف ىك مكضكع ( نائب الفاعؿ )  ،إذ احتؿ المرتبة األكلى ،
 ) 276طالبان كطالبة بنسبة مقدارىا

كقد بمغ عدد المخطئيف فيو (

(  ، ) %68في حيف جاء مكضكع جمع المذكر السالـ في المرتبة األخيرة  ،إذ بمغ عدد المخطئيف فيو (  ) 21طالبان كطالبة

بنسبة مقدارىا ( . ) %5.25

( الحمراني  : 2000 ،ص ) 56 -2

 -9دراسة السعدي : 2001

أجريت ىذه الدراسة في جامعة بابؿ  /كمية التربية  ،ككانت ترمي معرفة األخطاء النحكية التي يقع فييا طمبة

أقساـ المغة العربية في أثناء القراءة مف خبلؿ اإلجابة عف السؤاليف اآلتييف :

 .1ما المكضكعات النحكية التي يخطئ فييا طمبة المرحمة الرابعة في أقساـ المغة العربية في كميات التربية عند قراءاتيـ
ئب .
لمنص الذم سيحدده الباحث قراءة صا ة
 .2ما نسبة المخطئيف مف طمبة المرحمة الرابعة في أقساـ المغة العربية في كميات التربية في كؿ مكضكع نحكم مف
المكضكعات التي يتضمنيا النص الذم سيحدده الباحث .

كقد اقتصرت الدراسة عمى طمبة الصفكؼ الرابعة في أقساـ المغة العربية لمعاـ الدراسي
أربع جامعات عراقية لكميات التربية اآلتية:
 كمية التربية في جامعة البصرة كعدد الطمبة فييا (  ) 185طالبان كطالبة . -كمية التربية في جامعة بابؿ كعدد الطمبة فييا (  ) 116طالبان كطالبة .

 كمية التربية ( ابف رشد ) في جامعة بغداد كعدد الطمبة فييا (  ) 196طالبان كطالبة . -كمية التربية في جامعة المكصؿ كعدد الطمبة فييا (  ) 85طالبان كطالبة .
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 ) %25مف العدد الكمي لطمبة كؿ قسـ مف أقساـ المغة العربية في الكميات المسحكبة لتمثؿ

عينة البحث  ،فكاف عدد أفراد عينة البحث (  ) 144طالبان كطالبة .

جعؿ الباحث أداة بحثو نصان قرآنيان اختاره  ،كبعد أف تأكد مف صدؽ األداة كثباتيا  ،طبقيا عمى عينة البحث عف

طريؽ تسجيؿ قراءات الطمبة  ،ثـ أفرغ الحركات التي نطؽ بيا الطمبة عمى النسخ التي أعدىا الباحث ليذا الغرض مف أجؿ
تشخيص الخطأ النحكم في قراءاتيـ  ،كبعد استخراج المكضكعات النحكية التي تضمنتيا األداة كاستخداـ النسبة المئكية ،
كمعامؿ ارتباط بيرسكف كسائؿ إحصائية لمتعامؿ مع بياناتو كجد الباحث أف الطمبة أخطأكا في عشريف مكضكعان نحكيان ،

جاء مكضكع المفعكؿ بو في المرتبة األكلى في مجمكع تك اررات األخطاء  ،إذ بمغت تك اررات األخطاء (  ) 947تك ار انر بنسبة

مئكية مقدارىا (  ) %18.789مف مجمكع التك اررات  ،في حيف حصؿ مكضكع المفعكؿ معو عمى المرتبة األخيرة مف

تك اررات األخطاء  ،إذ بمغت (  ) 18تك ار انر بنسبة مئكية مقدارىا (  . ) %0.357ككاف ىذا فيما يخص اليدؼ األكؿ  ،أما

فيما يخص اليدؼ الثاني  ،فقد كجد الباحث أف أعمى نسبة لممخطئيف جاءت في مكضكع الفعؿ المضارع المرفكع إذ بمغت

(  ) %99.305ككاف عدد المخطئيف فيو (  ) 143طالبان كطالبة مف مجمكع أفراد العينة البالغ عددىـ (

 ) 144طالبان

كطالبة  ،ككافت أقؿ نسبة لممخطئيف في مكضكع المفعكؿ بو إذ بمغت (  ، ) %12.500ككاف عدد المخطئيف فيو ( ) 18

طالبان كطالبة .

( السعدم  : 2001 ،ص ) 80 - 20

اوالً  -دراسات اجنبية :
-1دراسة بيرد : 1963

أجريت ىذه الدراسة في أمريكا  ،كرمت معرفة األخطاء التي يقع فييا طبلب الصؼ الخامس الثانكم في أثناء

كتابتيـ مكضكعات تعبيرية ،كمعرفة مدل انخفاض عدد ىذه األخطاء أك كثرتيا خبلؿ السنة الدراسية .
تككنت عينة الدراسة مف طبلب الصؼ الخامس الثانكم لمسنة الدراسية
(  ) 1959 – 1958رمز إلييا بالمجمكعة ( أ )  ،كطبلب الصؼ الخامس الثانكم لمسنة الدراسية

( ) 1960 -1959

كرمز إلييا بالرمز ( ب )  ،بكاقع (  ) 31طالبان لممجمكعة ( أ ) ك (  ) 28طالبان لممجمكعة ( ب )  ،ككاف الطبلب في
المجمكعتيف متماثميف في المستكم الدراسي المتقدـ كدرجات تحصيميـ متقاربة .

كتب طبلب المجمكعة ( أ ) (  ) 21مقالة في التعبير  ،ككتب طبلب المجمكعة ( ب ) (  ) 25مقالة .
حمؿ الباحث (  ) 13مقالة في المكضكع نفسو  ،فكجد أف أخطاء كؿ مف المجمكعتيف متشابية

الباحث ىذه المقاالت كحدد األخطاء

 ،كبعد أف حمؿ

 ،أعادىا إلى الطبلب لمبلحظة أخطائيـ التي كقعكا فييا  ،بعدىا درس الباحث

المكضكعات التي اخطأكا فييا بطرائؽ تدريس متشابية  ،كبعد مدة مف الزمف حمؿ كتاباتيـ فكانت النتائج كاألتي :
.1

نسبة أخطاء الطبلب في الترقيـ قبؿ الدراسة عند المجمكعة ( أ ) كانت
( ) %90كبعد الدراسة ارتفعت إلى ( ، ) %100كفي المجمكعة ( ب ) كانت نسبتيا قبؿ الدراسة (  ، )%100كبقيت

.2

عمى حاليا بعد الدراسة .

في مكضكع األفعاؿ كانت نسبة األخطاء عند المجمكعة ( أ ) (

الدراسة  ،كنسبة المجمكعة ( ب ) كانت
.3
.4

 )%68قبؿ الدراسة  ،كأصبحت (  )% 74بعد

(  ) %86قبؿ الدراسة أصبحت (  ) % 93بعدىا .

أما في الضمائر فاف نسبة األخطاء عند المجمكعة ( أ ) قبؿ الدراسة كانت (  ) %81كبعدىا أصبحت ( ، ) %71
كعند المجمكعة ( ب ) قبؿ الدراسة ( ، )%93كبعدىا ( . ) %79

كفي اإلمبلء كانت أخطاء طبلب المجمكعتيف بعد الدراسة اكثر منيا قبؿ الدراسة .
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( )Baird,1963,P:228-235
 -2دراسة سنتستروم : 1975

أجريت ىذه الدراسة في السكيد بجامعة لكند  ،كرمت تعرؼ األخطاء النحكية في كتابات المعمميف المتدربيف.

