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  ِإ ْه َد اٌء 
،ىلأُه ِلدىلهذوىلوابَّيحثىلمثكًةىل إىل واِل دَّيىلوالكرَمي ِلىل

ىل.مِلنىلمثارِلىلغكسهماىل تشجيعهما

ىل. إىلأفكودِلىلعائِلليتىلوالكرةىلكلٌّىلبامسه

 إىلكلِّىلمَمينىلمَّي ىليلىلي ىلواعونىل وملساع ةىليفىل
ىلهذوىلوابَّيحث ىل. خكوجِل

                        ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل. إىلكلِّىلمَمينىلأفادينىل  ّجهينىل اوىلبااللمةىلواطيِّبة
                                                                                                    وفاا



  ِإ ْه َد اٌء 
إىل واِلَديَّ اْلَكرميْْي ـ أطاَل اهللُ يف ُعْمَرْيِهما ـ 

ىل َأَخوايت وِإْخواين إ

  وُزمالئيإىل َأِصدقائي

  وخاِدٍم هلَاإىل كلِّ عاشٍق ْلُلغة الُقرآن

.  وسْوَف ُُيبُّين، وُُيبُّين،وأخرياً، إىل كلِّ َمْن أحبَّين

 

 ِإ َّي ٌء 
 . َد



 ِع ْك َو اٌر 
                ُش ْك ٌر  َو

 :احَلْمد هلل على نعمائِو، والصَّالة والسَّالم على َصْفَوة خلِقو وأنبيائو، وعلى آلو وأصحابو، وبعد

يطيب لنا وقد منَّ اهلل علينا بإكمال ىذه املذكِّرة أن نُردَّ اجلميل ألىِلو، ونَنِسب الَفْضل أَلْصحابِو، 
فالشُّكر هلل أّوالً وآِخراً على نَِعمو العظيمة وآالئو اجلسيمة على ما يسَّر لنا من إجناز ىذه املذكِّرة، فَ َلُو 

 .احَلمد واللَّناا  ا ىو أىُلوُ 

رواه أمحد )"اَل َيْشُكْر َاهللَ َمْن اَل َيْشُكْر اَلنَّاسَ "وانطالقاً من قول املصطفى   صلَّى اهلل عليو وسلَّم   
مذي نتقّدم جبزيل الشُّكر والتَّقدير للّصرح الِعلمي الشَّامخ جبامعة أمحد دراية   أدرار، كما نقدِّم  (والِّتِّ

 .شكَرنَا لُكلِّية اآلداب واللُّغات، والشكر َمْوصول لقسم اللُّغة واأَلدب العريب

، املشرف على ىذه "املغيلي خدير: "وبأصدق العبارات وأوفاىا نقدِّم شكرنا وتقديرنا للدُّكتور الفاضل
املذّكرة ،على ما أَْوالنا بو من اىتمام، وُنْصح، وإرشاد، وإفادتو لنا من مكتبتو، فجزاه اهللُ خرَي ما جزى بو 

 .أستاذاً عن طالِبو

 كما ال يفوتنا أن نتقّدم بكلِّ الشُّكر و االمتنان لكلِّ من ساىم يف إجناز ىذا البحث ولو بدعاا

وأخرياً نسأل اهلل العظيم أن نكون قد ُوفِّقنا يف ىذه الرِّسالة، فما من توفيٍق فِمَن اهلِل، وما كان من خطٍأ 
 .فمن أنُفِسنا ومن الشَّيطان 

﴿         ﴾سورة ىود. 

     .   ء  صفية
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احلمد هلل رب العادلُت، والصالة والسالم على خَت خلق اهلل، ادلبعوث بالرَّمحة سيدنا زلمد عليو 
 .أفضل الصلوات وأزكى التسليم، وعلى آلو وصحبو أمجعُت

: أمَّا بعد
الّتصحيح اللُّغوي أحد رلاالت الّلغة العربية، فهو يُعٌتى بتصويب األخطاء اللُّغوية، وبضبطها إمالئياً، 

وتصحيحها ضلوياً، وصرفياً، وانتقاِء األلفاظ ادلناسبة داللياً وأسلوبياً؛ أي أنو يسعى إىل تصويب 
األخطاء اللغوية جبميع أنواعها، شلا ُيسهم يف االرتقاء  بلغة متعّلم اللغة العربية، حيث يعدِّل سلوكو 

التصحيح اللغوي : "اللغوي ويقوِّم لسانو، ومن ىذا ارتأينا معاجلة ىذا ادلوضوع الذي ىو عنوان البحث
 برقَّان، 1960 فرباير 13متوسطة  (السنة األوىل والرابعة من التعليم ادلتوّسط)وأثره يف تقومي لغة ادلتعلم 

 .بآولف أمنوذجُت" بلعامل زلّمد باي"ومتوّسطة العالَّمة 
وللتصحيح اللغوي رلاالت عديدة من بُت أمهها رلال التعليم الذي أصبح يئِّن من األخطاء 
اللغوية، فهو يرتبط بو ارتباطاً وثيقاً، رغم مشاركتو اذلدف مع الّتدقيق اللغوي يف رصد األخطاء 

وتصويبها لتقومي اللسان، إال أنو أقرب منو حلقل التعليمية، اليت ىي رلال دراستنا، وكان ىذا أىم سبب 
الختيارنا ىذا ادلوضوع، إضافة إىل ِقلَّة الدراسات ادليدانية فيو، وقد متثل الدافع وراء اختيار عينة األوىل 
متوسط إىل أهنم يدرسون منهاجاً تعليمياً جديداً ورغبتنا يف معاينة ىذا ادلستوى الذي قلَّما تطرقت إليو 

الدراسات، وأما اختيارنا السنة الرابعة متوسط ألهنا متثل آخر سنة يف الطور ادلتوسط، حيث يدرس 
, التلميذ ثالث سنوات قبل أن جيتاز امتحان شهادة التعليم ادلتوسط الذي يؤىلو للمرحلة الثانوية

فيكون ادلتعلم حينها قد اكتسب قدراً وافراً من ادلعارف وادلهارات اليت تؤىلو لفهم وإدراك احلقائق 
واالستفادة منها، كما يكون متعلم ىذا ادلستوى قد اكتسب على األقل قراءة وكتابة اللغة العربية 

