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األخطاء النحوية الشائعة في كتابات طلبة جامعة امللك عبد العزيز بجدة

د .محمد علي حسن الصويركي

املقدمة
ملخص:
�سعت هذه الدرا�سة �إىل حتليل الأخطاء الكتابية النحوية لدى
طلبة جامعة امللك عبد العزيز بجدة ممن �أنهوا مقرر (املهارات
اللغوية  ،)101ومعرفة �أنواعها ،وتكرارها ،وحماولة درا�سة
�أ�سبابها ،وتقوميها ،واقرتاح التو�صيات الالزمة للتغلب عليها.وقد
ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي التحليلي يف هذه الدرا�سة التي
جاءت يف �أق�سام ثالثة :الأول هدفها ،و�أ�سئلتها ،وجمتمعها ،و�أداتها،
و�إجراءاتها ،و الق�سم الثاين ت�ضمن نتائجها وهي موزعة ح�سب
�أ�سئلتها ،و الق�سم الثالث ملناق�شة النتائج ,وتف�سري الأخطاء التي وقع
فيها الطالب تف�سريا لغويا.
وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن م�ستوى الأداء لدى �أفراد العينة
يف املهارات النحوية كانت مقبولة� ،إذ بلغت الأخطاء النحوية
والأخطاء الرتكيبية ( )18نوعاً ،وجمموعهما ( )190خط�أً ،وبن�سبة
قدرها ( )1.73%من جمموع الكلمات التي كتبتها العينة التي
بلغت ( )10926كلمة ،وخل�صت الدرا�سة �إىل العديد من االقرتاحات
والتو�صيات.
كلمات مفتاحية :التعبري الكتابي ،علم اللغة التطبيقي ،حتليل
الأخطاء النحوية.
Common Grammatical Errors in Writing
among the students of King Abdul Aziz University.

Abstract:
This study sought to analyze grammatical
errors in writing among students of King Abdul Aziz
University in Jeddah who finished the course (101
language skills) , to know their types and repetitions,
and to try to study their causes, evaluate them and
propose recommendations to overcome them. The
researcher used the analytical descriptive method in
this study which came in three sections: the first is
its purpose, its questions, its society, its tools and its
procedures, the second section is divided according
to its questions, and the third section is devoted to
discussing the results and interpreting the errors in
which the students signed a linguistic interpretation.
The results of the study showed that the
performance of the sample in grammatical skills were
acceptable. The grammatical errors and syntactic
errors were (18) errors, totaling (190) errors, and
by (1.73%) of the total number of words written by
the sample) , and the study concluded with many
suggestions and recommendations.
Keywords: written expression, applied linguistics,
grammatical analysis.
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كان العرب قدمي ًا يتعلمون اللغة عن طريق ال�سماع دون حاجة
�إىل درا�سة قواعدها ،وملا اختلط العرب بغريهم من الأمم الأخرى
�شاع اللحن (اخلط�أ) ،وتنبه النا�س �إىل �رضورة و�ضع قواعد ل�ضبط
الكالم� ،أدى ذلك �إىل و�ضع قواعد النحو ،فالعرب ت�ستقبح اللحن يف
الكالم ،وحتر�ص على �إ�صالح �أل�سنتها ،ومن �أجل ذلك جتنب العرب
اللحن يف كالمهم ،فقد ذكر ال�سيوطي (� )1958أنه �أُث َِر عن النبي -
�صلى اهلل عنه و�سلم  -قوله�« :أنا من قري�ش ,ون�ش�أت يف بني �سعد,
ف�أنى ىل اللحن «.وقال �أحدهم لبنيه« :يا بني� ،أ�صلحوا �أل�سنتكم ،فان
الرجل تنوبه النائبة فيحتمل فيها ،في�ستعري من �أخيه دابته ،ومن
�صديقه ثوبه ،وال يجد من يعريه ل�سانه».وجاء عن �أبي الأ�سود الد�ؤيل
�أنه ر�أى �أعدا ًال للتجار مكتوب ًا عليها (لأبو فالن) فقال« :يا �سبحان
اهلل! يلحنون ويربحون» (نخبة من اخلرباء2010 ،م) .
كانت اللغة العربية – وما زالت  -مو�ضع عناية العلماء على
مر الزمان وتتابع القرون؛ لأنها لغة القر�آن الكرمي.قال تعاىل�} :إنا
ِّ
�أنزلناه قر�آناً عربياً لعلكم تعقلون{ (يو�سف� ،آية . )2لذلك ابتدع
العرب علم النحو ليقوم اعوجاج الل�سان ،وميثل ركن ًا �أ�سا�سي ًا من
نظام اللغة العربية ملا له من دور يف تركيب اجلمل ودالالتها ،و�إن
�إملام املتعلم مبقت�ضيات هذا امل�ستوى يعد �أمراً ال ميكن من دونه
�إتقان مهارات االت�صال اللغوي؛ لأن النحو ي�شكل �أ�سا�س ًا من �أ�س�س
الكتابة ،وي�ستدل على املعنى ,فيتم الفهم والإفهام ،وهو الطريق �إىل
�صحة الكتابة من الناحية الإعرابية واال�شتقاقية (�إبراهيم،)1975 ،
(عطية. )2008 ،
واللغة ال يتم اكت�سابها �إال ب�إتقان مهاراتها الأربعة
(اال�ستماع ،التحدث ،الكتابة ،القراءة) ،ومن بينها الكتابة حتى
ي�صبح ا�ستعمالها عادة �سهلة ومي�رسة ،وي�أتي النحو لي�ضبط اللغة
ويحفظها ،ولواله لكانت اللغة ح�شداً من الألفاظ ي�ستعملها الكاتب
كيفما يريد (مرجي. )1989 ،
ورغم مكانة النحو و�أهميته ،فقد �أ�صبح �شائع ًا اليوم
�ضعف م�ستوى الطلبة يف النحو يف خمتلف مراحل التعليم,
ومنها التعليم اجلامعي ،حتى غدا الأمر ظاهرة مقلقةُ ،عقد من
�أجلها امل�ؤمترات والندوات ،مما دفع بع�ضهم �إىل تلم�س الأ�سباب
وو�ضع املقرتحات والتو�صيات لعالج هذا ال�ضعف امل�ست�رشي
بني �أبنائها (�إبداح.)1990 ،
لقد �أ�صيبت الأل�سنة ب�شيء من االعوجاج واالنحراف ،مما
جعلها ال ت�ستطيع �أداء العربية �أداء �صحيحاً ،ومرجع هذا العجز
�أو الق�صور �إىل النحو الذي يقدم �إليها ،والذي يرهقها بكرثة �أبوابه
وتفريعاته و�صيغه االفرتا�ضية التي ال جتري يف اال�ستعمال اللغوي،
فتالميذ املدار�س �ضعاف يف العربية ،وطالب اجلامعات عاجزون
عن التعبري عن �أنف�سهم وتقدمي �أفكارهم يف �سال�سة وي�رس ،وق َّل من
يكتب منهم ب�ضعة �أ�سطر بال خط�أ (نبوي. )2001 ،ولو نظرنا اليوم
�إىل متعلم العربية وخا�صة املتخرج يف اجلامعة ،لوجدناه ال يح�سن
قو ًال �أو كتاب ًة خاليني من كرثة الأخطاء اللغوية (املو�سى. )2008 ،
وعلى الرغم من املحاوالت التي ا�ستهدفت تي�سري النحو ،ال
تزال ال�شكوى من �صعوبته قائمة ،لي�س لأنه �صعب ًا يف ذاته؛ ولكن
لأن �أ�ساليب تدري�سه ال تزال متخلفة ،مما ي�ستوجب العمل على
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تطويرها ،وابتكار طرائق جديدة يف عملية تدري�سه (طاهر)2010 ،
.فتعليم التلميذ النحو يف مرحلة التعليم االبتدائي قد تكون م�ضيعة
للوقت من جهة ،وتنفريه من النحو من جهة ثانية ،ويقرتح الغاء
تدري�سه يف هذه املرحلة ،واالكتفاء بتلقينه الن�صو�ص ال�سليمة
ال�سهلة امل�أخذ ،املعربة عن حياته وبيئته ،لتقوم ل�سانه ،وتكثيف
�ساعات تدري�س النحو يف مرحلتي التعليم املتو�سط والثانوي تكثيفا
مدرو�سا مربجما ،ي�ستوعب كل مفردات النحو الأ�سا�سية ،التي متكن
التلميذ من فهم الن�صو�ص و�إعادة تركيبها ،وال يختلف الأمر يف
املرحلة اجلامعية عن املرحلة التي قبلها ،فجذور امل�شكلة �ضاربة
يف مراحل ما قبل اجلامعة التي ال تويل اللغة عامة ،وال�رصف
والنحو خا�صة ما ي�ستحقه من العناية والدراية واملنهجية ،وربط
اللغة باحلياة ,وبالأمة ,وبتاريخها ,وثقافتها وم�ستقبلها (نور
الدين. )2004 ،وال بد عند تطوير مقررات النحو �أن ن�أخذ باحل�سبان
ما يجب �أن يدر�س منه يف كل مرحلة تعليميه؟ ومن �أين ن�ستقي
مادة النحو التي ندر�سها؟ وكيف ندر�س النحو ،وب�أي منهج؟ وما
الذي يدر�س من النحو؟ وكيف نعده؟ وما هي موا�صفاته؟ ويعرب عن
حاجات الطالب وخرباتهم ،وزيادة درو�سه ،وتنويع �أ�ساليب تدري�سه
(ع�ضيبات. )1986 ،
التوجه للتنبيه للأخطاء
لذا ت�أتي هذه الدرا�سة �ضمن هذا
ّ
النحوية واقرتاح التو�صيات املنا�سبة لعالجها ،والعمل على
تداركها ،وجذب �أنظار املدر�سني وامل�رشفني �إىل مقررات اللغة
العربية �إىل العمل مع ًا على تدارك هذه امل�شكلة.
�أجريت العديد من الدرا�سات ال�سابقة التي تناولت مو�ضوع
حتليل الأخطاء النحوية ،وكان لها �أهمية يف �إظهار تلك الأخطاء
وحتليها ،و �أثبتت �صعوبتها عملي ًا يف مراحل التعليم العام ،وفيما
يلي عر�ض لتلك الدرا�سات:
قام ا�ستيتة ( )1976بدرا�سة بعنوان » :الأخطاء ال�شائعة
يف قواعد اللغة العربية لدى الطلبة يف نهاية املرحلة الثانوية
يف الأردن» ،ا�ستخدم الباحث يف درا�سته اختباراً مو�ضوعي ًا �شمل
املو�ضوعات الوظيفية يف النحو ،وطبق االختبار على عينة ع�شوائية
مكونة من ( )600طالب وطالبة يف املدار�س احلكومية يف الأردن،
ودر�س ( )600ورقة من �أوراق الإن�شاء لطلبة ثالث �سنوات متتالية،
ودلت النتائج على �أن الطلبة يعانون من �ضعف ظاهر يف قواعد
اللغة العربية وال �سيما يف الفعل ،والفاعل ،واملفاعيل ،والعدد،
والتوابع ،وحروف اجلر ،واملبتد�أ واخلرب ،بالإ�ضافة �إىل ال�ضعف
املتعلق بالأ�سلوب والرتكيب ،و�أن الطالب �أكرث وقوع ًا يف الأخطاء
من الطالبات ،وطلبة الفرع الأدبي �أكرث وقوع ًا يف الأخطاء من طلبة
الفرع العلمي.
و�أجرى حمدان ( )1976درا�سة بعنوان« :الأخطاء ال�شائعة
يف قواعد اللغة العربية لدى الطلبة يف نهاية املرحلة الإعدادية يف
الأردن».وكانت �أداة البحث اختباراً مو�ضوعي ًا على ( )1150طالب ًا
وطالبة ،و�شمل الأبواب الوظيفية يف قواعد اللغة العربية التي در�سها
الطلبة يف ال�سنوات ال�سابقة ،و�أظهرت النتائج �أن الطلبة يعانون من
�ضعف ظاهر يف قواعد اللغة العربية ،و�أن اجلن�س لي�س له �أثر وا�ضح
يف الأخطاء ال�شائعة.
وقام جابر و�سالمة ومقلد ( )1980بدرا�سة لبع�ض املتغريات
املرتبطة مب�ستوى الأداء النحوي لدى طالب وطالبات املرحلة