تككنت عينة الدراسة مف (  ) 42معممان متدربان  ،طمب مف كؿ متدرب في العينة كتابة مختصريف في المغة

اإلنكميزية  ،أحدىما مف كتاب القراءة  ،كاآلخر لشريط تسجيؿ مدتو (  ) 40دقيقة  ،كذلؾ بعد قراءة الكتاب كسماع
شريط التسجيؿ كتمخيصيا  ،كجعؿ ذلؾ التمخيص بمنزلة اختبار لو في الفيـ .
بعد أف صحح الباحث الممخصات  ،كحدد أنماط األخطاء النحكية التي كقع فييا أفراد العينة  ،طمب مف مكاطف
إنكميزم تقكيـ األخطاء .
تكصؿ الباحث إلى أف أخطاء عينة الدراسة كانت في المكضكعات اآلتية:

العبارة االسمية  ،كالعبارة الفعمية  ،كحركؼ الجر  ،كالتطابؽ  ،كالضمائر كترتيب الكممات  ،كربط العبارات  ،كالصفات
كالظركؼ كالتكممة  ،كاإلعداد  ،كمعظـ األخطاء كانت في العبارات الفعمية  ،كالعبارات االسمية  ،كحركؼ الجر ،
كالتطابؽ .
( :Sentistrom, 1978ص ) 91

الفصل الثالث

إجراءات البحث

محاولة تغيير المصادر

اوال  :منيج البحث :

استنادا الى متطمبات البحث الحالي  ،كلتحقيؽ اىدافو  ،فاف اختيار المنيج المناسب لذلؾ ىك المنيج الكصفي ،
أك أحداث أك أشياء معينة  ،كجمع المعمكمات كالحقائؽ كالمبلحظات

إف البحكث الكصفية تيدؼ الى كصؼ ظكاىر
إذ ّ
عنيا  ،كتقرير الحاجة مثمما تكجد عميو في الكاقع  .فضبل عف تقرير ما ينبغي اف تككف عميو األشياء كالظكاىر في ضكء
قيـ كمعايير معينة ،كاقتراح الخطكات كاالساليب التي يمكف

أف تتبع لمكصكؿ الى الصكرة التي ينبغي

أف تككف عمييا

الظاىرة (جابر  ، 1996 ،ص. )4

ثانيا  :مجتمع البحث :

يتحدد مجتمع البحث الحالي بطمبة المرحمة الرابعة في قسـ المغة العربية في كمية التربية  /ابف رشد لمعاـ الدراسي
 2007 / 2006البالغ عددىـ (  ) 134طالبا كطالبة .

ثالثا  :عينة البحث :

اختار الباحث عينة مف مجتمع البحث عينة بمغت (  ) 30طالبا كطالبة مف المطبقيف الذيف يطبقكف في محافظة
بغداد المركز  ،كلـ يستطع الباحث اختيار عينة اكبر بسبب الظركؼ األمنية التي يمر بيا القطر  ،فضبل عف انتشار

مجتمع البحث في التطبيؽ عمى مدارس متفرقة في جميع أنحاء بغداد .

رابعا  :أداة البحث :

بما أف البحث يرمي إلى تشخيص األخطاء المفظية فيما يتحدث بو مطبقك قسـ المغة العربية  ،فاف أفضؿ كسيمة
لرصد تمؾ األخطاء ىي التسجيؿ الصكتي لما يتحدثكف بو  .كعمى الرغـ مف قمة استعماؿ ىذه األداة في البحكث بسبب
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البحث عمى حديث
صعكبتيا  ،كعدـ تقبميا بيسر مف المبحكثيف  ،إال أنيا أداة دقيقة كمبلئمة لطبيعة البحث  ،إذ مركز ا
عد مف الميارات
ألف الحديث يي ّ
مطبقي قسـ المغة العربية في داخؿ الصؼ في أثناء تدريسيـ مختمؼ مكاد المغة العربية ؛ ّ
المدرس لنقؿ ما لديو مف أفكار  ،كما عنده مف معمكمات ( مصطفى  : 1994 ،ص . ) 139
المغكية التي يستعمميا ّ
المدرس أف يتكاصؿ مع الطالب مشافية باستعماؿ المغة المنطكقة
كانو الكسيمة التي يستطيع مف طريقيا
ّ
فارع : 1999 ،ص  ، ) 12 -11كلككف غرض الباحث رصد األخطاء المفظية التي ترد في ىذا الحديث  ،كاف التسجيؿ

(

الصكتي خير أداة لرصد ىذه األخطاء كتشخيصيا بحسب مكاضعيا  ،فعممية التسجيؿ الصكتي عممية كثائقية تم ّكف الباحث

مف ضبط حركات الكممات التي ينطؽ بيا المطبؽ أك المطبقة في أثناء الحديث في داخؿ الصؼ  ،كىي تم ّكف الباحث مف

عدىا أكثر صدقان مف غيرىا  ،ألنيا ترصد
الرجكع إلييا كمما أراد ذلؾ لمتأكد مف ضبط حركات بنية الكممات  ،كيمكف
ّ
يمركف بيا في أثناء التدريس  ،فالمكاقؼ
األخطاء الكاردة في حديث المطبقيف كما ىي مف دكف تعريضيـ إلى مكاقؼ قد ال ّ
تنـ عف حالة
التي يتحدث فييا المطبقكف أماـ الطمبة ىي مكاقؼ حقيقية  ،كاف األخطاء الكاردة في الحديث ىي أخطاء ّ
و
ضعؼ حقيقي لـ يكف حاصبلن عف صعكبة األداة التي تقيس تمؾ األخطاء  ،زيادة عمى ذلؾ فإف الباحث استعاف بآراء عدد

مف المعنييف بالمغة العربية كالعمكـ التربكية كالنفسية  ،بشأف صبلحية استعماؿ طريقة التسجيؿ الصكتي لمتطمبات بحثيا ،
كيمكف الباحث مف أف متأكد بشكؿ كبير مف أم خطأ لفظي
فأكدكا أف التسجيؿ الصكتي يي ّ
عد أكثر دقة في رصد األخطاء  ،ي
يرد في حديث المطبقيف  ،كمحدد نكعو  ،لذا فإف تسجيؿ الحديث الصكتي يع َّد أداة صادقة لقياس ما استعممت مف أجمو في
ىذا البحث كىك تشخيص األخطاء المفظية .

التطبيق االستطالعي لألداة :

قبؿ تطبيؽ األداة بشكؿ نيائي  ،طبؽ الباحث األداة عمى عينة استطبلعية بمغت (

 ) 10مطبقيف في بداية

األسبكع األكؿ مف مدة التطبيؽ  ،كحجـ العينة الصغيرة مقبكؿ في العينة االستطبلعية ( ابك عبلـ  : 1999 ،ص ، )159
ككاف الغرض مف التطبيؽ االستطبلعي ىك معرفة صعكبات التسجيؿ الصكتي لحديث

المطبقيف  ،كمعرفة مدل استعداد

المطبؽ أك المطبقة كتقبمو لطبيعة األداة  ،كما قد يحصؿ مف معكقات  ،كالتثبت مف عممية التسجيؿ الصكتي كمقتضياتيا ،
المسجؿ لممطبقيف  ،فضبل عف التثبت مف إمكانية تحكيؿ الحديث الصكتي إلى حديث
كالتثبت مف درجة كضكح الصكت
ّ
مكتكب  ،كامكانية تشخيص األخطاء المفظية التي ترد في الحديث كتحميميا بحسب مكاضعيا .

كفي ضكء التطبيؽ االستطبلعي لؤلداة  ،كجد الباحث انو ال تكجد معكقات تعرقؿ تطبيؽ األداة  ،ككجد أف جياز

كبناء
التسجيؿ كاف صالحان  ،كاف أصكات المطبقيف كانت كاضحة كحركات بنية الكممات كأكاخرىا ييمكف سماعيا بكضكح ،
ن
تـ استبعاد أفراد العينة االستطبلعية
عمى ذلؾ أصبحت األداة صالحة كجاىزة لمتطبيؽ عمى عينة البحث األساسية  ،كقد ّ
عند سحب العينة األساسية .