بشكل سليم دون أية صعوبة، تسمح لو باالنتقال إىل مرحلة تعليمية أخرى، أّما اختيارنا دلنطقيت رقان 
وآولف فلمعرفتنا هبما وبطبيعتهما اللغوية،  ومن ذلك آثرنا البحث يف ىذا ادلوضوع لإلجابة عن 

 : التساؤالت التالية
ما ىو التصحيح اللغوي؟ وماىي ادلناىج اليت يعتمدىا؟ وما ادلعايَت اليت حيتكم إليها وماىي أبرز 
اجلهود يف ىذا اجملال؟ وما عالقتو بالعملية التعليمية التعلُّمية ومدى صلاحها؟ وىل ىناك عالقة بُت 
طرق ووسائل عرض ماّدة اللغة العربية وبُت الوقوع يف األخطاء اللغوية اليت تستلزم وجود التصحيح 

 اللغوي؟ 
وكان ىدفنا من ىذا البحث ىو التعريف هبذا  العلم اجلليل دلا لو من أمهية يف معاجلة وتصويب 
األخطاء، إضافة إىل التعّرف على مدى تأثَته على عناصر العملية التعليمية، وخباّصة تعليمية اللغة 

العربية اليت ىي من احملاور األساسية يف حبثنا، أّما ىدفنا الرئيس فهو التعّرف على مدى تأثَت ادلعّلم يف 
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التلميذ من خالل تقوميو لغتو وتعليمو كيفية احملافظة على سالمتها مشوبة من األخطاء فصيحة األلفاظ 
 .والتعابَت

وقد متظهر حبثنا ىذا بعد مقدمة للموضوع يف مدخل تناولنا فيو ظهور اللحن وعالقتو بنشأة 
، يليو (اللحن)التصحيح اللغوي، وذلك الرتباط ظهور حركة التصحيح آنذاك بظهور اخلطِأ اللغوي

: الفصل األول الذي ُعْنِون بالتصحيح اللغوي والتعليمية،  فقسمناه إىل مبحثُت، ادلبحث األول
مفهوم التعليمية : التصحيح اللغوي معايَته ومناىجو وجهود بعض العلماء العرب فيو، وادلبحث الثاين

 .عامة ومفهوم تعليمية اللغة العربية
أّما الفصل الثاين فقد كان عبارة عن دراسة ميدانية ُوِِست بـاستعمال التصحيح اللغوي يف تقومي لغة 

عبارة عن دراسة : ؛ اشتملت على مبحثُت، األول"السنتُت األوىل والرابعة متوّسط أمنوذجُت"ادلتعّلم 
وصفية من خالل الدراسة االستطالعية وأدوات البحث ادلستخدمة ادلتمثلة يف االستبيان و ادلالحظة، 
مث وصف اإلجراءات ادلّتبعة يف الدراسة ادليدانية، من خالل حتديد العينة ووصفها اليت مشلت كاّل من 

يليو ادلبحث الثاين الذي كان دراسة ميدانية تطبيقية، من .أساتذة وتالميذ السنتُت ادلذكورتُت آنفاً 
خالل حتليل نتائج االستبانات ومناقشتها، حيث مّت فيو عرض أسئلة الدراسة واإلجابة عنها، 

باستعراض نتائجها، عن طريق استخدام أساليب البحث ادلنهجية ادلتمثّلة يف التَّكرارات والنسب ادلئوية، 
مث بعدىا متىّ حتليل االستبانات اخلاّصة باألساتذة والتالميذ واستخالص النتائج وعرض التوصيات 

 .واالقًتاحات
وأخَتاً مت إهناء البحث خبامتة خلصنا فيها إىل أىم النتائج النظرية والتطبيقية ادلتوّصل إليها، واليت 

 .كانت عبارة عن إجابات لألسئلة اليت عرضت يف ادلقدمة ونتائج أُخرى
واقتضت طبيعة الدراسة، اعتماد ادلنهج الوصفي القائم على التحليل واالستقراء واإلحصاء دلالءمتو 

طبيعة البحث وأىدافو، وخاصة اجلانب ادليداين التطبيقي منو، وذلك لوصف أثر التصحيح اللغوي 
وعالقتو بتقومي لسان ادلتعّلمُت، وأثر طرائق ووسائل تعليم اللغة العربية على صلاح أو فشل العملية 

التعليمية، من خالل مجع معلومات وبيانات توّضح الدور واألثر الذي ميثلو التصويب يف تقومي لغة 
ادلتعلم للغة العربية، والكشف عن أسباب وقوع اخلطأ والضعف اللغوي فيها ، وىذا ال يتأّتى إال 

باستخدام أدوات البحث ادلتمثلة يف االستبانة إضافة إىل استعانتنا بادلالحظة، وذلك حبضورنا 
الشخصي كمالحظتُت لعّدة أنشطة يف ماّدة اللغة العربية، زلاولتُت من خالل استقراء نتائج 

االستابانات اإلجابة عن األسئلة وحتليل معطياهتا، جرداً وإحصاًء للنتائج ادلتوصَّل إليها، وهبذا تكون 
 :الدراسة قد انطلقت من فرضيات متثلت يف

 .وجود أثر للمعلم كمصحح يف الوسط التعليمي ُيسهم يف إكساب وتعلم اللغة السليمة_
 .تأثَت ادلعلم يف تقومي لغة ادلتعلم من خالل تصويب وتصحيح أخطائو_
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 .ىناك عالقة بُت التصحيح اللغوي وتعليمية اللغة العربية_
 .وجود عالقة بُت طرائق تدريس اللغة العربية والوقوع يف األخطاء_

    وقد تعددت مشارب البحث اليت استقينا منها مادتنا العلمية، فنذكر منها على سبيل الذكر ال 
 :احلصر مايلي

 .ادلعيار يف التخطئة والتصويب لعبد الفتاح سليم:  كتاب
 .اللحن والتطور اللغوي لرمضان عبد التواب:  كتاب
 .أصول تدريس العربية بُت النظرية وادلمارسة لعبد الفتاح حسن البجة: كتاب
 .ادلرشد الفٍت لتدريس اللغة العربية لفيصل العلي: كتاب