الثانوية يف املدار�س القطرية ،وتكونت عينة الدرا�سة من ()271
طالب ًا وطالبة يف املدار�س الثانوية مبدينة الدوحة عا�صمة قطر،
وتكونت �أداة البحث من ثالثة ن�صو�ص �أدبية ،وطلب من العينة
�ضبط �أواخر الكلمات التي حتتها خط يف كل ن�ص بال�شكل ،وتو�صلت
الدرا�سة �إىل �أن م�ستوى الأداء يف مهارة �ضبط �أواخر الكلمات بال�شكل
باعتباره �صورة لفهم القواعد النحوية ال يزال بعيداً عما يجب �أن
يكون عليه يف اللغة العربية ،و�أن الطالبات تفوقن على الطالب يف
الأداء النحوي.
وقام عبد احلق ( )1981بدرا�سة هدفت �إىل حتليل وا�ستق�صاء
الأخطاء القواعدية وحتديد الأخطاء وت�صنيفها يف كل نوع من �أنواع
اجلملة الفعلية واال�سمية يف مو�ضوعات التعبري الكتابي لدى طلبة
املرحلة الثانوية يف الأردن ،وك�شفت نتائج الدرا�سة عن ازدياد
ارتكاب الطلبة للأخطاء با�ستعمالهم حلروف اجلر ،و�أدوات التعريف،
و�صيغ الأفعال ،و�أ�شباه اجلمل اال�سمية والفعليةَ ،و ًر َّد الباحث هذه
الأخطاء �إىل التداخل بني الف�صحى والعامية ،وجهل ا�ستعمال
القواعد النحوية.
وقام ع�ضيبات ( )1986بتحليل �أخطاء القواعد ال�شائعة يف
التعبري الكتابي لدى طلبة التعليم االبتدائي والإعدادي والثانوي يف
الأردن ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )210طالب.مت تكليفهم بكتابة
مو�ضوع �إن�شائي حمدد ،ومت حتديد الأخطاء ،وت�صنيفها ،وحتليلها،
ودلت النتائج �أن الطلبة املبتدئني يرتكبون من الأخطاء النحوية
�أكرث مما يرتكبه طلبة ال�صفوف العليا ،وكلما ارتفع امل�ستوى
التعليمي انخف�ضت الأخطاء ب�أنواعها جميعا؛ لأنهم يكت�سبون
املهارات اللغوية الأ�سا�سية �أكرث مما يكت�سبه طلبة ال�صفوف الدنيا.
وقام مرجي ( )1989بدرا�سة هدفت �إىل معرفة مدى اكت�ساب
املفاهيم النحوية وتطبيقاتها لدى طلبة املرحلة الإعدادية يف
الأردن ،وقد تكونت عينة الدرا�سة من ( )900طالب من مدار�س
حمافظة �إربد ،وقد �أو�صى الباحث يف �ضوء النتائج باال�ستمرار يف
حت�سني وتطوير منهاج قواعد اللغة العربية ،والكتب املقررة ،وبرامج
التدريب العملي ،واالهتمام ب�أ�ساليب تدري�س اللغة العربية ،و�إتقان
مهاراتها ،ودرا�سة �أحكامها ،و�إعرابها.
وقامت فوزية �إبداح ( )1990بدرا�سة م�ستوى الأداء النحوي
عند طلبة املرحلة الثانوية يف الأردن ،وتكونت عينة الدرا�سة من
( )436طالب ًا وطالبة من مدار�س مدينة �إربد ،و�أظهرت النتائج �أن
هناك �ضعف ًا عام ًا لدى طلبة املرحلة الثانوية ،و�أنهم ال يهتمون يف
توظيف املهارات النحوية التي تعلموها يف حياتهم اليومية ،ف�ض ًال
عن ازدواجية اللغة بني الف�صيحة والعامية ،وعدم كفاية ح�ص�ص
اللغة العربية التي تخ�ص�صها الربامج املدر�سية.
من خالل ا�ستعرا�ض الدرا�سات ال�سابقة نرى �أنها �أجمعت على
وجود �ضعف ظاهر يف قواعد اللغة العربية يف خمتلف املراحل
الدرا�سية ،و�أن الأخطاء النحوية متنوعة �أي�ض ًا باختالف املراحل
الدرا�سية؛ لكنها تقل تدريجي ًا كلما ارتفع م�ستوى الطالب التعليمي؛
لأنهم يكت�سبون املهارات اللغوية الأ�سا�سية �أكرث مما يكت�سبه طلبة
ال�صفوف الدنيا ،ومن هنا يتح�سن م�ستوى الأداء اللغوي مع التقدم
يف التعليم.
لكن بع�ض الدرا�سات تباينت يف النتائج ،ومنها درا�سة
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(حمدان )1976 ،التي �أظهرت �أن اجلن�س لي�س له �أثر وا�ضح يف
الأخطاء ال�شائعة ،بينما درا�سة جابر و�سالمة ومقلد ()1980
�أظهرت �أن الطالبات تفوقن على الطالب يف الأداء النحوي ،ورمبا
يعزى هذا االختالف يف النتائج بخ�صو�ص اجلن�س �إىل مدى اختالف
البيئات التعليمية بني قطر والأردن ،من حيث طرائق التدري�س،
ونوعية مقررات النحو ،وم�ستوى املدر�سني ،و�أ�ساليب التدري�س
امل�ستخدمة ،ومدى تفاعل الطالب والطالبات مع الن�شاط اللغوي،
ومدى معرفتهم بالقاعدة النحوية� ،أ�ضف �إىل ذلك اختالف البيئات
الثقافية واالجتماعية والأ�رسية يف البلدين ،ونظرتهم اىل التعليم.
وقد �أفاد الباحث من هذه الدرا�سات ،من حيث طريقة
الإجراءات ،والأداة ،والتعرف �إىل م�صادر الأخطاء النحوية يف
التعبري الكتابي لدى طلبة املراحل الأ�سا�سية والثانوية.
وقد التقت هذه الدرا�سة مع الدرا�سات ال�سابقة يف الأداة وهي
مو�ضوع التعبري الكتابي ،لكونه من �أهم الو�سائل التي يتم بها
الك�شف عن الأخطاء النحوية ب�أنواعها املختلفة ،ولكن اختلفت عنها
يف العينة� ،إذ �شملت الدرا�سة طلبة املنتظمني يف اجلامعة ممن �أنهوا
درا�سة مقرر (املهارات اللغوية . )101