التطبيق النيائي لألداة :

طبؽ الباحث أداتو عمى عينة البحث األساسية البالغة (

المدارس المتكسطة كالثانكية النيارية لمعاـ الدراسي (

 ) 30مطبقا كمطبقة  ،مف مطبقي قسـ المغة العربية في
 ، ) 2007 – 2006خبلؿ المدة المحصكرة بيف

 2007/3/1ك

 ، 2007/4/1كقد زار الباحث زيارة كاحدة لكؿ مطبؽ أك مطبقة لمدة درس كاحد فقط  ،كقد سجؿ الباحث حديث المطبقيف
في أثناء تدريسيـ مختمؼ مكاد المغة العربية  ،كقد استبعد التمرينات فقط بسبب أف دكر المطبؽ يق ّؿ فييا كالدكر األكبر
ألف المطبؽ في التمرينات يككف مصححان كمكجيان أكثر مما ىك متحدثان  ،مما يقمؿ مف نسبة اإلفادة في
يككف لمطالب ؛ ّ
تـ تطبيؽ أداة البحث عمى أفراد العينة جميعىـ .
رصد أخطائو  ،كبيذه الطريقة ّ
تحويل الحديث الصوتي إلى حديث مكتوب :
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حكؿ الباحث الحديث
بعد االنتياء مف تطبيؽ األداة عمى عينة البحث البالغ عددىا (
 ) 30مطبقا كمطبقة ّ ،
الصكتي المسجؿ لممطبقيف إلى حديث مكتكب  ،كحرص عمى ضبط حركات الكممات كأكاخرىا كما كردت منطكقة مف
م التي ترد في الحديث ككتابتيا كما لفظيا
المطبقيف  ،كاالنتباه إلى الكممات العاـ ة

المطبقكف  ،ككاف الباحث يعيد سماع

التسجيؿ ثبلث مرات لكؿ درس  ،مرة مف أجؿ تحكيؿ الكممات المسمكعة إلى مكتكبة  ،كمرة ثانية مف أجؿ تحريؾ الكممات
بحسب ما ترد منطكقة  ،كمرة ثالثة مف أجؿ تدقيؽ ضبط حركات الكممات .
ثبات تحويل الحديث الصوتي إلى حديث مكتوب :

كلمتحقؽ مف ثبات تحكيؿ الحديث الصكتي إلى حديث مكتكب ،

اختار الباحث حديث (  ) 10مف المطبقيف

حكؿ حديثيـ الصكتي إلى حديث مكتكب كضبط
بصكرة عشكائية  ،مف أحاديث عينة البحث األساسية  ،كاف الباحث قد
ّ
حركات الكممات كأكاخرىا  ،كطمب مف باحث آخر * تحكيؿ الحديث الصكتي المسجؿ ؿلعينة نفسىا إلى حديث مكتكب

كضبط حركات بنية الكممات كأكاخرىا  .كبعد االنتياء مف عممية التحكيؿ  ،استخرج الباحث نسبة االتفاؽ بينو كبيف الباحث
**
أف معامؿ االتفاؽ كاف (  ، ) % 93مما يدؿ عمى أف
اآلخر باستعماؿ معادلة ككبر
الستخراج ثبات التحميؿ  ،فكجد ّ
عممية تحكيؿ التسجيؿ الصكتي إلى حديث مكتكب دقيقة كثابتة .

تصحيح األخطاء :

صحح الباحث األخطاء الكاردة في حديث

المطبقيف  ،بكضع خطٍّ تحت الخطأ النحكم الذم يخالؼ القاعدة

النحكية الصحيحة  ،كخطيف تحت الكممة العامية المخالفة لمغة العربية الفصيحة .
ثبات التصحيح :

لغرض التأكد مف ثبات تصحيح األخطاء المفظية التي كردت في حديث المطبقيف  ،اختار الباحث حديث ( )10

مف المطبقيف مف عينة البحث األساسية  ،بصكر عشكائية  ،ككاف قد
كطمب مف باحث آخر

(*)

صحح األخطاء المفظية التي كردت في حديثيـ ،

تصحيح أحاديثيـ المسجمة نفسيا المحكلة إلى حديث مكتكب  ،بكضع العبلمات نفسيا تحت كؿ

خطأ لفظي معني بالدراسة .
كبعد انتياء الباحث مف عممية التصحيح ،

استخرج الباحث نسبة االتفاؽ بينو كبيف الباحث اآلخر باستعماؿ

معادلة ككبر  ،كقد كجد أف معامؿ االتفاؽ كاف (  ، ) % 95مما يدؿ عمى أف عممية التصحيح دقيقة كثابتة .
فرز األخطاء :

لفرز األخطاء المفظية التي كردت في حديث

المطبقيف  ،فرز الباحث األخطاء المفظية في مجاؿيف قما  :األخطاء

النحكية  ،كاأللفاظ العامية  ،التي كردت في أثناء الحديث  ،كليست ليا جذكر فصيحة في القامكس العربي  ،كليذا

أجرل

الباحث اآلتي :
أعد جدكالن ضمنو المكضكعات النحكية التي كقع فييا مطبقك قسـ المغة العربية بأخطاء نحكية ( ممحؽ )  ،كفرز
.1
ّ
ىذه األخطاء بكضع تكرار لكؿ خطأ تحت المكضكع النحكم الذم أخطأ فيو المطبقكف كقد كضع لكؿ مطبؽ مف أفراد
العينة تسمسبلن خاصان في الجدكؿ المعد ليذا الغرض

 ،كبيذه الطريقة فرز األخطاء النحكية لجميع أفراد العينة ،

كلغرض تحديد نسبة المخطئيف  ،أعط ل الباحث مجمكع األخطاء في المكضكع الكاحد تك ار انر كاحدان

ألف المقصكد
؛ ّ

* .الباحث ىك األستاذ المساعد الدكتكر ضياء عبد اهلل احمد ( طرائؽ تدريس المغة العربية ) .

NP
**  .معادلة Copper
NP  NNP

 ، P إذ أف  = NPتعني عدد مرات االتفاؽ  ،ك  = NNPعدد م ار ت عدـ االتفاؽ  ،ك  = Pنسبة

االتفاؽ ( . ) Copper,1974,p:27

* .الباحث اآلخر ىك األستاذ المساعد الدكتكر ضياء عبد اهلل احمد ( طرائؽ تدريس المغة العربية ) .
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معرفة عدد المخطئيف في كؿ مكضكع  ،كىكذا اتبع الطريقة نفسيا لغرض حساب نسبة المخطئيف في بنية الكممة ،
كمستعمؿم المفردات العامية .

أعد الباحث جدكال ضمنو األلفاظ العامية المخالفة لمغة
 .2لتحديد األلفاظ العامية التي ترد في أثناء حديث المطبقيف ّ ،
العربية الفصيحة  ،كقد كضع تك ار انر لكؿ كممة عامية ترد في الحديث  ،ككضع لكؿ مطبؽ مف أفراد العينة تسمسبلن
خاصان في الجدكؿ المعد ليذا الغرض  ،كبيذه الطريقة فرز الكممات العامية ألفراد العينة جميعىـ .

ثبات فرز األخطاء :

لغرض التأكد مف ثبات فرز األخطاء المفظية التي كردت في حديث المطبقيف  ،اختار الباحث حديث (  ) 10مف

المطبقيف مف عينة البحث األساسية  ،بصكرة عشكائية  ،ككاف قد فرز األخطاء المفظية التي كردت في حديثيـ
مجاؿمىا النحكمة كالعامية  ،كطمب مف باحث آخر

*

فرز األخطاء المفظية لمعينة نفسيا

بحسب

بحسب مجاؿمىا  ،كبعد انتياء

الباحث اآلخر مف عممية الفرز  ،استخرج الباحث نسبة االتفاؽ بينو كبيف الباحث اآلخر باستعماؿ معادلة ككبر  ،فكجد أف

معامؿ االتفاؽ كاف (  ، ) % 91مما يدؿ عمى أف عممية الفرز دقيقة كثابتة .