 :ومن الدراسات السابقة يف ىذا ادلوضوع نذكر
 (رسالة ماجستَت )ظاىرة اخلطأ بُت النظرية والتطبيق دلأمون سليمان زلمود الغنام
 . األخطاء الشائعة يف وسائل اإلعالم اجلزائرية لصليحة سللويف

ودلا كان لكل حبث علمي صعوبات تعًتض الباحث، فقد واجهنا بدورنا غياب بعض ادلصادر 
التصحيح اللغوي يف العصر احلديث : وادلراجع ادلعتمدة يف رلال التصحيح اللغوي خاّصة مثل كتاب

زلمد ضاري محادي، الذي الحظنا اعتماد العديد من ادلؤلفُت يف ىذا العلم عليو؛ وعند زلاولتنا :لـ
احلصول عليو مل نفلح حىت يف امتالك نسخة رقمية منو، إضافة إىل ىذا ندرة الدراسات العلمية حول 

ىذا ادلوضوع، وأيضاً ضيق الوقت بالنسبة للدراسة ادليدانية، إذ تتطلب دراسة استطالعية واسعة، 
وتوزيع االستبانات ومجعها، وشرح مضموهنا، والتحقق منها، كل ىذا يتطلب متسعاً ال بأس بو من 
الوقت، لكننا باالستعانة باهلل وبالفريق اإلداري العامل يف كال ادلؤسستُت استطعنا التغلب على عّدة 

 .صعوبات و احلمد هلل آخراً 
وال يفوتنا أن نتقدم جبزيل الشكر لكل من أسهم يف إصلاز ىذا العمل، وبعظيم الثناء والعرفان 

الذي علمنا سبل البحث ادلنهجي العلمي، ومل يبخْل " ادلغيلي خدير"اجلميل ألستاذنا ادلشرف الدكتور
علينا دبدِّ يد العون وادلساعدة بالكتب والنصائح القيِّمة، فلو منا جزيل الشكر والثناء، وجزاه اهلل عّنا 

كما نتقّدم بأِسى عبارات التقدير و االحًتام ألعضاء الّلجنة ادلناقشة شاكرين ذلا رلهوداهتا .كل خَتٍري 
 .ادلبذولة عسى اهلل أن جيعل ذلك يف ميزان حسناهتم

 .ويف األخَت نسأل اهلل التوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــق وأن يسِـّدد خطـــــــــــــــــــانا ويوفقنا دلا فيو صالح حــــــــــــــــــــــــــــــــالنـا
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ابع "ذ ك أن ,     لعَّل ااحلدَي  ع ا لَّل ع ديسحل ع ا لولو  لل  لعانو ا لُّل لدي أوَّل ً 
, وا ِ نعء, وا لُّل ي, اخلطأُ يف اإل راب:  لَّل ع سّسي  لعنٍ  »:مجلهع يف سسَّلي  لعٍن يف ول و"  بَ رِّي

«وامللىن, وا سَّللردض, وا ِفطني
 و ع دهمُّلنع يف ىذا املقعم ىل اسسلمعل ا لَّل ع مبلىن اخلطِأ 1

لجمني  ع ىذه امللعين وىع كعآليت
ُ
 :وترك ا صَّللاب، ووحل حتحلَّلث بلض  لمعء امل

 :اللَّحن بمعنى الخطِأ في اإلعراب: أوّو ًال 

فالن : دقعل, اخلطأُ يف اإل راب": ا لَّل ع :"(ا صِّ عح)يف  لجمو " اجللىري"  ذكر 
وذكر , 2واع يف كال وة أي أخطأ, ا سَّلخطئي: وا سَّلل ٌن. اَّلعن واَّلعاية أي ككًن اخلطأِ 

, 3"وونع  لمخِطئ  حٌع ألاّو دْلحِلل بع كالم  ع ا صَّللاب : "أدضعً يف كشَّلعفو" ا زَّلخمشري"
ا لَّل ع صرو ا كالم  ع سنسو  :"(ا سلونف  لل  همَّلعت ا سلعردف)ودضنف صعحب 

, 4"إ َّلع ببزا ي اإل راب أو ا سَّلص نف وىل املذ لم وذ ك أككُر اسسلمع ً , اجلعري  لنهع
اإل راب : "ة حني ُروي  نو أاَّلو وعل" بحل امللك بع  روان"ود نع ذ ك  ع ورد يف األثر  ع 

 5."وا لَّل ع ُىجَني  لل ا شردف, مجعل  للضنع

 ةحني –  لل  ع دبحلو –مبلىن ا صَّللاب وىل أوحلم امللعين  (ا لَّل ع)  ووحل وردت كلمي 
دقعل , ا لَّل ع حرو  ع األضحلاد:"حني دقلل (األضحلاد)ىذا يف كسعبو " ابع األابعري"أورد 

, فأ ع كلن ا لَّل ع  لل  لىن اخلطِأ فال ُُيَسعج فنو إىل شعىحل. و لصَّللاب ْاع,  لخطِأ ْاع
    ﴿وأّ ع كلاو  لل  لىن ا ّصلاب فشعىحله ولل اا  زَّل ووعَّل 

                                                           

. 13ص ,2ط ,م 2000, ا قعىرة , كسبي زىراء ا شرق ,ر ضعن  بحل ا سلاب :لحن العامة والتطور اللغوي- 1
 4ط, بنعن – بًنوت ,دار ا للم  لمالدٌن ,أمححل  بحل ا  فلر  طعر  (تح),إمسع نع بع محعد اجللىري  : الصحاح تاج اللغة-2

.  2193ص , (اع) عدة ,م 1990
ص ,م 2009– ه 1430 ,3ط, بنعن – بًنوت ,دار امللرفي ,خلنع  أ لن شنخع  (تح),ا زخمشري  :  تفسير الكشاف-3

1022. 
 ,1ط ,ا قعىرة , عمل ا كسب , بحل اامنحل صعحل مححلان (تح) , بحل ا رؤوو بع  نعوي :التوقيف على مهمات التعاريف -4

 .288ص  ,م1990– ه 1410
 .14 -13ص ,ر ضعن  بحل ا سلاب :لحن العامة والتطور اللغوي : دنظر-5
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﴾1 ,وعل,  ع ابع األ رايب,  لنعه يف صلاب ا قلل وصّ سو، وأخرباع أبل ا لبَّلعس :