هدف الدراسة
ميكن �إيجاز هدف الدرا�سة يف النقاط الآتية:
Ú Úتوجيه عناية املعنيني يف اجلامعة لواقع امل�شكالت
النحوية لدى الطلبة ،والعمل على �إيجاد ال�سبل املنا�سبة للتغلب
عليها.
Ú Úالتعرف �إىل الأخطاء الكتابية يف املجال النحوي ،ومعرفة
�أنواعها ،وحماولة درا�سة �أ�سبابها ،وتقوميها ،واقرتاح التو�صيات
الالزمة للتغلب عليها.
Ú Úتقدمي ت�صور مقرتح ملعاجلة امل�شكالت النحوية عند
ت�أليف� ،أو تطوير مقررات جامعية جديدة ملهارات اللغة العربية.
Ú Úجذب �أنظار �أع�ضاء هيئة تدري�س مقررات اللغة العربية �إىل
معرفة هذه الأخطاء النحوية والعمل على تدارك هذه امل�شكلة.
Ú Úتفتح هذه الدرا�سة الباب لدرا�سات �أخرى الحقة ،تتناول
املو�ضوع من جوانب �أخرى مكملة للمو�ضوع احلايل.

أسئلة الدراسة
حتاول هذه الدرا�سة الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
♦ ♦ما الأخطاء النحوية ،وما مدي تكراراها ،وما ن�سبتها
املئوية لدى طلبة جامعة امللك عبد العزيز؟
♦ ♦ما مدى متكن الطلبة من مهارات النحو الالزمة للكتابة
ال�صحيحة؟
♦ ♦هل �أ�سهم املقرر اجلامعي (املهارات اللغوية  )101يف
تقليل الأخطاء النحوية؟

أهمية الدراسة
ت�أتي �أهمية هذه الدرا�سة من كونها تناق�ش مو�ضوعا هاما
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وهو الأخطاء النحوية ال�شائعة لدى الطالب الذين يدر�سون اللغة
العربية يف املرحلة اجلامعة ،ومن �أبرز اجلوانب التي تربز يف �أهمية
هذه الدرا�سة:
 الدور الذي ت�ؤديه املهارات النحوية يف �ضبط كتابات
الطالب بال�شكل ال�صحيح.
 حماولة حتليل الأخطاء النحوية ال�شائعة التي يقع فيها
الطالب يف كتاباتهم ،ومعرفة �أ�سبابها ،وتقدمي ت�صور مقرتح
ملعاجلة تلك امل�شكالت والتغلب عليها.
 �سعت الدرا�سة اىل الو�صول �إىل نتائج علمية رمبا ت�سهم يف
�إثراء الدرا�سات التي �أجريت يف هذا املجال.

حمددات الدراسة
�أجريت هذه الدرا�سة يف �ضوء املحددات الآتية:
Ú Úمت تطبيق هذه الدرا�سة على عينة من طالب جامعة
امللك عبد العزيز بجدة باململكة العربية ال�سعودية الذين يدر�سون
يف الف�صل الأول من العام الدرا�سي 1435 /1434هـ /2013 -
2014م.
حر كلف به
Ú Úاقت�صار اختبار النحو على مو�ضوع كتابي ّ
�أفراد العينة ممن در�سوا املقرر اجلامعي الإلزامي (املهارات النحوية
. )101
Ú Úاقت�رصت الدرا�سة على حتديد �أخطاء التعبري الكتابي
ال�شائعة لدى الطلبة من الناحية النحوية.

مصطلحات الدراسة
Ú Úاللغة :هي �أفكار يعرب عنها بالرموز وهي الكلمات واجلمل.
Ú Úالتعبري الكتابي :يق�صد به االت�صال اللغوي بالآخرين عن
طريق الكتابة ،وهو �أفكار وم�شاعر يعرب عنها برموز مكتوبة.
Ú Úالنحو :هو العلم الذي يعلم الكتابة والتكلم بلغة ما دون
خط�أ �إذ يقنن وير�سم جمموعة قواعد تكون حجة يف لغة ما مبوجب
�أحكام مو�ضوعة من منظرين.
Ú Úالنحوي التطبيقي :فهو الذي يعنى بتطبيق قواعد النحو
على الن�صو�ص واجلمل.
Ú Úالطريقة التقليدية :هي طريقة تدري�س تعتمد على �أ�سلوب
املحا�رضة وما تت�ضمنه من �رشح وتف�سري ومناق�شة ،والدور الأكرب
يقع على كاهل املدر�س� ،إذ يقوم بتقدمي املفهوم و�رشحه للطالب ثم
مناق�شته معهم.
Ú Úمقرر املهارات اللغوية ( : )ARAB 101وهو متطلب
جامعي �إجباري جلميع طلبة جامعة امللك عبد العزيز تقرر تدري�سه
اعتباراً من العام اجلامعي 1435 /1434هـ.

منهجية الدراسة
اعتمد الباحث على املنهج الو�صفي التحليلي يف هذه
الدرا�سة ،وحتليل الأخطاء هو فرع من علم اللغة التطبيقي
( ، )Applied linguisticsوالتحليل هو قدرة املتعلم على الفح�ص
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الدقيق للمحتوى العلمي واملعريف وحتديد عنا�رصه.و الهدف من
حتليل الأخطاء هو تف�سري اخلط�أ لغويا بهدف م�ساعدة املتعلمني على
التعلم ،وذلك بعد ت�صنيف الأخطاء لديهم من حيث بيان جماالت
اختالف قواعد التحقيق يف اللغة (الراجحي. )1995 ،
وقد قام الباحث بتحليل الأخطاء النحوية �ضمن اخلطوات
التالية :جمع املادة العلمية ،حتديد الأخطاء الواردة فيها ،وت�صنيف
الأخطاء ،و�إجراء املعاجلة الإح�صائية الالزمة من حيث ح�ساب
الأخطاء املكرورة ،ون�سبها املئوية ،وحتليلها وفق �أهداف الدرا�سة
و�أ�سئلتها ،ومت �رشح الأخطاء وفق قواعد اللغة العربية.
جمتمع الدراسة
تكون جمتمع الدرا�سة من طلبة االنتظام الذكور الذين �أنهوا
مقرر (املهارات اللغوية  )101يف جامعة امللك عبد العزيز مبدينة
جدة باململكة العربية ال�سعودية يف الف�صل الأول من العام الدرا�سي
(1435 - 1434هـ2014 - 2013 /م)  ،وبلغ عددهم نحو
( )703طالب موزعني على ثالث ع�رشة �شعبة ح�سب برنامج
اخلدمات الإلكرتونية للجامعة (. )ODUS
عينة الدراسة
لأغرا�ض الدرا�سة جرى اختيار العينة من بني �شعب جمتمع
الدرا�سة الأ�صلي بالطريقة الق�صدية على �أ�سا�س �أن العينة يدر�سها
الباحث كونه �أحد �أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعة ،وقد ا�شتملت
على تخ�ص�صات اجلامعة املختلفة؛ لأن مقرر (املهارات اللغوية
 )101متطلب �إلزامي جلميع الطلبة.
بلغ �إجمايل العينة ( )135طالب ًا موزعني على �شعبة (،)GA
وبلغ عدد �أفرادها ( )81طالباَ ،و�شعبة ( ، )IAوبلغ عدد �أفرادها
( )54طالباً.
ا�ستبعد ( )45طالب ًا ممن تغيبوا �أو ت�أخروا عن موعد اختبار
املو�ضوع الكتابي� ،أو الذين نقلوا مو�ضوعاتهم حرفي ًا من �صفحات
الإنرتنت� ،أو من ن�صو�ص كتابية �سابقة ،وبذلك ي�صبح عدد الذين
�صححت �أوراقهم ( )90طالباً.