الفصل الرابع

عرض النتائج وتحميميا
يضـ ىذا الفصؿ عرضان كتحميبلن لنتائج البحث في ضكء أىدافو  ،كتفسي ار لما تكصؿ إليو الباحث مف نتائج في

ضكء تمؾ األىداؼ  ،كقد اتبع في ذلؾ ما يأتي :

 .1تحديد المكضكعات النحكية التي اخطأ فييا مطبؽك قسـ المغة العربية في أثناء حديثيـ لطمبتيـ كتحديد تك اررات األخطاء
في كؿ مكضكع كنسبتيا المئكية إلى مجمكع األخطاء النحكية في المكضكعات التي كقعت بيا أخطاء لفظية .
 .2تحديد نسبة المخطئيف المطبقيف في كؿ مكضكع نحكم كردت فيو أخطاء كتفسيرىا .
 .3تحديد نسبة المطبقيف الذيف استعممكا مفردات عامية كتفسيرىا .

أوالً  :الموضوعات النحوية التي وردت فييا أخطاء :

فرز الباحث األخطاء النحكية الكاردة في حديث مطبقي قسـ المغة العربية بحسب المكضكعات النحكية التي كردت
فييا األخطاء  ،كذلؾ بكضع تكرار يمثؿ الخطأ النحكم الكاحد تحت كؿ مكضكع نحكم يرد فيو ذلؾ الخطأ  ،ثـ جمع
التك اررات التي مثمت األخطاء النحكية الكاردة في كؿ مكضكع نحكم  .كفي ضكء نتائج فرز األخطاء ظير ما يأتي :
أ -إف مجمكع تك اررات األخطاء النحكية التي كقع فييا أفراد العينة كاف (

أخطاء المطبقيف ( . )10.7

كبناء عمى ذلؾ كاف متكسط
 ) 370خط أن ،
ن

أخطاء في المكضكعات النحكية كاف مجمكع تك اررات أخطائو (  ) 21خطأن  ،كاقؿ أفراد العينة في
ب -إف أكثر أفراد العينة
ن
تمؾ المكضكعات كاف مجمكع أخطائو (  ) 1خطأن .
ج -إف مطبقي قسـ المغة العربية انحصرت أخطاؤىـ في الحديث في (  ) 16مكضكعان نحكيان  ،جاء مكضكع المجركر
باإلضافة في المرتبة األكلى في مجمكع تك اررات األخطاء  ،فيما جاء مكضكع الفعؿ المضارع المرفكع في المرتبة األخيرة .
كجدكؿ (  ) 1يبيف المكضكعات النحكية التي اخطأ فييا مطبؽ ك قسـ المغة العربية كتك اررات األخطاء كنسبيا
المئكية في كؿ مكضكع نحكم مرتبة تنازليان .
* .الباحث ىك األستاذ المساعد الدكتكر ضياء عبد اهلل احمد ( طرائؽ تدريس المغة العربية ) .
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جدول ( ) 1

الموضوعات النحوية التي أخطأ فييا مطبقو قسم المغة العربية ورتبيا  ،ومجموع تك اررات األخطاء فييا  ،ونسبيا المئوية

ت
1

الرتبة
1

التك اررات
85

الموضوعات
المجركر باإلضافة

النسب المئوية
% 22.97

2

2

المفعكؿ فيو

52

% 14.05

3

3.5

اسـ َّ
إف

50

% 13.51

4

3.5

العدد

50

% 13.51

5

5

نائب الفاعؿ

32

% 8.64

6

6

خبر َّ
إف

26

% 7.03

7

7

الصفة

23

% 6.22

8

8

اسـ ال النافية لمجنس

15

% 4.05

9

9

المجركر بحرؼ الجر

13

% 3.51

10

10

العطؼ

9

% 2.43

11

11

المفعكؿ بو

7

% 1.89

12

12

خبر كاف

6

% 1.62

13

14

الفاعؿ

3

% 0.81

14

14

فعؿ األمر

3

% 0.81

15

14

اسـ كاف

3

% 0.81

16

16

الفعؿ المضارع المرفكع

2

% 0.54

370

% 100

المجمكع

كيتبيف مف جدكؿ (  ، ) 1أف مكضكع المجركر باإلضافة جاء بالمرتبة األكلى في مجمكع تك اررات األخطاء  ،إذ
بمغت تك اررات األخطاء فيو (  ) 85خط أن  ،كيشكؿ ىذا العدد نسبة مقدارىا (  ) % 22.97مف مجمكع تك اررات األخطاء
البالغ (  ) 370خطأن  ،فيما جاء مكضكع الفعؿ المضارع المرفكع بالمرتبة االخيرة في مجمكع تك اررات األخطاء  ،إذ بمغت

تك اررات األخطاء فيو ( ) 2خطأ فقط  ،كيشكؿ ىذا العدد نسبة مقدارىا ( ، ) % 0.54

ني  :تحديد نسبة المخطئين من مطبقي المغة العربية في الموضوعات النحوية :
ثا اً
لتحديد نسبة المخطئيف مف مطبقي قسـ المغة العربية في المكضكعات النحكية عمى كفؽ اليدؼ الثاني مف أىداؼ
البحث  ،أعطى الباحث جميع األخطاء الكاردة مف المطبؽ الكاحد في المكضكع النحكم الكاحد تك ار انر كاحدان ثـ حسب نسبة

المخطئيف  ،فجاء مكضكع المجركر باإلضافة بأعمى مرتبة في نسبة المخطئيف  ،إذ بمغ عدد المخطئيف فيو (  ) 23مطبقا

كمطبقة مف مجمكع أفراد العينة البالغ عددىـ (  ) 30مطبقا كمطبقة  ،كيشكؿ ىذا العدد نسبة مئكية مقدارىا ( % 76.66
)  ،كجاء الفعؿ المضارع المرفكع بأدنى مرتبة في نسبة المخطئيف إذ بمغ عدد المخطئيف فيو مطبؽ كاحد فقط مف مجمكع
أفراد العينة مشكبلن نسبة مئكية مقدارىا (

 ، ) % 3.33كجدكؿ (  ) 2يبيف المكضكعات النحكية  ،كأعداد الذيف كقعكا

بأخطاء نحكية فييا  ،كنسبيـ المئكية مرتبة ترتيبان تنازليان .
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جدول ( ) 2

الموضوعات النحوية  ،وأعداد المخطئين فييا  ،ونسبيم المئوية
ت
1

الرتبة
1

عدد المخطئين
23

الموضوعات
المجركر باإلضافة

النسب المئوية
% 76.66

2

2

المفعكؿ فيو

18

% 60

3

3

اسـ َّ
إف

16

% 53.33

4

4.5

العدد

15

% 50

5

4.5

نائب الفاعؿ

15

% 50

6

6

خبر َّ
إف

11

% 36.66

7

7

الصفة

9

% 30

8

8

اسـ ال النافية لمجنس

6

% 20

9

9.5

المجركر بحرؼ الجر

4

% 13.33

10

9.5

العطؼ

4

% 13.33

11

11

المفعكؿ بو

3

% 10

12

11

خبر كاف

3

% 10

13

11

الفاعؿ

3

% 10

14

14.5

فعؿ األمر

2

% 6.66

15

14.5

اسـ كاف

2

% 6.66

16

16

الفعؿ المضارع المرفكع

1

% 3.33

ييظير جدكؿ (  ) 2ما يأتي :
 -1المجرور باإلضافة :

جاء ىذا المكضكع بالمرتبة األكلى في نسبة المخطئيف  ،إذ بمغ عدد المخطئيف فيو (  ) 23مطبقا كمطبقة مف

كتعد ىذه النسبة عالية  ،كتعبر عف ضعؼ مطبقي
مجمكع عينة البحث  ،كيشكؿ ىذا العدد نسبة مقدارىا ( ّ ، ) % 76.66
قسـ المغة العربية في إدراؾ العبلقة بيف المضاؼ كالمضاؼ إليو  ،كاف كجكد عبلقة معنكية مرتبط بالحركة اإلعرابية ،