ر ضعن  بحل "، و دُلقِّب 2"واََع دْلَ ُع إذا أصعب, إذا أخطأَ , دقعل اََع ا روع دْلَ ُع َانعً 
 آلدي وعئال أنَّل ىذه اآلدي وحل از ت يف شأن  نعفقع " ابع األابعري" لل تفيًن " ا سَّللاب

 3.املحلدني، و   ميكع  كال هم أن دلصف بع صَّللاب

 :اللَّحن بمعنى اللُّغة:  ااياًال 

ا لَّل ع هبذا " ا زخمشري"ووحل فيَّلر ,   دحلخع ىذا امللىن ِضمع املنع  ع ا لُّل ي املشرتكي
دقعل  نس ىذا  ع اين و  اع ول عة أي  ع رملي و نلع ا ذي أ نع إ نو : امللىن بقل و
  رضع اا  نو   ولَ و " مر بع اخلطعب"ويف األثر دُرَوى  ع , 4"دلين   سو, وأتكلَّلم بو

 .أي ا ّل ي, 5"تللَّلملا ا فرائض وا يَّلنع وا لَّل ع:"

 :اللَّحن بمعنى الِغناء:  اللاًال 

يف "ا شَّلردف اجلروعين"ودذُكر ,   دُقَصحل بو ترونع ا صَّلْلت وا سن نم وا رتتنع وا سَّل يٌن
و ىل ا سَّلطلدع فنمع دقُصر، وا قصر فنمع , ا لَّل ع يف ا قرآن و األذان:"(ا سلردفعت)كسعبو 
ويف ااحلدي  ع ابع , 7"اَّلع يف وراءتو طرَّلب فنهع:يف وع لسو"ا فًنوزآبعدي"ودقلل , 6"دطعل

وإدَّلعكم والَن أىع ا ِفيق وأىِع , اورءوا ا قرآن بل لن ا لرب وأصلاهتع: "ابع األثًن وعل

                                                           
. 30اآلدي  :سورة محمّود 1
2

د   )حممحل أبل ا فضع إبراىنم، املكسبي ا لصردي، صنحلا، بًنوت، : (تح)حممحل بع ا قعسم األابعري، : األضداد 
. 239 238ص،م1987\ى 1407،(ط
 .34ص ,ر ضعن  بحل ا سلاب:  في لحن العامة و التطوّور اللغوي: دنظر3
. 459ص ,2ج ,(ط.د) ,(ت.د ),  بنعن– بًنوت  ,دار ا كسعب ا لريب ,الزمخشري: الكشاف:  دنظر4
 ,ه1324 ,ق طبلي بل  ,أيب  بحل ا قعيل ,اقال  ع األ عيل ,23ص  ,ر ضعن  بحل ا سلاب :لحن العامة والتطور اللغوي 5
 .7ص ,1ج
 .601ص ,(اع) عدة  ,م2000 ,2ط , بنعن– بًنوت  , كسبي  بنعن اعشرون ,اجلروعين ا شردف :التعريفات 6
 .261ص ,(اع) عدة  ,4ج ,م1980– ه 1400 ,3ط ,اهلنئي املصردي ا لع ي  لكسعب ,ا فًنوزآبعدي :القاموس المحيط 7
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ا كسعبَ ٌْن فباو سنجعء  ع بلحلي ولم دروللن بع قرآن ترونع ا  نعء وا رىبعاني وا نلح   
 1."جيعوز حنعورىم  فسلاي وللهبم ووللب  ع دلجبهم شأهنم

 :اللَّحن بمعنى الذَّكاء والِفْطنة: رابعاًال 

 مر بع  بحل "و نو ولل , ا ِفطني:ا ل ع بع س ردك  ))يف ىذا امللىن "اجللىري"  دقلل 
و  َحْنُت , أي فعطَنهم"  جبت ملع  حع ا نعس كنف   دلرو ولا ع ا َكِلم": "ا لزدز
 ":ا فزاريّ "وعل , فعطنسهم: ا نعس

ُه ى       ل   ِ            مَّل ع                   دَ       ن َلُت ا ن َّل      عِ سُ      لَن د      ُلَزُن وْزا              عً      وح  حلدٍي أَ       َذُّل

        ن      ط  ٌق رائ   ٌع وت   ْل      َ   ُع أحن ع                   ا عً وخ ًُن اا      حلدِي   ع ك     عن َاْ      نعً 

, 2((وتلرض يف ححلدكهع فُسزدلو  ع وهسو  ع ِفطنسهع وذكعئهع,   دردحل أهّنع  تردحل غًنه
ا ّلَ ع بفسح ااعء :" ع ا لَّل ع هبذا امللىن (خمسعر ا صِّ عح)يف  لجمو " ا رازي"ودقلل 
ع أاع بشر وإاَّلكم :"ويف ااحلدي روي  نو   صّلل اا  لنو وسلَّلم   أاّو وعل , 3"ا ِفطني إَّنَّل

ختسصملن إيَلَّل و لعَّل بلضكم أن دكلن أاَع حبجَّلسو  ع بلض وأوضع  و  ع حقِّ أخنو شنئعً 
ع أوطع  و وطلي  ع ا نعر  .أي أْ َرو بعاجَّلي وأفطع هلع (أاع)و لىن , 4"فال دأخذ فبَّنَّل

 :اللَّحن بمعنى التَّورية والتَّعريض: خامساًال 

 يعن )يف " ابع  نظلر"  أي اسسلمعل  لىًن وردٍب وإرادُة  لىًن بلنحٍل بو، ودذكر 
وعل  و ول ً دَفَهمو  نو وُُيفع  لنو غًنه ألاو مينلو بع سَّللردي  ع : وَاع  و دْل ع ْانعً :"(ا لرب

                                                           
، 1حممحل ا يلنحل بينلين زغللل، دار ا كسب ا للمني، بًنوت، ط (تح)أبل بكر أمححل بع حيٌن ا بنهقع، : شعب اإليمان 1

 .540، ص 2ه، ج1410
 .2193ص ,(اع) عدة  ,اجللىري :الصحاح تاج اللغة 2
. 594ص ,(اع) عدة  ,(ت.د) ,(ط.د) , بنعن– بًنوت  ,دار ا قلم ,حممحل بع أيب بكر بع  بحل ا قعدر ا رازي :الصحاح 3
 صطفل ددب ا ب ع، دار ابع ككًن،  (تح)أبل  بحل اا ا بخعري اجللفع،  حممحل بع إمسع نع: الجامع الصحيح المختصر 4