وتركيبية.وبعد ذلك مت ح�ساب عدد الكلمات التي كتبها �أفراد العينة
�صحيحة كانت �أم خط�أ ،وع ّد كل لفظ منف�صل عن غريه كلمة ،مبا
يف ذلك احلروف وال�ضمائر املنف�صلة� ،أما �إذا ات�صلت بغريها فال
تعد كلمات ،و�إمنا حت�سب كلمة واحدة.وبلغ جمموعها ()10926
كلمة ،ومت ح�ساب جمموع الأخطاء النحوية والأخطاء الرتكيبية
التي بلغت ( )190خط�أ� ،أما احلكم على وجود خط�أ فقد اعتمد على
خربة الباحث بقواعد اللغة العربية ،و�أ�ساليب تدري�سها ،وكتب النحو
اخلا�صة ،ثم �أجرى املعاجلة الإح�صائية الالزمة من حيث ح�ساب
الأخطاء املكررة ،ون�سبها املئوية ،وحتليلها وفق �أهداف الدرا�سة
و�أ�سئلتها.
ا�ستخدم الباحث منوذج ًا خا�ص ًا لت�صحيح الأوراق ،ا�ستطاع
�إعداده من خالل االطالع على الأدب النظري يف جمال حتليل
الأخطاء النحوية يف اللغة العربية ،و�أفاد من مناذج الت�صحيح
ال�سابقة التي جاء بع�ضها يف درا�سات �شبيهة باملو�ضوع.
بعد ذلك عر�ض الباحث النموذج امل�ستخل�ص على هيئة من
املحكمني من الأ�ساتذة اجلامعيني ممن يخت�صون يف طرائق تدري�س
اللغة العربية ،ويف �ضوء مالحظاتهم وتعليقاتهم مت تعديل النموذج،
وبذلك مت التحقق من �صدق منوذج الت�صحيح الوارد يف هذه الدرا�سة.

نتائج الدراسة
هدفت هذه الدرا�سة �إىل معرفة �أنواع الأخطاء النحوية
والرتكيبية لدى عينة من طلبة جامعة امللك عبد العزيز ،وخل�صت
الدرا�سة �إىل النتائج الآتية:
◄◄�أوالً :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول :ما �أنواع الأخطاء
النحوية لدى طلبة جامعة امللك عبد العزيز؟
للإجابة عن ال�س�ؤال الأول ،ح�سب املكرر منها ،والن�سب املئوية
لأنواع الأخطاء النحوية ،والأخطاء الرتكيبية النحوية ،واجلدوالن
( )2 ،1يو�ضحان ذلك:
الجدول ()1
التكرارات والنسب المئوية ألنواع األخطاء النحوية مرتبة ترتيباً تنازلياً

رقم اخلط�أ
تنازلياً
ح�سب
تكراره

�أنواع الأخطاء النحوية

الن�سبة
التكرارات املئوية
لنوع اخلط�أ

1

ت�سكني اال�سم املن�صوب.

24

24.74%

2

العدد :تذكريه وت�أنيثه و�إعرابه.

23

23.71%

إجراءات الدراسة

3

�إعراب النوا�سخ.

15

15.46%

قام الباحث بتكليف �أفراد عينة الدرا�سة بكتابة مو�ضوع
�إن�شائي ُترك اختياره ح�سب رغباتهم وميولهم ،وقد �أعطي الطلبة
مدة ( )60دقيقة  -حما�رضة واحدة للكتابة يف املو�ضوع  -وقد
�أ�رشف الباحث على تنفيذ عملية الكتابة ومراقبتها ،وبعد انتهاء
الوقت جمعت الأوراق.
جرى ت�صحيح �أوراق العينة من خالل قراءة كل مو�ضوع
على حدة ،وحتديد جميع الأخطاء يف كل ورقة ،ثم نقلها بجميع
�أنواعها وتكرارها على ورقة خا�صة ،وت�صنيفها �إىل �أخطاء نحوية

4

10

10.30%

9

9.27%

6

املطابقة بني املبتد�أ واخلرب.

4

4.12%

7

جمع الفعل مع فاعله اجلمع ،وتثنية الفعل
مع الفاعل املثنى.

4

4.12%

8

�إعراب الأفعال اخلم�سة.

3

3.09%

أداة الدراسة
الغر�ض من هذه الدرا�سة هو التعرف �إىل الأخطاء النحوية
ال�شائعة يف التعبري الكتابي لدى طلبة جامعة امللك عبد العزيز،
ولهذا قام الباحث بتكليف �أفراد العينة الكتابة يف مو�ضوع �إن�شائي
حر مت اختياره ح�سب رغباتهم ،وميولهم.
ّ

5
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عدم حذف حرف العلة من الفعل امل�ضارع
املجزوم املعتل الآخر.
ترجيح كتابة الياء يف حاالت الرفع
والن�صب واجلر يف جمع املذكر ال�سامل.

األخطاء النحوية الشائعة في كتابات طلبة جامعة امللك عبد العزيز بجدة

رقم اخلط�أ
تنازلياً
ح�سب
تكراره

�أنواع الأخطاء النحوية

د .محمد علي حسن الصويركي

الن�سبة
التكرارات املئوية
لنوع اخلط�أ

9

�إعراب املثنى.

2

2.06%

10

تعريف امل�ضاف ب�أل.

2

2.06%

11

�إعراب الأ�سماء اخلم�سة.

1

1.03%

*جمموع الأخطاء.

97

100%

يظهر اجلدول (� )1أن الن�سب املئوية لأنواع الأخطاء النحوية
تراوحت بني ( ، )24,7 - 1,03وكان �أعالها لنوع اخلط�أ« :ت�سكني
اال�سم املن�صوب» بن�سبة مئوية ( ، )24,7%وبتكرار (. )24يليه خط�أ
«العدد :تذكريه وت�أنيثه و�إعرابه» بن�سبة مئوية ( ، )23,7%وبتكرار
( ، )23يليه خط�أ «�إعراب النوا�سخ» بن�سبة مئوية (، )15,46%
وبتكرار ( ، )15يليه خط�أ «عدم حذف حرف العلة من امل�ضارع
املجزوم املعتل الآخر» بن�سبة مئوية ( ، )10,30%وبتكرار ()10
 ،يليه خط�أ « ترجيح كتابة الياء يف حاالت الرفع والن�صب واجلر يف
جمع املذكر ال�سامل” بن�سبة مئوية ( ، )9,27%وبتكرار (. )9
�أما الأخطاء النحوية الأخرى التي مل تتكرر كثرياً وتعر�ض
مرتبة ترتيب ًا تنازلي ًا فهي“ :املطابقة بني املبتد�أ واخلرب” بن�سبة
مئوية ( ، )4,12%وبتكرار ( ، )4و”جمع الفعل مع فاعله اجلمع،
وتثنية الفعل مع الفاعل املثنى” بن�سبة مئوية ( ، )4,12%وبتكرار
( ،)4و”�إعراب الأفعال اخلم�سة” بن�سبة مئوية ( ، )3,09%وبتكرار
( ،)3و” �إعراب املثنى” بن�سبة مئوية ( ، )2,06%وبتكرار (، )2
و”تعريف امل�ضاف ب�أل” بن�سبة مئوية ( ، )2,06%وبتكرار (، )2
و”�إعراب الأ�سماء اخلم�سة” بن�سبة مئوية ( ، )1,03%وبتكرار (. )1

اجلملة» بن�سبة مئوية ( ، )23,65%وبتكرار ( ، )22يليه خط�أ «اخللل
ا�ستخدام ال�ضمائر :من حذف �أو زيادة �أو �إبدال �ضمري ب�آخر» بن�سبة
مئوية ( ، )21,50%وبتكرار ( ، )20يليه خط�أ «التذكري والت�أنيث»
بن�سبة مئوية ( ، )18,27%وبتكرار (. )17
وبينما الأخطاء الرتكيبية النحوية التي مل تتكرر كثرياً هي:
«الإفراد والتثنية واجلمع» بن�سبة مئوية ( ، )7,52%وبتكرار ()7
 ،يليه خط�أ «التعريف والتنكري» بن�سبة ( ، )2,15%وبتكرار ()2
 ،يليه خط�أ «عدم �إعمال حروف اجلر» بن�سبة مئوية (، )1,07%
وبتكرار (. )1
◄◄ثانياً :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين :ما مدى متكن
الطلبة من مهارات النحو الالزمة للكتابة ال�صحيحة؟
للإجابة عن ال�س�ؤال الثاين ،ح�سبت التكرارات والن�سب املئوية
لأنواع الأخطاء النحوية ،والأخطاء الرتكيبية النحوية ،ومقارنتها
بالن�سبة املئوية املعيارية وفق التايل� :أقل من  40%مدى التمكن
(جيد)  ،من  60% - 40مدى التمكن (متو�سط) � ،أكرث من 60%
مدى التمكن (�ضعيف) .واجلدول ( )3يبني ذلك:
جدول ()3
التكرارات والنسب المئوية ألنواع األخطاء النحوية والتركيبية النحوية مرتبة ترتيباً تنازلياً

الرقم

نوع اخلط�أ النحوي

التكرارات

الن�سبة
املئوية

النتيجة

1

ت�سكني اال�سم املن�صوب.