كضعؼ انتباه المطبؽ عمى تمؾ الحركة دليؿ عمى غياب ارتباط المعنى في ذىفق فيمفظ الحركة  ،فنحف نشكؿ الكممات لكي
يتضح معناىا .
إن :
 -2اسم َّ

جاء ىذا المكضكع بالمرتبة الثانية  ،إذ بمغ عدد المخطئيف فيو (  ) 18مطبقا كمطبقة مف مجمكع أفراد العينة ،

كتعد ىذه النسبة عالية  ،السيما في مثؿ ىذا المكضكع الذم يتـ تدريسو
بنسبة مقدارىا (  ) % 60مف مجمكع المطبقيف ّ ،
في المراحؿ األكلى مف الدراسة  ،كيتكرر في أكثر مف مرحمة دراسية  ،لذا فاف الخطأ فيو يعني عدـ استيعاب المتحدث
ألركاف الجممة االسمية  ،كعدـ االنتباه الى تغير الحركات اإلعرابية عند دخكؿ األحرؼ المشبية بالفعؿ عمى الجممة

االسمية  ،مما يعني عدـ كجكد ربط بيف المكضكعات النحكية في ذىف المطبؽ؛ فالقاعدة النحكية غالبان ما تغيب عف ذىف

ما اتفؽ كليس بحسب القاعدة النحكية الصحيحة
المدرس في أثناء الحديث أك الشرح  ،فيعطي الحركة اإلعرابية لمكممات كيؼ

 ،كأف االستعماالت المتعددة لػ ( َّ
أف ) لـ تأخذ ما يكفي مف اىتماـ المطبؽ .
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 -3المفعول فيو :

جاء ىذا المكضكع بالمرتبة الثالثة  ،إذ بمغ عدد المخطئيف فيو (  ) 16مطبقا كمطبقة مف مجمكع أفراد العينة ،

كمشكؿ ىذا العدد نسبة مقدارىا (  ، ) % 53.33كتعكس ىذه النسبة انخفاض مستكل مطبقي قسـ المغة العربية كمطبقاتو ،
السيما في مكضكع سيؿ االستيعاب كيذا المكضكع ؛ فمطبؽ العربية الذم يحاكؿ أف يمؤل ذىف طمبتو بالقكاعد النحكية غير
قادر عمى استرجاعيا في ذىنو كتطبيقيا عند الحديث  ،كلعؿ ىذا يعكد بحسب رأم الباحث إلى تراكـ القكاعد النحكية في

سنكات الدراسة مف دكف التركيز عمى اؿ كظيفية كالتمريف بما يرسخ القاعدة النحكية في ذىف

المطبؽ  ،كيبدك أف ىذا

ط القدر المطمكب مف الشرح كالدراسة .
المكضكع لـ يع ى

 -4العدد :

جاء ىذا المكضكع بالمرتبة الرابعة مشتركا في الرتبة مع مكضكع نائب الفاعؿ  ،إذ بمغ عدد المخطئيف فيو ()15

مطبقا كمطبقة مف مجمكع أفراد العينة  ،كيشكؿ ىذا العدد نسبة مقدارىا (  ، ) % 50كترجع ىذه النسبة مف األخطاء في
الكافي مف الشرح كالدراسة  ،كاف قمة استعماؿ األعداد في أثناء
ة
ىذا المكضكع بحسب رأم الباحث إلى انو لـ يأخذ العناية

الحديث تجعؿ مف الصعكبة عمى مطبؽ العربية أف يتذكر القاعدة النحكية الخاصة باألعداد كتطبيقيا في الحديث  ،فضبل

عف اف كثرة األعداد قد تربؾ المطبؽ في تمييز القاعدة النحكية الصحيحة الخاصة بالعدد .
 -5نائب الفاعل :

جاء ىذا المكضكع بالمرتبة الخامسة في نسبة المخطئيف مشتركا مع مكضكع العدد في الرتبة ،

إذ بمغ عدد

المخطئيف فيو (  ) 15مطبقا كمطبقة مف مجمكع أفراد العينة  ،كيشكؿ ىذا العدد نسبة مقدارىا (  ) % 50مف مجمكع
المطبقيف  ،كتعكس ىذه النسبة عدـ قدرة مطبقي المغة العربية كمطبقاتيا عمى كضع القاعدة الخاصة بنائب الفاعؿ مكضع
التطبيؽ في الحديث  ،عممان باف ىذا المكضكع يجمع بيف ركنييف أساسميف مف أركاف الجممة الفعمية ىما الفاعؿ كالمفعكؿ بو

كيحؿ محمو
 ،فعندما يشرح مطبؽ العربية ىذا المكضكع لطمبتو  ،فانو البد كاف يتطرؽ لمكضكع الفاعؿ الذم ييحذؼ  ،ي
المفعكؿ بو الذم يأخذ بدكره الحكـ اإلعرابي لمفاعؿ  ،كيسمى عندئذ نائب الفاعؿ  ،كانو يركز أيضان عمى تغير حركة الفعؿ

الماضي كالمضارع  ،كعندما تغيب كؿ ىذه القكاعد عف ذىف المطبؽ في أثناء حديثو أك شرحو في الصؼ  ،فإنيا تعكس

اليكة الكبيرة بيف شرح قاعدة ما كبيف تكظيفيا في مكقؼ يستدعي استرجاعيا .
إن :
 -6خبر َّ

جاء ىذا المكضكع بالمرتبة السادسة  ،إذ بمغ عدد المخطئيف فيو (  ) 11مطبقا كمطبقة مف مجمكع أفراد العينة ،

كيشكؿ ىذا العدد نسبة مقدارىا (  ، ) % 36.66كتنـ ىذه النسبة عف ضعؼ القدرة لدل عدد مف مطبقي قسـ المغة العربية
كمطبقاتو في تكظيؼ القكاعد النحكية في أثناء الحديث  ،كعند التطبيؽ العممي ليا  ،كمرل الباحث أف ذلؾ يعكد إلى أف

القكاعد النحكية التي درسيا المطبؽ اك المطبقة كانت تدرس عمى إنيا غاية  ،كليست كسيمة نحكية تيستعمؿ لصحة النطؽ ،
كتكصيؿ المعنى الذم يي ارد .

 -7الصفة :

جاء ىذا المكضكع بالمرتبة السابعة  ،إذ بمغ عدد المخطئيف فيو (  ) 9مطبقيف مف مجمكع أفراد العينة  ،كيشكؿ

ىذا العدد نسبة مقدارىا (  ، ) % 30كتعكس ىذه النسبة مف األخطاء في مكضكع
يعد مف أكثر أنكاع التكابع شيكعان
ّ
كاستعماالن ضعؼ قدرة عدد مف مطبقي قسـ المغة العربية كمطبقاتو عمى إدراؾ العبلقة بيف الصفة كالمكصكؼ  ،فالعبلقة

المعنكية بينيما تكجب بالضركرة عبلقة مادية مستندة الى التبعية  ،أم تبعية حركة الصفة لحركة المكصكؼ اإلعرابية ،

كقد يككف لقمة التمرينات كالتطبيقات النحكية فيما يخص ىذا المكضكع دكر لمكقكع في أخطاء فيو  ،كذلؾ قد يككف لمسألة
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المبس القائمة غالبان بيف الصفة كمكضكع المضاؼ إليو ما تجعؿ المطبؽ يخطئ في نطؽ الحركة الصحيحة كينطؽ الكسر

دائمان .

 -8اسم ال النافية لمجنس :

جاء ىذا المكضكع بالمرتبة الثامنة  ،إذ بمغ عدد المخطئيف فيو (  ) 6مطبؽيف مف مجمكع أفراد العينة  ،كيشكؿ ىذا

 ،بما

العدد نسبة مقدارىا (  ، ) % 20كتعكس ىذه النسبة مف األخطاء ضعؼ إيفاء ىذا المكضكع مف الدراسة كالشرح

يتناسب كأىميتو مف بعض المطبقيف  ،كقد يككف لتعدد أنكاع ( ال ) ما يكقع المطبؽ في حالة مف االلتباس كالخطأ  ،فقد
يخمط بيف ( ال ) العاممة التي تعمؿ عمؿ َّ
إف  ،ك ( ال ) غير العاممة التي ليس ليا حكـ إعرابي سكل النفي .