 .2555، ص6 ، ج3بًنوت، ط_ا نمع ي
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يف كسعبو أاّو أوحلم امللعينة حني دنقع  ع " ر ضعن  بحل ا سَّللاب"ودذكر , 1"ا لاضح واملفهلم
ودظهر أن ىذا , 2"وأصُع ا لَّل ع أن تردحل ا شعء فسلري  نو بقلل آخر"ول و" أيب دردحل"

واجلع ع بننهمع ىل ا لحلول  ع شعء إىل , امللىن ىل أصع  لملىن األول وىل اخلطأُ يف ا ل ي
ودلين , 3"ويف اخلطِأ  حلول  ع ا صلاب, ففع ا سلردض  حلوٌل  ع ا سصردح, شعء آخر

 كعات تلين ا سلردي – أي ا لَّل ع –بقل و أن أصع  لىن ا كلمي " ر ضعن  بحل ا سلاب"
وا سلردض مثّ أصب ت مبلىن اخلطِأ يف اإل راب  ع حمعفظسهع  لل امللىن ا لعّم هلع ا ذي ىل 

شلراً يف ىذا امللىن دُروى  ع ا قسَّلعل " اجللىري" "ا لحلول واملنع  ع امللىن املراد، وذكر
 :ا ِكاليب

        وَ قحل َوح ْنُت   ُكم ِ َكْع   ع تَفَه ُملا             وَاَن    ْ ُت اَْن            عً  نس بعملِ        رتَ             عبِ 

 فع ل ع هبذا امللىن دكلن 4"ألاو  حلول  ع ا صَّللاب, وكأّن ا ل َع يف ا لربني راوٌع إىل ىذا
 .بع سلردض أي إخفعء امللىن املراد وا سلردي  نو مبلىًن آخر

 :اللَّحن بمعنى القول وَفْحواه: ساِدساًال 

  ترُد كلمي ا لَّل ع يف ا لُّل ي مبلىن ا ف لى  ع ا قلل أو امللىن  نو، ووحل وردت ىذه 
     ﴿دقلل  زَّل ووعَّل , ا كلمي يف ا قرآن  رة واححلة هبذا امللىن

           

       ﴾5, أي يف  لىن ولهلم ,

 ".ىل  نو أي فِهمو (َاَِنوُ )و:"ا ل ع هبذا امللىن فنقلل" ا رَّلازي"ودذكر

                                                           
 .379ص ,(اع) عدة  ,13ج,(ت.د) ,2ط , بنعن– بًنوت  ,دار صعدر ,ابع  نظلر :لسان العرب 1
 ,اشر إبراىنم  طفنش اجلزائري ,ابع دردحل :اقاًل  ع املالحع ,31 ص ,ر ضعن  بحل ا سلاب :لحن العامة والتطور اللغوي 2

 .4/3 ,ه1346 ,ا قعىرة
 .32ص ,ر ضعن  نحل ا سلاب :المرجع افسو 3
. 2194ص  ,(اع) عدة  ,اجللىري :الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية 4
 30 – 29اآلدي   :سورة محمد 5
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ة أي يف ف لاه ﴾     ﴿:  ودضنف  فيِّراً ىذه اآلدي

, 2"يف ف لاه و لنعه : يف اع ا قلل:"أدضعً يف  لجمو" ا فًنوزآبعدي"ودذكر , 1"و لنعه
 .وحل ترد مبلىن  ضملن ا قلل أو امللىن املراد  (ا لَّل ع)وىذا دلين أن كلمي 

األخطعء ا شعئلي وأثرىع يف تطلر )يف كسعبو "  عوحل ا ّصعدغ"فنلرِّفو اصطالحاًال     أ َّلع ا لَّل ع 
ا لَّل ع خروج ا كالم ا فصنح  ع جمرى ا صِّ َّلي يف بنني ا كالم  أو :" وعئال (ا ل ي ا لربني

بفلع ا سسلمعل ا ذي دشنع أوَّل ً بٌن  للع َّلي  ع ا نعس و دسيّرب بلحل , ترتنبو أو إ رابو
  3"ذ ك إىل   ي اخلعصَّلي 

وا نحلُّل ا طُّللىل يف أخذ ,   وَ ّمع كعات ا لُّل ي ا لربني يف أووهع كعن  للرب ا قحلح املللَّلل
فكعن أىلهع دأدتنلن  لنهع , املكعاي ا يَّلع ني واملر لوي بكع وحلارٍة بٌن ااضعرات اإلايعاني

 ع أيِّ دخنع ومل ُيسعولا إىل ضلابط أو ولا حل تضِبط   سهم أو  لعدًن ُيسكملن إ نهع يف 
ا سَّلصِلدب أو ا سَّلخِطئي ألهّنم كعالا دس حلَّلثلهنع سلنقًي يف َحلِّهم وترحعهلم ودسنعوللهنع َ َلكي 

فعملسكلِّم  ع ا لرب حٌن كعات  َلكي »":ابع خلحلون"وعل , دأخذىع ا ص ًن  ع ا كبًن
ا ّل ي ا لربني  لولدة فنهم ديمع كالم أىع ونلو وأسع نبهم يف خمعطبعهتم وكنفني تلبًنىم 

مث ديمع ,فُنلقَّلُنهع أوَّل ً , ع  قعصحلىم كمع ديمع ا صَّليبُّل اسسلمعل املفردات يف  لعانهع 
ا رتاكنب بلحلىع فُنلقَّلُنهع كذ ك مث   دزال مسع هم دسجحلَّلد يف كعِّ اظي و ع كعِّ  سكلِّم 

«واسسلمع و دسكرَّلر إىل أن دصًن  َلكي وِصفي راسخي
4 

وبو ,   وىذا ا لِّيعن ىل  ع اطق بو سنحلاع حممَّلحل   صلَّلل اا  لنو وسلَّلم   حٌن أوحع إ نو
          ﴿وعل تلعىل ,ازل ا قرآن ا كرمي 