24

24.74%

جيد

2

العدد :تذكريه وت�أنيثه و�إعرابه.

23

23.71%

جيد

3

�إعراب النوا�سخ.

15

15.46%

جيد

10

10.30%

جيد

9

9.27%

جيد

الن�سبة
التكرارات املئوية
لنوع اخلط�أ

6

املطابقة بني املبتد�أ واخلرب.

4

4.12%

جيد

7

جمع الفعل مع فاعله اجلمع،
وتثنية الفعل مع فاعله املثنى.

4

4.12%

جيد

25.80%

8

�إعراب الأفعال اخلم�سة.

3

3.09%

جيد

9

�إعراب املثنى.

2

2.06%

جيد

10

تعريف امل�ضاف ب�أل.

2

2.06%

جيد

11

�إعراب الأ�سماء اخلم�سة.

1

1.03%

جيد

جدول ()2

4
5

التكرارات والنسب المئوية لألخطاء التركيبية النحوية مرتبة ترتيباً تنازلياً.

رقم اخلط�أ
مرتب
تنازلياً

نوع اخلط�أ

1

حروف املعاين :حذف �أو زيادة ،و�إبدال
حرف ب�آخر.

24

2

اخللل يف تركيب اجلملة.

22

23.65%

3

اخللل يف ا�ستخدام ال�ضمائر :من حذف �أو
زيادة� ،أو �إبدال �ضمري ب�آخر.

20

21.50%

4

التذكري والت�أنيث.

17

18.27%

5

الإفراد والتثنية واجلمع.

7

7.52%

نوع اخلط�أ الرتكيبي النحوي
حروف املعاين :حذف �أو زيادة،
و�إبدال حرف ب�آخر.

24

25.80%

جيد

13

اخللل يف تركيب اجلملة.

22

23.65%

جيد

14

اخللل يف ا�ستخدام ال�ضمائر :من
حذف �أو زيادة� ،أو �إبدال �ضمري
ب�آخر.

20

21.50%

جيد

15

التذكري والت�أنيث.

17

18.27%

جيد

16

الإفراد والتثنية واجلمع.

7

7.52%

جيد

6

التعريف والتنكري.

2

2.15%

12

7

عدم �إعمال حروف اجلر.

1

1.07%

93

100%

* جمموع الأخطاء:

يبني اجلدول (� )2أن الن�سب املئوية للأخطاء الرتكيبية
النحوية تراوحت ما بني ( ، )25,8 - 1,00وكان �أعالها لنوع
اخلط�أ« :حروف املعاين :حذف �أو زيادة� ،إبدال حرف ب�آخر» بن�سبة
مئوية ( ، )25,80%وبتكرار ( ، )24يليه خط�أ «اخللل يف تركيب
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عدم حذف حرف العلة من الفعل
امل�ضارع املجزوم املعتل الآخر.
ترجيح كتابة الياء يف حاالت
الرفع والن�صب واجلر يف جمع
املذكر ال�سامل.

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد الثامن  -ع ( - )23آب 2018

الرقم

نوع اخلط�أ النحوي

التكرارات

الن�سبة
املئوية

النتيجة

17

التعريف والتنكري.

2

2.15%

جيد

18

عدم �إعمال حروف اجلر

1

1.07%

جيد

* النسبة المئوية المعيارية( :أقل من  40%متمكن (جيد) 60% - 41 ،التمكن
(متوسط) ،أكثر من  60%غير متمكن (ضعيف)).

يبني اجلدول (� )3أن الن�سب املئوية املعيارية لأنواع الأخطاء
النحوية ولأنواع الأخطاء الرتكيبية النحوية تراوحت ما بني (1,03
  ، )25,0وجميعها دون الن�سبة املئوية (. )40%وبالتايل ف� َّإنطلبة جامعة امللك عبد العزيز متمكنون مبدى جيد من مهارات
النحو الالزمة للكتابة ال�صحيحة.
◄◄ثالثاً :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث :هل �أ�سهم مقرر
(املهارات اللغوية )101 ،الذي يدر�سه طلبة اجلامعة يف تقليل
الأخطاء النحوية؟
جدول ()4
اختبار ( )One Sample t.Testلمعرفة مدى إسهام المقرر الجامعي (المهارات اللغوية)
في تقليل األخطاء النحوية.

الداللة الإح�صائية
43.140

16.58

1.91

1.42

134

0,000

مدى م�ساهمة
املقرر اجلامعي
(املهارات اللغوية)
يف تقليل الأخطاء
النحوية.

درجة احلرية

املتو�سط
املتو�سط
احل�سابي االنحراف احل�سابي
للإجابات املعياري للإجابات
ال�صحيحة
ال�صحيحة

قيمة ()t
لدرجة
امل�ساهمة

* الدرجة الكلية لإلجابات الصحيحة 18 :درجة.

يتبني من اجلدول (� )4أن املتو�سط احل�سابي للإجابات
ال�صحيحة بلغ ( )16.58من ( 18درجة)  ،بينما بلغ املتو�سط
احل�سابي للإجابات اخلاطئة ( ، )1.42وبلغت قيمة ( )tلدرجة
امل�ساهمة ( )43.140وبداللة �إح�صائية (. )0.000وبالتايل يوجد
درجة مرتفعة مل�ساهمة املقرر اجلامعي (املهارات اللغوية )101
يف تقليل الأخطاء النحوية لدى طلبة جامعة امللك عبد العزيز.
ومن املعاجلة الإح�صائية ال�سابقة با�ستخدام برنامج الرزم
الإح�صائية ( )SPSSمت التو�صل �إىل النتائج التالية:
Ú Úيظهر من النتائج �أن �أكرث �أنواع الأخطاء النحوية لدى
طلبة جامعة امللك عبد العزيز ،هي :ت�سكني اال�سم املن�صوب.
Ú Úيظهر من النتائج �أن �أنواع الأخطاء النحوية ال�شائعة لدى
طلبة امللك عبد العزيز ،هي :العدد ،تذكريه وت�أنيثه و�إعرابه.
Ú Úيظهر من النتائج �أن �أكرث �أنواع الأخطاء الرتكيبية النحوية
لدى طلبة جامعة امللك عبد العزيز ،هي :حروف املعاين :حذف حرف
�أو زيادة ،و�إبدال حرف ب�آخر.
Ú Úيظهر من النتائج �أن �أنواع الأخطاء الرتكيبية النحوية
ال�شائعة لدى طلبة جامعة امللك عبد العزيز ،هي :اخللل يف تركيب
اجلملة.

Ú Úيظهر من النتائج �أن طلبة جامعة امللك عبد العزيز
متمكنني ب�شكل جيد من مهارات النحو الالزمة للكتابة ال�صحيحة.
Ú Úيظهر من النتائج وجود درجة مرتفعة مل�ساهمة املقرر
اجلامعي (املهارات اللغوية) يف تقليل الأخطاء النحوية لدى طلبة
جامعة امللك عبد العزيز.