 -9المجرور بحرف الجر :

جاء ىذا المكضكع بالمرتبة اؿتاسعة مشتركا في الرتبة مع مكضكع العطؼ ،

إذ بمغ عدد المخطئيف فيو ( ) 4

مطبؽيف مف مجمكع أفراد العينة  ،كيشكؿ ىذا العدد نسبة مقدارىا (  ) % 13.33مف مجمكع الـ طبقيف  ،كتنـ ىذه النسبة

عف ضعؼ كاضح في قدرة عدد مف مطبقي المغة العربية عمى تحميؿ القاعدة النحكية كاستمياميا كتطبيقيا في أثناء الكبلـ ،

السيما أف االسـ المجركر ال يحتاج إلى عناء كبير لمعرفة الحركة التي ينطؽ بيا  ،كقد يككف لكثرة حركؼ

الجر في

العربية كاختبلؼ معانييا  ،ما يجعؿ مف الصعكبة عمى المدرس التمييز بيف حركؼ الجر كغيرىا مف الحركؼ .
 -10العطف :

جاء ىذا المكضكع المرتبة العاشرة في نسبة المخطئيف مشتركا في الرتبة مع مكضكع المجركر بحرؼ الجر  ،إذ بمغ

عدد المخطئيف فيو (  ) 4مطبؽيف مف مجمكع أفراد العينة  ،كيشكؿ ىذا العدد نسبة مقدارىا (  ، ) % 13.33كمرل الباحث
الكافي مف الشرح كالدراسة ،
ة
أف ىذه النسبة مف األخطاء قد ترجع إلى عدـ إعطاء التكابع  ،السيما مكضكع العطؼ العناية

فمذلؾ تغيب القاعدة النحكية الصحيحة عف ذىف المطبؽ  ،كاف العبلقة بيف التابع كالمتبكع أم المعطكؼ كالمعطكؼ عميو ،
كىي عبلقة معنكية تدؿ عمييا الحركة األعرابية

كتبدك غائبة عف ذىف

المطبؽ  ،كربما عدـ إدراؾ الحركة اإلعرابية

الصحيحة لممعطكؼ عميو تجعؿ المدرس يخطئ في نطؽ الحركة اإلعرابية الصحيحة لبلسـ المعطكؼ .
 -11المفعول بو :

جاء ىذا المكضكع بالمرتبة الحادية عشرة في نسبة المخطئيف مشتركا مع مكضكعي خبر كاف كالفاعؿ  ،إذ أخطأ

فيو (  ) 3مطبؽيف مف مجمكع عينة البحث  ،كيشكؿ ىذا العدد نسبة مقدارىا (  ، ) % 10كتدؿ ىذه النسبة عمى كجكد
خمؿ عند عدد مف مطبقي قسـ المغة العربية في استيعاب أركاف الجممة الفعمية  ،إذ يمثؿ المفعكؿ بو الركف الثالث مف
أركاف الجممة الفعمية بعد الفعؿ كالفاعؿ  ،كىك مف المكضكعات الكثيرة االستعماؿ .
 -12خبر كان :

جاء ىذا المكضكع بالمرتبة الثانية عشرة في نسبة المخطئيف مشتركا مع مكضكعي المفعكؿ بو كالفاعؿ

عدد المخطئيف فيو (  ) 3مطبقيف مف مجمكع أفراد العينة

 ،كيشكؿ ىذا العدد نسبة مقدارىا (

المطبقيف  ،كتعكس ىذه النسبة مف األخطاء غياب القاعدة النحكية عف

 ،إذ بمغ

 ) % 10مف مجمكع

أذه اف بعض المطبقيف في أثناء الحديث  ،كاف

التقارب في العمؿ بيف كاف كأخكاتيا كاألحرؼ المشبية بالفعؿ مف حيث دخكليا عمى الجممة االسمية سبب في إرباؾ

المطبؽ كنطؽ الحركة الصحيحة .
 -13الفاعل :
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جاء ىذا المكضكع بالمرتبة الثالثة عشرة في نسبة المخطئيف مشتركا في الرتبة مع مكضكعي المفعكؿ بو كخبر كاف
 ،إذ بمغ عدد المخطئيف فيو (  ) 3مطبؽيف مف مجمكع أفراد العينة  ،كيشكؿ ىذا العدد نسبة مقدارىا (

 ) % 10مف

مجمكع المطبقيف  ،كتعكس ىذه النسبة ضعؼ تركيز عدد مف مطبقي المغة العربية عمى أركاف الجممة الفعمية  ،كضبط
حركة الفاعؿ في أثناء كركده في الحديث

 ،كتعكس ىذه النتيجة ضعؼ العبلقة بيف إدراؾ

المطبؽ متطمبات الفاعؿ

اإلعرابية كككنو اسمان مرفكعان  ،كبيف التطبيؽ العممي ليا في أثناء الحديث أماـ الطمبة .

 -14فعل األمر :

جاء ىذا المكضكع بالمرتبة الرابعة عشرة في نسبة المخطئيف مشتركا في الرتبة مع مكضكع اسـ كاف  ،إذ بمغ عدد

المخطئيف فيو مطبقيف اثنيف  ،كيشكؿ ىذا العدد نسبة مقدارىا (  ، ) % 6.66كتعكس ىذه النسبة مف األخطاء عدـ كضكح
حاالت بناء فعؿ األمر عند عدد مف مطبقي المغة العربية  ،كقد يككف السبب في ذلؾ ىك تعدد حاالت بنائو  ،كقد يككف

سبب في الكقكع بأخطاء في نطؽ الحركة الصحيحة عمى آخر فعؿ األمر
التصاؿ الضمائر بفعؿ األمر ه
المخطئيف في ىذا المكضكع تبقى ىناؾ حاجة إلى التخمص مف الخطأ فيو .

 ،كمع قمة

 -15اسم كان :

جاء ىذا المكضكع بالمرتبة الخامسة عشرة في نسبة المخطئيف مشتركا في الرتبة مع مكضكع فعؿ االمر

 ،إذ بمغ

عدد المخطئيف فيو مطبؽيف اثنيف  ،كيشكؿ ىذا العدد نسبة مقدارىا (  ، ) % 6.66كتعكس ىذه النسبة مف األخطاء في
مكضكع شائع االستعماؿ مثؿ ىذا المكضكع ضعؼ قدرة عدد مف مطبقي المغة العربية عمى تكظيؼ القكاعد النحكية في

تعكد مدرس المغة عمى ضبط قكاعد المغة
الحديث  ،فضبل عف قمة التمرينات كالتطبيقات النحكية في سنكات الدراسة التي ّ
كالنطؽ بصكرة سميمة  ،زيادة عمى عدـ اعتماد المعنى أساسا في ضبط حركة الكممة  ،فنحف نتحدث لكي نكصؿ المعنى
الذم نريده لآلخريف  ،كمف دكف ضبط لحركات كبلمنا يبقى الحديث غامضان كغير مفيكـ .

 -16الفعل المضارع المرفوع :

جاء ىذا المكضكع بالمرتبة السادسة عشرة في نسبة المخطئيف  ،إذ بمغ عدد المخطئيف فيو مطبؽ كاحد فقط مف

مجمكع أفراد العينة  ،كيشكؿ ىذا نسبة مقدارىا (  . ) % 3.33كمنـ ىذا عف عدـ قدرة مطبؽ كاحد في العينة المختارة عمى
تكظيؼ القاعدة النحكية لمفعؿ المضارع المرفكع في أثناء الحديث  ،كربما يعكد ذلؾ لكثرة مجيء الفعؿ المضارع في

مف صيغة ؛ فيك يرد في صيغة األفعاؿ الخمسة .