                                                           
 .595ص ,(ل ح ن) عدة ,ا رازي :مختار الصحاح 1
 . 261 ص,(ا ل ع ) عدة  ,ا فًنوزآبعدي :القاموس المحيط 2
اقال , 25  ص,1990 ,1ط , بنعن ,بًنوت ,دار ا فكر ا لبنعين,  عوحل ا صعدغ :األخطاء الشائعة و أ رىا في تطور اللغة3

 .65ص, 1ط , عمل ا كسب, حممحل  نحل: يف ا ل ي و دراسسهع : ع
. 1279ص ,3ط ,3ج,ا قعىرة ,دار هنضي  صر , لع  بحل ا لاححل وايف (تح) ,ابع خلحلون: المقدمة 4
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         ﴾1. و بظهلر اإلسالم

احسفظ ا لرب بأشلعرىم  سفيًن كالم اا ألن   ي , وازول ا قرآن بع لِّيعن ا لريب املبٌن
ألاَّلو ازل مبلهلدىم يف ا سخعطب وأسللهبم وبنعهنم , 2"ا قرآن ىع   ي ا شُّللراء و  ي ا لرب

ففقهله و قللا  لعانَّلو وفيَّلر هلم رسلل اا   صلَّلل اا  لنو ,  ع إ جعزه ىل دون كال هم
 .وسلَّلم   بلض  ع احسعولا إىل تفيًنه  نو

ظهرت طعئفي  ع ",ودخع ا نَّلعس فنو أفلاوعً , واتَّليلت رُولسو,  حَّتَّل إذا ااسشر اإلسالم
وتللَّلملا ا لُّل ي ا لربني حمعكعة وتقلنحلاً غًن أّن , امللايل وا لبنحل ا ذدع   دنسيبلن إىل أصٍع  ريب

فكعات ا لَّلكنعت األ جمني تينطر  لل ىذه , أ ينسهم مل تكع تْنطق بلربنٍي خع صيٍ 
ا يت كعات , و نحلىع كعن ا لَّل ع حمصلراً يف ىذه ا فئي  ع اجملسمع اإلسال ع, 3"األ يع

ت لب  لنهع فئي ا لرب األو عح  ع ا صَّل عبي ا ذدع كعالا دنطقلن ا لربني سلنقي دوَّنع 
ومل تزل ا لرب تنطق  لل سجنَّلسهع يف صحلر إسال هع ":"ا زّبنحلي"وعل , تكلُّلٍف  نهم

, فحلخع ا نعس فنو أفلاوعً , حَّت أظهر اا اإلسالم  لل سعئر األددعن, و عضع وعىلنَّلسهع
ففشع ا فيعد يف ا لُّل ي , واوسملت فنو األَ ِيني املسفرِّوي وا لُّل عت املخسلفي, وأوبللا إ نو إرسع ً 

ة أي أنَّل ا لُّل ي 4"...واسسبعن  نو يف اإل راب ا ذي ىل ُحلنهع وامللضِّح مللعانهع, ا لربني
ا لربني وحل حعفظت  لل فصعحسهع حَّّت بلحل ظهلر اإلسالمة و كع  نحل ع ااسشر واتَّليلت 
رولسو بحلأ ا لَّل ع دحلبُّل يف أوصعهلع شنئعً فشنئعً، وبحلخلل األ عوم اإلسالَم اسسبعن ووضح 

ووحل  ّس , أككر يف اإل راب ا ذي ميّنزىع ودلسرب ا كَّللب اجلمنع وااَُلّع ا ذي دزدِّع  لعانهع
 . ا لَّل ع مجنع  يسلدعت ا لُّل ي ا لربني  ع أصلاٍت وأبنني وتراكنب وَد  ي

                                                           
. 159 اآلدي :سورة الشعراء 1
. 22ص , ركز ا ب ي ا للمع وا سقين  سطلدر ا ل ي ا لربني ,كرميي أوشنش محَّلعش,الفصاحة واللحن في اللغة العربية 2
إشراو  لض  لع بشًن  ,إشراوي الر ا حلدع ا صعيف حممحل ,قضية اللحن في اللغة العربية حتى اهاية القرن الرابع الهجري 3

. 12ص  ,م2010أبردع  ,كلني ا رتبني,ويم ا ل ي ا لربني ,رسع ي  قحل ي  ننع شهعدة املعويسًن  نصلر،
. 11ص ,م1973ا قعىرة  ,دار امللعرو ,حممحل أبل ا فضع إبراىنم (تح) ,ا زبنحلي :طبقات النحويين واللغويين 4
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دق   رضع اا ,   وبلحل وفعة ا رسلل   صلَّلل اا  لنو وسلَّلم   واسسخالو أيب بكر ا صِّحلِّ
, رضع اا  نو   اتَّليلت رُولي ا فسلحعت اإلسال ني- ويف خالفي  مر بع اخلطَّلعب,  نو  

فأححلث فنو , وا سحلَّل سنع ا لجمع  لل بنعء ا لُّل ي ا لربني, وفُِس ت ا حلَّلو سعن فعرس وا رُّلوم
و ع أ كلي ذ ك أن  مَر   رضع اا  نو    رَّل  لل ولٍم , شْرخعً وللو دلِشك  لل ا هننعر
واا خلطؤكم يف »:فأ رض غعضبعً ووعل (إاَّلع ولم  سلّلمٌن)ُدينئلن ا رَّل ع، فقر هم فقع لا 

«. يعاكم أشحل  لعَّل  ع خطئكم يف ر نكم
1 

كعن  لروفعً  نو ىل أدضعً ا فصعحُي _,رضع اا  نو_  واخللنفي  لع بع أيب طع ب 
وتروي كسب األدب  نو أاو  ع وضع ا ّن ل  سقلمي ا لِّيعن ا لريب بأ ره , وا بنعن يف ححلدكو

 .2أليب األسلد ا حلُّلؤيل بذ ك

ويف ا لصر األَُ لي برزت ظعىرة ا لَّل ع , رضع اا  نو  _  وبلحل ااقضعء خالفي  لع 
وتفشَّلت وَسَرت  ع ا لع َّلي إىل اخلعصَّلي  سبلغ أْوَوهع يف  صر ا حلَّلو ي ا لّبعسني يف خالفي 

 ع ضرَّل  »:فن ملو خطر  ع درى  ع فيعد األ ُيع إىل أْن ُيعطب بننو وعئالً , ا رَّلشنحل
أححلكم  ل تللَّلم  ع ا لربني  ع ُدصِلح بو ِ يعاو، أديرُّل أححلَكم أن دكلن ِ يعاو كليعن  بحله 