مناقشة النتائج.
فيما يلي مناق�شة نتائج الدرا�سة التي جتيب عن �أ�سئلة
الدرا�سة الثالثة:
◄◄�أوالً :مناق�شة النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول :ما �أنواع
الأخطاء النحوية ،وما مدى تكرارها ،ون�سبها املئوية لدى طلبة
جامعة امللك عبد العزيز؟
ك�شفت نتائج الدرا�سة عن نوعني من الأخطاء النحوية لدى
طلبة اجلامعة ،وهما :الأخطاء النحوية البالغ عددها ( )11خط�أ،
وجمموع تكرارها ( )97خط�أ ،والأخطاء الرتكيبية النحوية البالغ
عددها (� )7أخطاء ،وجمموع تكرارها ( )93خط�أ.وفيما يلي مناق�شة
هذه الأخطاء التي وردت يف اجلدولني ( )2 ،1ح�سب ورودها تنازلياً:
فاخلط�أ الأول هو (ت�سكني اال�سم املن�صوب) يف كتابات
الطلبة ،ويعزى �شيوعه يف كتاباتهم �إىل �أن الطلبة ينطقون �ألف
الن�صب �ساكنة عند الكتابة ،وال ير�سمونها يف الكلمة ،ومن �أمثلتها:
(وكان الرجل م�سافر �إىل اخلارج بق�صد التنزه)  ،وال�صواب (وكان
الرجل م�سافراً �إىل اخلارج بق�صد التنزه) .
وهناك خط�أ (العدد من حيث تذكريه وت�أنيثه و�إعرابه) ،
وال �سيما كتابته باحلروف ،و�ضبطه يف حالة عطفه على �سابقه،
ففي هذه احلالة يجب الرتكيز على �إعراب اجلملة ،لذلك جند الطلبة
يتهربون من قواعد العدد ،فيكتبونه رقم ًا ال حروفاً ،ومن الأمثلة
على هذا النوع( :وكان �سكنهم يف عمارة من  75طابق)  ،وال�صواب:
(وكان �سكنهم يف عمارة من خم�سة و�سبعني طابقاً)  ،فعند كتابة
العدد ال�سابق باحلروف يجب �أو ًال معرفة متييز العدد ،هل هو مذكر
�أو م�ؤنث؟ لنبني عليه تذكري الرقم املنطوق �أو ت�أنيثه ،ويف املثال
الأول الرقم ( )5الذي يقع جمروراً ،ويخالف املعدود (طابق) يف
تذكريه تبع ًا للقاعدة ،ثم ت�أتي لفظة (و�سبعني) التي تلحق ب�سابقتها
املجرورة ،وجنرها بالياء؛ لأنها ملحق بجمع املذكر ال�سامل.وكذلك
(ال�صالة تتكون من خم�س فرو�ض)  ،وال�صواب( :ال�صالة تتكون من
خم�سة فرو�ض)  ،فيجب �إعادة اجلمع اىل مفرده – فرو�ض :فر�ض،
والفر�ض مذكر لذا جاء العدد م�ؤنثا.
وهناك خط�أ (�إعراب النوا�سخ)  ،ويعزى �إىل عدم تطبيق
الطالب لأحكام الأفعال النا�سخة واحلروف النا�سخة عند الكتابة،
وال �سيما املبتد�أ املت�أخر ،فلم مييز بع�ضهم بني ا�سم � َّإن وخربها،
وال بني كان وخربها ،حتى يف حالة املفرد ،ومن �أمثلتها( :و�أ�صبح
قلبي �أ�سري) .وال�صواب( :و�أ�صبح قلبي �أ�سرياً) ؛ لأن لفظ (�أ�سرياً) خرب
�أ�صبح من�صوب.و (وكان جال�س يف بيته مت�أمالً) .وال�صواب( :وكان
جال�س ًا يف بيته مت�أمالً) ؛ لأن لفظة (جال�سا) خرب كان من�صوب.ويتم
معاجلة هذه الظاهرة من خالل تر�سيخ القاعدة النحوية ال�ضابطة يف
ذهن املتعلم ،من خالل ا�ستخدام طرائق تدري�س وو�سائل تكنولوجية
حديثة يف تدري�س النحو.
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األخطاء النحوية الشائعة في كتابات طلبة جامعة امللك عبد العزيز بجدة