أكثر

كمف استعراض نسبة المخطئيف في المكضكعات النحكية التي أخطأ فييا مطبؽك قسـ المغة العربية كمطبقاتو  ،مرل
الباحث إف ىذه النسبة العالية كالمتكسطة كالقميمة مف األخطاء مؤشر عمى ضعؼ مطبقي قسـ المغة العربية كـ طبقاتو ،

كانيـ دكف المستكل المطمكب  ،كفي النتائج اشارة إلى ضعؼ تمكف المطبقيف مف المادة  ،إذ لـ يجد الباحث كاحد مف
الـ طبقيف لـ يرتكب خطأن نحكيان .

ثالثا  :تحديد نسبة الذين يستعممون مفردات عامية من مطبقي قسم المغة العربية ومطبقاتو :
تحقيقان لميدؼ الثالث مف البحث  ،أعطى الباحث جميع التك اررات التي ترد مف المطبؽ الكاحد في الكممة العامية

الكاحدة تك ار انر كاحدان  ،ثـ حسب مجمكع الذيف يستعممكف كممات عامية كنسبيـ في كؿ كممة عامية  ،ثـ رتب الكممات تنازليان

بحسب نسبة المستعمميف  ،فجاءت كممة ( عدنو ) أعمى مرتبة في الكممات العامية المستعممة  ،إذ بمغ عدد المتكمميف بيذه

الكممة (  ) 21مطبقا كمطبقة مف مجمكع أفراد العينة البالغ عددىـ (  ) 30مطبقا كمطبقة  ،كيشكؿ ىذا العدد نسبة مقدارىا
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(  ، ) % 70في حيف جاءت اؿكمـ ات اآلتية  ( :المي  ،احنو  ،درخ  ،كيف  ،شريد  ،مك )

في المرتبة األخيرة في

نسبة المتكمميف  ،إذ بمغ عدد المتكمميف بيا مدرسان كاحدان  ،كيشكؿ ىذا العدد نسبة مقدارىا

(  . ) % 3.33كجدكؿ

(  ) 3يبيف الكممات العامية التي استعمميا مطبؽك قسـ المغة العربية كمطبقاتو  ،كأعداد المتكمميف بيا كنسبيـ المئكية مرتبة

تنازليان .

جدول ( ) 3

الكممات العامية  ،وعدد المطبقين الذين تمفظوا بيا  ،ونسبيم المئوية  ،وترتيبيا بحسب نسبة المخطئين
ت

الرتبة

الكممات

عدد المتكممين بيا

النسب المئوية

1

1

عدفق

21

% 70

2

2

شفقك

18

% 60

3

3

ىا

17

% 56.66

4

4

كمنا

15

% 50

5

6

آني

13

% 43.33

6

6

بس

13

% 43.33

7

6

عفية

13

% 43.33

8

8

شكد

12

% 40

9

9.5

شمكف

11

% 36.66

10

9.5

ليش

11

% 36.66

11

11

بعديف

10

% 33.33

12

13

اشكمنو

9

% 30

13

13

ينطيني

9

% 30

14

13

شنسمي

9

% 30

15

15

شنعربق

7

% 23.33

16

16

مثػميش

6

% 20

17

17

يكمي

5

% 16.66

18

19

منيف

4

% 13.33

19

19

منك

4

% 13.33

20

19

شنيك

4

% 13.33

21

22

خمصنو

3

% 10

22

22

ىسو

3

% 10

23

22

تحمكف

3

% 10

24

26

شكيو

2

% 6.66

25

26

شبيوق

2

% 6.66

26

26

اكك

2

% 6.66

27

26

شيصير

2

% 6.66

28

26

ىام

2

% 6.66

29

31.5

المي

1

% 3.33

30

31.5

احنو

1

% 3.33

31

31.5

درخ

1

% 3.33

32

31.5

كيف

1

% 3.33

33

31.5

شريد

1

% 3.33

34

31.5

مك

1

% 3.33
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كتعكس ىذه النسبة العالية مف الكممات العامية غياب المغة الفصيحة في حديث مطبقي قسـ المغة العربية كمطبقاتو
تنـ عف ضعؼ كاضح ييدد فصاحة المغة العربية  ،كتكضح مدل انتشار العامية في مدارسنا ؛
كتم ّكف العامية منو ـ  ،كانيا ّ
فالمدرسة ىي المكاف الرحب الذم ينيؿ منو الطمبة ركافد لغتيـ  ،كفي ضكء ىذه النتائج  ،يبدك إنيا تحكلت إلى مكاف
ييقضى فيو عمى لغتنا كاستبداليا بكممات ىجينة عمى لغتنا تضعفيا كتيدد مكانتيا  ،كربما يعكد ذلؾ إلى شيكع المحف في
المغة العربية مما أدل إلى دخكؿ كممات ذات جذكر غير عربية في لغتنا  ،كلع ّؿ استعماؿ العامية في باقي الدركس العممية
كاألدبية التي تيعطى لمطمبة  ،سبب في انحسار المغة الفصيحة  ،كشيكع العامية في الدركس ،
العربية .
كلغرض إعطاء صكرة أكثر كضكحان لتكزيع الكممات العامية ،

السيما في درس المغة

كزع الباحث الكممات العامية في جدكليف  ،يضـ

األكؿ ( جدكؿ  ) 4الكممات العامية المنحكتة مف أصؿ عربي  ،كيضـ الثاني ( جدكؿ

 ) 5الكممات العامية المكضكعة

التي ليس ليا أصؿ في العربية الفصيحة  ،كقد استعاف الباحث في ىذا المجاؿ بالعكدة إلى معاجـ المغة كخبير متخصص
في المغة العربية لتحديد الكممات التي ليا أصؿ في العربية  ،كالتي ليس ليا أصؿ في العربية  ،كعمى ما يأتي :
جدول ( ) 4
الكممات العامية المستعممة من عينة البحث المنحوتة من أصل عربي
ت

الكممات

1

شفقك

2

ىا

أصميا في العربية
منحكتة مف ثبلث كممات  ( :أم شيء ىك )
ىك صكت مكجكد في المغات كؿىا كيستعمؿ لمتنبيو

3

كمنا

4

آني

أصميا يكُّمىنا  ،ثـ أزيؿ تشديد البلـ كتسكينيا فصارت يكْمىنا  ،ثـ قمبت البلـ نكنان كأدغمت في نكف الضمير نا  ،فصارت كمنا
منحكتة بمعنى ( أنا )  ،كليا مقابؿ في الميجات العربية القديمة (في اليمف) كىي أصؿ قديـ لػ ( أنا  ،كأنو ) .

5

عفية

كممة استحساف كرضا عف المقابؿ منحكتة مف العافية

6

شكد

7

شمكف

قده أم عمى ما يناسبو
قده )  ،كالقد ىك المثؿ  ،يقاؿ  :يفصؿ عمى ّ
منحكتة مف ثبلث كممات  ( :أم شيء ّ
منحكتة مفثبلث كممات  ( :أم شيء لكنو )  ،كليس المقصكد ىنا السؤاؿ عف المكف كانما الحاؿ

8

ليش

منحكتة مف جممة  ( :ألم شيء )

9

بعديف

10

اشكمنو

منحكتة مف كممة ( آينف ) أم قميبلن  ،اآليف  :القميؿ

منحكتة مف جممة  ( :أم شيء قمناه )

11

ينطيني

يرل بعض الباحثيف أف اصميا يعطيني  ،ثـ قمبت العيف نكنان ؛ فصارت ينطيني  ،كقد سـ ل المغكيكف القدماء ىذه الميجة (االستنطاء) كنسبكىا إلى

12

شنسمي

منحكتة مف جممة  ( :أم شيء نسميو )

13

شنعربق

منحكتة مف جممة  ( :أم شيء نعربيا )

14

مثػميش

منحكتة مف ثبلث كممات كىي ( مثؿ أم شيء )

15

يكمي

16

منيف

منحكتة مف كممتيف ىما  ( :يقكؿ لي )  ،ثـ ادغمت الكممتيف  ،كقمبت القاؼ كافان في االستعماؿ

منحكتة مف كممتيف ىما  ( :مف أيف )

17

منك

منحكتة مف كممة ( منـ كمنا ) في المغة االكدية  ،ثـ حذفت منيا الميـ األخيرة ؛ فصارت منك

تميـ .