«أو أََ ِسو؟
3 

وتفشَّلل يف مجنع بقعع اجلزدرة ا لربني حَّتَّل بلغ ,   وحننهع اسسف ع ا لَّل ع واشسحلَّل سع حله
, ىذه  صعيت:وع لا أوَّلل اع مُسع يف ا بعددي »:حني روى اجلعحظ, بلض وبعئع ا بعددي

«.حعِّ  لل ا فالح: وأوَّلل اع مُسع يف ا لراق
 .بكير ا نعء4

                                                           

. 13ص ,إشراوي حممحل ,قضية اللحن في اللغة العربية حتى اهاية القرن الرابع الهجري 1
 39ص ,1ج,م 1976_ه1406 ,1ط ,ا قعىرة ,دار ا فكر ا لريب ,ا قطفع :إاباه الرواة على أاباه النحاة: دنظر 2
اإل عرات ا لربني  , ديب،دائرة ا شؤون اإلسال ني وا لمع اخلًني ,حممحل  بحل اا ابع ا كمٌن :اللحن وآ اره في الفقو واللغة 3

 .46ص  ,م2008_ ه1429 ,1ط ,املس حلة
 ,7ط ,ا قعىرة , كسبي اخلعذمع , بحل ا يالم ىعرون (تح) ,أيب  كمعن  مرو بع حبر بع اجلعحظ :البيان والتبيين 4

 .219ص ,2ج,م1998_ه1418
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  و ع ىنع أحسَّل ا لرب بعخلطر ا ذي دهحلِّد   سهم وىر لا إىل مجع وتحلودع ا لُّل ي ا لربني 
,  ع أفلاه ا لرب األو عح ا ذدع ديكنلن بلَض وبعئع ا بعددي ا يت مل تطُْلهع أَْدحلي ا ل ع

ا لَّل ع ا بع َي األوَّلل  لل تحلودع ا لُّل ي ومجِلهعة ذ ك أن حلادثو " :"سلنحل األف عين"ودلسرب
"املسسعبلي كعات اذدر اخلطر ا ذي ىبَّل  لل ا لُّل ي ا لربني واإلسالم 

ووحل كعن ىذا اجلمع , 1
وونس _, أفص هم_وردش : اجللنع  ع ا للمعء دس رَّلى ا قبعئَع ا يت دأخذ  نهع ا لُّل ي وىع

ومل دؤَخذ  ع َحَضري َوطُّل و   ع ُسكَّلعن , ودتنم وأُْسحل وُىَذِدع وبلض ِكَنعاي وبلض ا طَّلعئنٌن
فلم دؤخذ    ع خلَْم و   ع ُوَذم و   ع , ا رباري دمَّلع كعن ديكع أطراو بالدىم اجملعورة

و   ع , و   ع تْ ِلب و   ع َبْكر و   ع  بحِل وَ ْنس وأُزِد ُ َمعن,ُوضع ي وغيَّلعن وِإدعد 
وبع سبعر ا لُّل ي اظع عً اوسمع نعً دسأثَّلر بلعِ َلْع , 2ثَقنف وأىع ا طَّلعئف و   ع حعضرة اِاجعز

ححّلد ا لُّل لدلن اانِّز ا ز عين واملكعين مبنسصف ا قرن ا كعين  لهجرة "ا ّز عن واملكعن فقحل 
 3."وأواخر ا قرن ا رابع اهلجري بع نيبي  لبعددي, بع نِّيبي  لَ َضر

  وبلحل مجع ا لُّل ي وتحلودنهع وتصننف أ فعظهع ودت نصهع كعن  بحلَّل  ع اسِسْنبعط ولا حل 
ويف ا لوت ا ذي ااسهل فنو  ":حممحل سلنمعن دعولت"دقلل , افظ ا لِّيعن وإ راب ا كالم

ا لُّل لدلن  ع مجع  فردات ا لُّل ِي تقردبعً كعن ا نُّل عة وا لرب دسصحلَّلون خلطر ا لَّل ع اجلعرو 
«.ا ذي أصعب اطق بلض أبنعء ا لربني

4 

  وىنع بحلأت حركي ا س َّلْقلنحل ا لُّل لي بحلًء بعإل راب ا ذي دبٌنِّ ودلّضح  لعانهع 
 لسمحلدع يف ذ ك  لل ا يَّلمعع وا قنعس وا سسلمعل  ع كالم ا لرب ا فص عء , و قعصحلىع

وصنعاي ا قرآن ا كرمي خعصَّلي وأنَّل , خللق ضلابط حتفظ ا لِّيعن ا لريب  ع ا ضَّلنعع واخلطأِ 
وتللَّلمت ا لربني كعات يف حعوي  عسَّلٍي ملع دُبٌنِّ هلع ا لُّل ي , ا شللب ا يت دخلت اإلسالم

 .ا لربني وإ راهبع وتصردَفهع واطَقهع
                                                           

. 16ص ,م2005_ه1426 ,1ط ,األردن ,دار َ مَّلعن ,غعًل وحلوري اامحل :في أبحاث العربية الفصحى 1
 ,م1988_ه 1408 ,1ط ,ا لراق_ ب حلاد ,اجلع لي امليسنصردي ,ىعدي هنر  :علم اللغة ا جتماعي عند العرب:دنظر 2

.  95ص
 .93ص ,ىعدي هنر :علم اللغة ا جتماعي عند العرب 3
. 20ص ,ا كلدت ,دار امللرفي اجلع لني ,حممحل سلنمعن دعولت :أصول النحو العربي 4
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وتنقني ا لُّل ي  ع ا شَّللائب ,  ووحل تزا نت حركي ا سَّلقلنحل  ع حركي ا سَّلص نح ا لُّل لي
 .وىذا حِبُْكم ااسشعر اخلطِأ وا لَّل ع وُفُشلِّه كمع ذُكر سَلفعً , وا حلَّلخنع

و نحل أىع ا فرائض إزا ي , (َص َّلحَ )   وا سَّلص نح   ي كمع وعء يف امللعوم ا لربني  صحلر 
و نحل احملحلِّثٌن ىل كسعبي َصحَّل  لل كالم ُيسمع ا شَّلكَّل , ا ُكيلر ا لاولي بٌن ا يهعم وا رُّلُؤوس