د .محمد علي حسن الصويركي

وهناك خط�أ (عدم حذف حرف العلة من الفعل امل�ضارع
املعتل الآخر �إذا ُ�سبق بحرف من حروف اجلزم)  ،ومن �أمثلتها:
(ومل نلقي لها باالً)  ،وال�صواب( :ومل نلقِ لها باالً) ( ،مل يرى �أحدا) ،
ير �أحدا) .
وال�صواب (مل َ
وهناك خط�أ (ترجيح كتابة الياء يف حاالت الرفع والن�صب
واجلر يف جمع املذكر ال�سامل) عند الكتابة ،ومن �أمثلتها( :انت�رص
امل�سلمني يف معركة الريموك) .وال�صواب( :انت�رص امل�سلمون يف
معركة الريموك) ؛ لأن لفظة (امل�سلمون) فاعل مرفوع بالواو ،وخط�أ
(وهم املعنيني بهذا)  ،وال�صواب( :وهم املعنيون بهذا) .وهذه النتيجة
تتفق مع نتائج درا�سة عمار (.)1998
وهناك خط�أ (املطابقة بني املبتد�أ واخلرب)  ،وهذا �أمر �رضوري
يف اجلملة اال�سمية ،فاخلرب واملبتد�أ دائما مرفوعان ،ومن �أمثلتها:
(وخري جلي�س يف الزمان كتاباً) .وال�صواب( :وخري جلي�س يف الزمان
كتاب)  ،ويعزى �شيوع مثل هذا اخلط�أ �إىل عدم متكن الطلبة من قواعد
ُ
اللغة ب�سبب نق�ص التدريب ،و�شيوع االزدواج اللغوي.
وهناك خط�أ (جمع الفعل مع فاعله اجلمع ،وتثنية الفعل مع
فاعله املثنى)  ،فيقوم الطالب ب�إ�سناد ال�ضمري �إىل الفعل الذي ي�أتي
بعده الفاعل ،فيجمع الفعل مع فاعله اجلمع ،وي�صبح للفعل فاعالن،
ومن �أمثلتها( :قالوا ال�شباب)  ،وال�صواب( :قال ال�شباب) .فالفاعل
هنا ال�شباب؛ وال يجوز جمع الفعل مع فاعله اجلمع ،مبعنى ال يجتمع
فاعالن يف جملة واحدة ،وال ي�صح جمع الفعل �إذ كان الفاعل جمعا،
وال ي�صح تثنية الفعل ذا كان الفاعل مثنى ،بل يجب �أفراد الفعل
دائم ًا (ابن عقيل ، )1995 ،ويقال :قام الطالب ،قام الطالبان ،قام
الطالب ،وال ي�صح القول :قاما الطالبان ،وقاموا الطالب.
ويعزى هذا اخلط�أ يف كتابات الطالب �إىل ت�رسبه �إليهم من
اللهجة العامية الدارجة التي ي�ستخدمون فيها مثل هذه التعابري ،فهم
يدرجون يف كالمهم لغة (�أكلوين الرباغيث) كثرياً ،كقولهم� :رضبوين
الأوالد� ،رسقوين احلرامية ،غادروا احلجاج ،وظاهرة (�أكلوين
الرباغيث) النحوية موجودة يف بع�ض اللهجات العربية القدمية (ابن
ه�شام ، )1992 ،وهي �شائعة �أي�ض ًا يف اللهجات العربية املعا�رصة،
وتقوم على �إ�ضافة واو اجلماعة �أو �ألف االثنني �أو نون الن�سوة �إىل
الفعل امل�سند �إىل فاعل ظاهر؛ لكن اال�ستعمال الف�صيح الراجح هو
توحيد الفعل مع فاعله ،وجترده من هذه العالمة ،والأ�صح �أن تقول:
(�أكلتني الرباغيث)  ،و (�أكلك الرباغيث) وال ت�أتي بعالمة اجلمع (ابن
عقيل( ، )1995 ،املو�سى. )2008 ،وعندما يجمع الفعل مع فاعله
يعد من الأخطاء ال�شائعة املرفو�ضة.
لذلك يجب تو�ضيح اال�ستعمال ال�صحيح فيما تعارف عليه
علماء النحو ،وهو جتريد الفعل مما يدل على العدد �إذا كان فاعله
ا�سم ًا ظاهراً ،ومن الأمثلة على ذلك قوله تعاىل ” :وما ي�ستوي
جاج” (�سورة فاطر،
عذب ٌ
ملح �أُ ٌ
فرات �سائ ٌغ �رشاب ُه وهذا ٌ
البحران هذا ٌ
�آية ، )12فالفعل (ي�ستوي) جمرد مما يدل على العدد ،مع �أنه يرفع
فاع ًال مثنى وهو (البحران) .
وهناك خط�أ (�إعراب الأفعال اخلم�سة)  ،فرنى الطلبة يثبتون
النون عند الإ�ضافة ،ويحذفونها عندما ال ت�سبق بجازم �أو نا�صب،
ومن �أمثلتها( :هم يذاكروا من �أجل االمتحان) .وال�صواب( :هم
يذاكرون من �أجل االمتحان)  ،ويعزى وقوع الطالب يف هذا اخلط�أ
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�إىل ن�سيان القاعدة النحوية ال�ضابطة للأفعال النا�سخة ،واحلروف
النا�سخة ،وميكن حل هذه امل�شكلة بالإكثار من التدريبات والأمثلة
التي تو�ضح لهم قاعدة الأفعال النا�سخة ،واحلروف النا�سخة،
والفرق احلا�صل بينهما ،والعمل على تنويع ا�سرتاتيجيات التدري�س
حتى يتمكن الطالب من فهم القواعد النحوية ،و�إر�شادهم اىل ما هو
�صحيح يف كتاباتهم.
وهناك خط�أ (�إعراب املثنى) ،فالطلبة يقعون يف ا�ضطراب
بني الألف والياء؛ على خالف مقت�ضى الإعراب ،ومن �أمثلتها:
(وحتدث عن مو�ضوعان يف غاية الأهمية)  ،وال�صواب( :وحتدث
عن مو�ضوعني يف غاية الأهمية) ؛ لأن لفظة (مو�ضوعني) جاءت
جمرورة بعن ،وعالمة جرها الياء لأنها مثنى.ويعزى وقوع الطلبة
يف خط�أ �إعراب املثنى �إىل قلة ا�ستخدامه يف كتاباتهم ،فهم معتادون
على حالتي الإفراد واجلمع �أكرث من حالة املثنى.
وهناك خط�أ (تعريف امل�ضاف ب�أل)  ،وهو خط�أ يدرج كثرياً
على الأل�سنة ،والأقالم ،ب�إدخال (�أل) على (غري) م�ضافة ،ومن
�أمثلتها( :ملعلوماتي الغري الكافية)  ،وال�صواب( :ملعلوماتي غري
الكافية) ؛ لأن لفظة (غري) نكرة متوغلة يف التنكري (ابن عقيل،
 ، )1995لهذا تو�صف بها النكرة مع �إ�ضافتها اىل املعرفة ،لذلك ال
يجوز اجلمع بني معرفني ،كما �أن (غري) مالزمة للإ�ضافة والإبهام،
وال يت�ضح معناها �إال مبا ي�ضاف �إليها ،وال تعرف فال يقال :الكتاب
الغري جيد ،و�إمنا يلحق التعريف امل�ضاف �إليه فنقول :الكتاب غري
اجليد ،فال تفيدها �إ�ضافتها �إىل املعرفة تعريفا (ابن ه�شام. )1992 ،
وهناك من يدخل (�أل) على ما يالزم الإ�ضافة ،وحيث ال يفيد
(عمار ، )1998 ،ومن �أمثلتها( :وي�شهد الع�رصنا احلا�رض)
التعريف ّ
 ،وال�صواب( :وي�شهد ع�رصنا احلا�رض) ؛ لأن لفظة (ع�رصنا) معرفة
بالإ�ضافة ،فال يجوز تعريفها ب�أل التعريف ،وقد �أنكر النحاة �إدخال
(�أل) على امل�ضاف ،لأنه يتعرف بامل�ضاف �إليه ،فال ِوجه �إدخال (�أل)
على امل�ضاف �إليه (ابن قتيبة. )1963 ،
ويعزى وقوع الطلبة يف مثل هذه الأخطاء اىل التعميم الزائد
الذي يعني �أن قاعدة نحوية ما قد يتم تعميمها على حاالت �أخرى،
فالقاعدة النحوية التي تقول� :أن امل�ضاف ينبغي �أن يتبع مو�صوفه
تعريفا وتنكريا ،مثلما نقول :جاء رجل طويل القامة ،ونقول :جاء
الرجل الطويل القامة ،عممها على كلمة (غري)  ،لكنه مل يدرك �أن
كلمة (غري) ت�شذ عن هذه القاعدة اللغوية ،وهي نكرة يف جميع
الأحوال ،وال تقبل التعريف يف �أ�صول النحو العربي ،ولذلك يحاول
تعريفها ح�سب تلك القاعدة.ورمبا يعود هذا اخلط�أ �إىل �شيوع كلمة
(الغري) يف اللهجة العامية الدراجة التي يتحدثون بها ،فيقولون:
(الغري) � ،أو (الغري ما عندهم حق) � ،أو (الغري مهتم)  ،وهذا التعريف
جاء فيما �سبق مبعنى (الآخر) �أو (الآخرين) �أو (الطرف الثاين) � ،أو
(ماال يح�صى)  ،لكن الذين �أباحوه يحذفون امل�ضاف ،وهذا خمالف
لقواعد النحو؛ لأن امل�ضاف ال يكون �إال نكرة ويكت�سب من امل�ضاف
�إليه التعريف �أو التخ�صي�ص ،لذلك يجب االلتزام ب�إ�ضافة (غري) �إىل
ما بعدها ،لأنها من الألفاظ املالزمة للإ�ضافة (ابن عقيل. )1995 ،
ويعزى �سبب وقوع الطلبة يف الأخطاء النحوية املذكورة يف
هذه الدرا�سة �إىل عدم متكنهم من قواعد اللغة العربية� ،أو ن�سيانهم لها
عند الكتابة ،وهناك عوامل �أخرى ت�ساعد على �شيوع اخلط�أ اللغوي،
ومنها :االزدواجية اللغوية ما بني العامية والف�صحى ،و�سائل
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الإعالم املختلفة ،الأ�رسة واملجتمع ،و�سائل التوا�صل االجتماعي
عرب االنرتنت.
وقد اتفقت نتائج هذه الدرا�سة مع نتائج درا�سات كل من
ا�ستيتية ( ، )1976وحمدان ( ، )1976و�إبداح ( )1990حيث
�أ�شارت �إىل �أن الطالب يعانون �ضعف ًا ظاهراً يف قواعد اللغة العربية،
وال يهتمون يف توظيف املهارات النحوية التي تعلموها يف حياتهم
التعليمية والعملية واحلياتية.
كما �أن لأ�سلوب التعليم �أثرا يف نوع اخلط�أ وتكراره ،فقد ذكر
(ع�ضيبات )1986 ،و (مرجي� )1989 ،إىل �أن الأخطاء النحوية
تعزى �إىل ا�سرتاتيجيات التدري�س ،و�سيطرة اللهجة العامية الدارجة
على حياتنا ،فهي ت�ستعمل يف املنزل وال�شارع ،وتتداخل مع اللغة
العربية الف�صيحة داخل قاعات الدر�س يف املدر�سة واجلامعة ،و�إىل
التعميم الزائد الذي يعني �أن قاعدة نحوية ما قد يتم تعميمها على
حاالت �أخرى.
كما اتفقت نتائج الدرا�سة مع نتائج درا�سة جابر و�سالمة
ومقلد ( ، )1980وعبد احلق ( )1982اللتان تو�صلتا �إىل �أن التقدم
يف التعليم يتح�سن معه الأداء اللغوي ،و�أن الأخطاء النحوية ناجتة
من عدم فهم املتعلمني للقواعد النحوية ،وجاءت نتائج الدرا�سة
م�ؤيدة لنتائج درا�سة رم�ضان ( ، )1986وع�ضيبات ( )1986اللتان
�أ�شارتا �إىل �أن الطالب املبتدئني يرتكبون من الأخطاء النحوية �أكرث
مما يرتكبه طالب ال�صفوف العليا ،معللني ذلك ب�أنه كلما ارتفع
امل�ستوى التعليمي للطالب كلما انخف�ضت الأخطاء النحوية لديهم.
النتائج املتعلقة بالأخطاء الرتكيبية النحوية.
يبني اجلدول رقم (� )2أنواع الأخطاء الرتكيبية النحوية
الواردة يف كتابات الطالب البالغ عددها (� )7أخطاء ،وفيما يلي
مناق�شة هذه الأخطاء تنازلياً:
وقع بع�ض �أفراد العينة يف خط�أ ا�ستخدام حروف املعاين،
ومن �أمثلتها (كان هناك ردة فعل ال�صحفيون منهم)  ،وال�صواب:
(كان هنالك ردة فعل من ال�صحفيني) .ويليه خط�أ (عدم �إعمال
حروف اجلر)  ،في�ستخدم حرف ًا بدل �آخر� ،أو يحذف حرف ًا ويزيد
�آخر ،و�أحيان ًا ال يجر اال�سم الذي يلي ذلك احلرف بالك�رس ،بل ي�أتي
من�صوب ًا على خالف القاعدة النحوية ،ومن الأمثلة على هذا النوع:
(باخت�صار �شديدٍ) ؛ لأنهما ا�سمان
(ب�أخت�صاراً �شديداً) .وال�صواب:
ٍ
جمروران بحرف اجلر الباء.
ويعزى ارتكاب الطلبة لهذا اخلط�أ �إىل كرثة عدد احلروف،
واختالف معانيها ،ووظائفها ،وكيفية ا�ستعمالها ،وهذه النتيجة
تتفق مع نتائج درا�سة التل (. )1989لذا ينبغي على الطالب �أن
يعرف معاين تلك احلروف ،وكيفية ا�ستعمالها ،وموا�ضعها ،حتى
يتمكن من ا�ستعمالها على الوجه ال�صحيح يف الكتابة.
وهناك خط�أ (اخللل يف �إ�سناد ال�ضمائر)  ،فرنى بع�ض الطالب
يخلطون بني �ضمري الغائب العائد �إىل املفرد ،واملثنى ،واجلمع،
�سواء �أكانت ال�ضمائر مذكرة �أم م�ؤنثة ،ومن �أمثلتها( :الأخذ والعطاء
فيما بينهم) .وال�صواب( :والأخذ والعطاء فيما بينهما) ؛ لأن �ضمري
الغائب املثنى (هما) يعود �إىل الزوجني.و (فامل�صعد مربمج على
�أن تغلق �أبوابها تلقائيا) .وال�صواب( :فامل�صعد مربمج على �أن تغلق
�أبوابه تلقائياً) ؛ لأن �ضمري الغائب املفرد (الهاء) يعود �إىل امل�صعد.