منحكتة مف مف جممة  ( :أم شيء ىك )

18

شنك

19

خمصنو

20

ىسو

21

تحمكف

جاءت بسبب تحميؿ الكاجب معنى المسألة كأف الكاجب مسألة  ،فعبركا عف حؿ الكاجب بحؿ المسائؿ

22

شبيوق

منحكتة مف مف جممة  ( :أم شيء بيا )

23

شيصير

منحكتة مف مف جممة  ( :أم شيء يصير )

24

ىام

منحكتة مف كممة ( ىذه )

25

احنو

منحكتة مف كممة ( نحف )  ،كىي اصؿ قديـ لنحف كفي القديـ احف أك احنو

26

كيف

27

شريد

منحكتة مف كممة ( أيف )  ،فأصميا أيف  ،ثـ قمبت اليمزة كاكان
منحكتة مف جممة  ( :مف أم شيء أريد )

28

مك

منحكتة مف كممة ( أما ) التي كاف استعماليا أما فعمت ىذا ؟  ،ثـ أصبحت ( أمك )  ،ثـ حذفت اليمزة فأصبحت ( مك )

غير منحكتة  ،كلكف الذم اختمؼ ىك معناىا  ،خمصنو في القديـ بمعنى عزلنا كفصمنا  ،كلكف اآلف بالعامية تعني انتيينا
منحكتة مف كممتيف ىما  ( :ىذه الساعة ) كبعضيـ ينطقيا ىىسو بفتح الياء
الكاجب
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جدول ( ) 5

الكممات العامية المستعممة من عينة البحث الموضوعة التي ليس ليا جذور عربية فصيحة
معناىا

ت

الكممات

1

عدفق

ليس ليا أصؿ في القامكس  ،كىي تعني ( عندنا )

2

بس

ال يكجد ليا مقابؿ في العربية  ،كتعني كفى  ،كىي كممة فارسية

3

شكيو

4

اكك

ال يكجد ليا جذكر في العربية الفصيحة  ،كتعني قميبلن

ال يكجد ليا جذكر في العربية الفصيحة  ،كىي كممة سكمرية تعني ىؿ يكجد

5

المي

ال يكجد ليا جذكر في العربية الفصيحة  ،كتعني الذم  ،كتأتي لممذكر كالمؤنث

6

درخ

ليس ليا جذكر  ،كتعني الحفظ عف ظير قمب  ،كفي العربية درخو أم ىرسو .

الفصل الخامس
أوالً  :االستنتاجات :

االستنتاجات والتوصيات والمقترحات

في ضكء نتائج البحث مستنتج الباحث ما يأتي :

 .1قمة تركيز مناىج المغة العربية في سنكات الدراسة المختمفة عمى التطبيقات كالتمرينات التي يستطيع مف طريقيا الطالب
أف يتعكد صحة النطؽ  ،كيجد أمامو مكانان رحبان لممارسة صحيح الكبلـ  ،مما يؤىمو لكي يككف مدرس لغة عربية جيد

.

 .2ضعؼ مستكل مطبقي قسـ المغة العربية في الحديث  ،إذ انيـ يقعكف بأخطاء لفظية ال تميؽ بمستكاىـ  ،كال بالميمة
التي سيكمفكف بيا كىي تدريس المغة العربية .

 .3ضعؼ اإلعداد العممي كالميني لمدرسي المغة العربية كمدرساتيا في كميات التربية ؛ فالمناىج التي تيعطى لطمبة قسـ
المغة العربية لمدة أربع سنكات غير قادرة عمى إعداد مدرس لغة عربية ناجح قادر عمى التكمـ بمغة عربية فصيحة
كسميمة مف أم خطأ نحكم  ،إذ أف ىناؾ قصك انر في البرنامج العممي الذم يمارس فيو المتعمـ القكاعد النظرية كيضعيا

مكضع التطبيؽ .

 .4االعتماد عمى إعطاء الطالب قكاعد نحكية جاىزة بقكالب جامدة مف دكف تعريضو إلى المكاقؼ الحياتية التي يستطيع
مف طريقيا أف ييطبؽ ما أيعطي لو  ،كتجعمو قاد ار عمى الربط بيف ما تعممو مف قكاعد نحكية كبيف أىميتيا في تغيير
معنى الجممة في الممارسة الفعمية .

ثانياً  :التوصيات :

في ضكء نتائج البحث

مكصي الباحث بما يأتي :

ألنو مجاؿ كاسع لتطبيؽ القكاعد النحكية كالصرفية
 .1تدريس التعبير بفرعيو الشفيي كالتحريرم في أقساـ المغة العربية ؛ ّ
في الكبلـ .
 .2التشديد عمى استعماؿ المغة العربية الفصيحة في داخؿ الصؼ كخارجو  ،كاحاطة الطالب ببيئة لغكية سميمة ؛ فبل
يسمع سكل الفصيح مف الكبلـ  ،كال يتكمـ إال بمغة سميمة .
 .3التشديد عمى استعماؿ المغة الفصيحة مف كسائؿ اإلعبلـ بما فييا التمفزيكف كالصحافة  ،كتحفيز الطمبة لئلقباؿ عمى
المطالعة الخارجية كقراءة المجبلت كالكتب المشكمة بحركات مضبكطة .
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 .4التشديد عمى المكضكعات النحكية التي اخطأ فييا مطبقك قسـ المغة العربية كتدريسيا عمى أساس أىميتيا الكظيفية ،
أم جعؿ القاعدة النحكية التي يتعمميا الطالب حاضرة في ذىنو عند االستعماؿ كتكظيفيا في مكاقؼ يحتاج

كالتشديد عمى المكضكعات النحكية التي كقع فييا اكبر عدد مف المطبقيف في أخطاء نحكية .
 .5إعطاء التطبيقات كالتمرينات في النحك اىتمامان أكسع

إلييا ،

 ،السيما في المرحمة الجامعية  ،ليتمكف مدرس العربية مف

تكظيؼ القكاعد النحكية كالصرفية في أثناء حديثو في الصؼ .
ضركرة اختمار طمبة أقساـ المغة العربية ممف يرغبكف فعبلن في دراسة المغة العربية كليس عمى أساس المعدؿ ،

.6

كمف الميـ أف تؤخذ القدرة المغكية كالمكىبة معيا انر لمقبكؿ ممف يتقدـ لمدراسة في قسـ المغة العربية
المتقدمكف الختبار يثبتكف فيو مدل استعدادىـ كقدرتيـ لكي يككنكا مدرسي لغة عربية ناجحيف .

 ،كأف يتعرض

 .7زيادة ساعات تدريس الكتاب القديـ في قسـ المغة العربية  ،ؿتدريب الطمبة عمى لفظ الكممات بشكؿ صحيح مف طريؽ
القراءة .

ثالثاً  :المقترحات

في ضكء النتائج التي تكصؿ

.1

إلييا البحث كاستكماالن لمجكانب التي لـ يتناكليا البحث  ،مقترح الباحث ما يأتي :

إجراء دراسة حكؿ العبلقة بيف أخطاء مدرسي المغة العربية كأخطاء طمبتيـ المفظية في المدارس المتكسطة كالثانكية .

 .2إجراء دراسة تقكيمية لممادة العممية التي يمقييا مطبؽ قسـ المغة العربية أماـ طمبتو في الصؼ .
.3

إجراء دراسة تتبعية لؤلخطاء المفظية النحكية كالصرفية التي يقع فييا الطمبة مف المرحمة المتكسطة حتى الجامعية.
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