وب�شكل عام يعزى وقوع �أفراد العينة يف الأخطاء الرتكيبية
�إىل عدم متكنهم من قواعد علم الرتاكيب يف اللغة ،فيحتاجون
�إىل االطالع الوا�سع على الأ�ساليب العربية الف�صحى ،وتقليدها،
وممار�ستها يف التعبري الكتابي ،وهذا يتفق مع ما تو�صلت �إليه
درا�سة التل ( )1989من نتائج.
وكذلك تعزى هذه الأخطاء �إىل قلة خربة الطالب يف قواعد
اللغة العربية ،فمنهم ال مييز بني اجلملة اال�سمية واجلملة الفعلية،
فعندما يقدمون الفعل ي�ضيفون �إليه ملحقات اجلمع ،ومنهم من
يت�صف بالالمباالة ،وعدم االكرتاث والتحري ،ورمبا يعزى ال�سبب
�إىل �صعوبة قواعد النحو مما ي�سهم يف وقوعهم يف اخلط�أ النحوي� ،أو
�إىل ق�صور طريقة تعلمهم للمادة النحوية وفق طريقة احلفظ والتلقني
فقط ،ودون تطبيق ما يتعلمونه يف حياتهم العملية (اخلياط،
 )1982و (مرجي. )1989 ،
◄◄ثانياً :مناق�شة النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين :ما مدى
متكن الطلبة من املهارات النحوية الالزمة للكتابة ال�صحيحة؟
عند تطبيق طريقة �شيوع اخلط�أ ون�سبته ح�سبما ورد يف درا�سة
�أبو الرب ( )2003الذي يرى �أن اخلط�أ يكون �شائع ًا �إذا انت�رش بني
الطالب (من � 25%إىل �أقل من  ، )75%ويعد عام ًا �إذا انت�رش (من
� 75%إىل . )100%
و�إذا طبقت هذه الن�سب على ما جاء يف اجلدولني ( )1و ()2
نتبني �أن فيهما خط�أً �شائع ًا واحداً هو (اخللل يف حروف املعاين:
من حذف وزيادة ،و�إبدال حرف ب�آخر)  ،وبن�سبة  ،% 25 ،80بينما
جاءت باقي الأخطاء الأخرى بن�سب �أقل من  ،25%ومن هنا ال
ميكن احلكم عليها ب�أنها �أخطاء نحوية �شائعة ،وبناء على ما �سبق
من النتائج ،يتبني لنا مدى الأثر الإيجابي الذي �أ�سهم به مقرر
(املهارات اللغوية )101يف تقليل �شيوع اخلط�أ النحوي لدى �أفراد
عينة الدرا�سة.
ورمبا تكون هناك �أ�سباب �أخرى �أ�سهمت يف عدم �شيوع
اخلط�أ النحوي لدى �أفراد عينة الدرا�سة ،وهو ارتفاع م�ستوى الطلبة
التعليمي ،وزيادة ح�صيلتهم اللغوية والفكرية ،وهذه النتيجة تتفق
مع ما �أ�شار اليه القي�سي ( ، )1988وع�ضيبات (� )1986إىل �أن عدد
الأخطاء النحوية يقل كلما ارتفع امل�ستوى التعليمي للطالب ،وال �شك
ب�أن �أفراد العينة قد �أفادوا من مقررات النحو التي در�سوها خالل
مرحلة التعليم العام وقبل انتقالهم �إىل املرحلة اجلامعية احلالية
حتى �أ�سهمت يف هذه النتيجة اجليدة.
◄◄ثالثاً :مناق�شة النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث :هل �أ�سهم
مقرر (املهارات اللغوية  )101الذي يدر�سه طلبة اجلامعة يف تقليل
الأخطاء النحوية؟
يت�ضح من النتائج الإح�صائية الواردة يف اجلدول ( )4وجود
درجة مرتفعة مل�ساهمة املقرر اجلامعي (املهارات اللغوية )101
يف تقليل الأخطاء النحوية لدى طلبة جامعة امللك عبد العزيز.
كما �أن تطبيق قاعدة اخلط�أ ال�شائع الواردة يف درا�سة �أبو الرب
( )2003على الأخطاء النحوية والرتكيبية الواردة يف اجلدولني ()1
و ( ، )2يت�ضح �أن فيهما خط�أً واحداً �شائع ًا هو (اخللل يف حروف
املعاين)  ،وبن�سبة مئوية بلغت  ،80% ،25بينما الأخطاء الأخرى
جاءت بن�سب �أقل من 25%؛ ومن هنا ال ميكن احلكم عليها ب�أنها
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د .محمد علي حسن الصويركي

�أخطاء نحوية �شائعة لدى �أفراد العينة.
وبناء على ما تقدم ،ال توجد �أخطاء نحوية �أو تركيبية �شائعة
ح�سب نتائج الدرا�سة با�ستثناء خط�أ واحد فقط ،مما يجعل الباحث
يحكم على الدور الإيجابي للمقرر اجلامعي (املهارات اللغوية )101
ومدى �إ�سهامه الكبري يف تقليل �شيوع اخلط�أ النحوي لدى طالب
جامعة امللك عبد العزيز.

التوصيات واملقرتحات
من �أجل رفع درجة الأداء الكتابي لدى طلبة اجلامعة ،ويف
�ضوء نتائج الدرا�سة يو�صي الباحث مبا يلي:
1 .1االهتمام بالنحو العالجي من خالل لفت االنتباه �إىل الأخطاء
النحوية التي يرتكبها الطلبة ،واىل وجوب ت�صويبها �ضمن
خطة وا�ضحة ،ومتدرجة.
�2 .2أن تقوم درا�سات وبحوث م�شابهة بح�رص املزيد من الأخطاء
النحوية وت�صنيفها ،ثم تناولها ب�رشح وجوه اخلط�أ والداللة
على ال�صواب.
3 .3تعديل مقررات النحو �إىل الطريقة االنتقائية القا�صدة ،واختيار
مو�ضوعات وجوانب حمددة ،وح�سب احلاجة �إليها ،مما يعمل
على تاليف اخلط�أ ،وي�سهم يف التطبيق النحوي ب�شكل فعال.
4 .4حت�سني درجة �أع�ضاء هيئة التدري�س يف فنون العربية
وبخا�صة املتخ�ص�صني يف الأق�سام العلمية؛ لأن كثرياً من
الطلبة يحاكون �أ�ساتذتهم ،ويعدونهم قدوة يف حركاتهم
و�سكناتهم.
5 .5على اجلامعات التي تطرح مقرراتها للتعليم� ،رضورة
مراجعتها مراجعة لغوية دقيقة قبل دفعها �إىل الطالب.
�6 .6أن تعقد اجلامعات دورات جمانية للطالب يف مهارات اللغة
العربية يف �إطار مراكز خدمة املجتمع التابعة لها.
7 .7ينبغي ربط النحو بفروع اللغة العربية ،لأن العالقة بني النحو
و�سائر الفروع من قراءة وكتابة ونقد وبالغة و�إمالء عالقة
وثيقة.
�8 .8أن تقت�رص مقررات النحو على مهارات النحو الوظيفي
امل�ستعملة يف حياتهم اليومية ،وترك ما عدا ذلك �إىل
املتخ�ص�صني يف اللغة العربية.
�9 .9رضورة ا�ستحداث و�سائط تعليمية م�ساندة ،وخا�صة الو�سائط
التكنولوجية احلديثة للم�ساعدة يف تدري�س مهارات النحو
كالعرو�ض التقدميية ،والربجميات التعليمية.
1010ا�ستبعاد الأ�سلوب التلقيني التقليدي يف تدري�س النحو،
واقرتاح �أ�ساليب جديدة ت�ضمن التي�سري والتو�ضيح والفهم ،مثل
ا�ستخدام اخلرائط الذهنية ،وخرائط التفكري ،والتعلم التعاوين.

قائمة املصادر واملراجع
�1 .1إبداح ،فوزية عبد اللطيف ( . )1990م�ستوى الأداء النحوي عند طلبة
املرحلة الثانوية يف الأردن .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة
الريموك� ،إربد ،الأردن.
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�2 .2إبراهيم ،عبد العليم ( . )1975الإمالء والرتقيم يف الكتابة العربية .مكتبة
غريب ،القاهرة.
3 .3ا�ستيتية� ،سمري �رشيف ( . )1976التعرف �إىل الأخطاء ال�شائعة لدى الطلبة
يف قواعد اللغة العربية يف نهاية املرحلة الثانوية يف الأردن .ر�سالة
ماج�ستري غري من�شورة ،اجلامعة الأردنية ،عمان ،الأردن.
4 .4البجة ،عبد الفتاح ح�سن (� . )2001أ�ساليب تدري�س مهارات اللغة العربية
و�آدابها ،العني ،الإمارات العربية املتحدة.
5 .5بروكلمان ،كارل .احلميد ،الأدب العربي ،ج( ،2بدون) .
6 .6التل ،عاتكة �أحمد حممد ( . )1989حتليل الأخطاء الكتابية لدى متعلمي
اللغة العربية من غري الناطقني بها .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة
الريموك� ،إربد ،الأردن.
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