ا صُّلحُّل وا صِّ َّلُي , 1و نحل ا نُّلَ عة اُاكم بِص َّلي امليأ ي, ...بأن ُكرِّر  فٌظ  كالً   ُيعُّل تركو
 (صح), 2وا صَّلَ عح بع فسح مبلىن ا صَّل نح, وذىعب املرض, ِخالو ا يُّلقم:وا صَِّ عح

ا صعد وااعء أصع دحللُّل  لل ا رباءة  ع كعِّ                                         :
كلُّلو  ع اسسلى  ع األرض، وورَّلدوا (ا صَّلْ َصح وا صَّلْ َصعح وا صَّلْ َصَ عن)و, 3 نب
, األرض اجلرداء امليسلدي ذات اَاصل ا صَّل ًن وىع(ا صَّل عِصح وا صَّلْ َصح)اجلمع 

وص َّل ت ا كسعب , وصحَّل ا شعَء وللو ص ن عً , ِ ْكع َحْصَ  َ  (َصْ َصح األ ر تبٌنَّل )و
  4.واايعب تص ن عً إذا كعن سقنمعً فأصل ت خطأَه

ىل ا َنحُل ا رَّلونبي  لل ا سسلمعل ا لُّل لي ا يت تس رَّلى " فع سَّلص نح ا لُّل لي ِاصطالحاًال     أ َّلع 
أو ت نًن ِصَنغ األ فعظ أو اخلروج  ع , اخلطأَ واخلََلع سلاًء أكعن بلْضع  فظ يف غًن  لضلو

أو اإلخالل , أو ت ِنًن يف ااركي  ع دؤدِّي إىل ت نًٍن يف امللىن, األصلات ا لربني ا صَّل ن ي
 5."بع رتَّلكنب ا لُّل لي وحركعت اإل راب

  ووحل كعات وهلد  لمعء ا لرب  نحل ا سَّلْأ نف يف جمعل ا سَّلص نح ا لُّل لي  سَّلجهي بعدئ 
ذي بحْلٍء إىل تص نح  ع دقع فنو ا لع َّلي  ع األخطعء وا رمراو يف ا نُّلطق بعأل فعظ 

وذ ك  نحل ع كعن بعإل كعن حصرُىع وا سَّلنبنو  لنهع خمعفي ِا سحلادىع إىل   ي , واسسلمعهلع
                                                           

 .499ص ,(ص ح) عدة ,بطرس ا بيسعين  :محيط المحيط : دنظر1
. 8ص,(ص ح)ابع  نظلر  عدة  :لسان اللسان تهذيب لسان العرب : دنظر2
 ,م1979/ه 1399 ,(ط.د) ,دار ا فكر  لنشر وا سلزدع , بحل ا يالم حممحل ىعرون (تح) ,ابع فعرس :مقاييس اللغة : دنظر3
. 281ص ,3ج
 .178ص ,2ج ,(ت.د) ,(ط.د) , بنعن ,بًنوت ,دار صعدر , رتضل ا زبنحلي :تاج العروس : دنظر4
5

 1ط,األردن – مَّلعن  , كسبي ا رسع ي ااحلدكي ,خلنع ابنعن اايلن :في التصحيح اللغوي والكالم المباح: ينظر 
 . 12ص,م 2006/ه1427,
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و كع  ع  رور ا زَّل ع ووع  ع , وا ُفص عء  ع اخلطبعء وغًنىم, واألدبعء, اخلعصَّلي  ع ا للمعء
فع سحلَّل ا لَّل ع إىل   ي اخلعصَّلي فصرو امللننلن بع سَّلص نح ا لُّل لي اظَرُىم  ع , ُخشع  نو

 1.ا سَّلْأ نف يف   ي ا لعّ ي واىسملا بع ّسأ نف يف   ي اخلعصَّلي

  ووحل أَ َّلف مَجْع  ع ا للمعء يف ىذا اجملعل  ؤ َّلفعٍت ولنلي  ع خالل ا ّشلاىحل ا شِّلردي 
فجمللا  ع ووع فنو ا لَّل ع  ع ا لبعرات وا كلمعت وا رتاكنب , وا نَّلكردي واأل كعل وااكم

 ع تل ع فنو "كسعب :وكعن بعكلرة ىذه املؤ فعت, وغًنىع يف كسب  بننٌن اخلطأَ وا صَّللاب
 :مث تاله جممل ي  ع املؤ َّلفعت األخرى اذكر  نهع ,  لكيعئع" ا لع ي

 .(ه208ت )ا بهعء فنمع تل ع فنو ا لع َّلي  لفرّاء _ 

 .(ه244ت )إصالح املنطق  بع ا يِّكِّنت _ 

 .(ه291ت )ا فصنح أليب ا لبَّلعس ثللب _ 
 .(ه350ت )ا سَّلنبنو  لل ححلوث ا ّسص نف امزة األصفهعين _ 

 .(ه350)          اع اخلعصَّلي أليب ىالل ا ليكري 
 .(ه389ت )اع ا َلَلام  لزّبنحلي _ 

 .(ه06ق–ه 05ق)          ُدرّة ا  لاصِّ يف أوىعم اخللاّص  ل ردري 
 2.(ه597ت)          تكقنف ا ليعن وتلقنح اجلنعن  بع  كع ا صِّقلع 

 .  وغًنىم ككًن دمع أ َّلفلا يف اع ا َلَلاّم واخللاّص وحلميعً   دسَّليع املقعم  ذكرىم

إْذ , و ع تْنَسفع أبحلاً , ااعوي إىل ا سَّلص نح ا لُّل لي مل تنقطع يف  ع سلف"  وااقنقي أن 
ع دسجهِّلن إىل ا كسعبي يف أيِّ ووت وذ ك ِ تِّيعع ,   ميكع اسسبلعد ا لولع يف اخلطِأ دمَّل

دمع , و سلحّلد  حل ل ت األ فعظ, و سبعدع املحلارك يف اسسنلعهبع, أحكعم ا ّل ي وتلحلُّلد وولىهع
وىل بلنحل كع , دلىم ا ظَّلعىر  ع َد  هتع  لل شعء, دُ رِي بعسسلمعل أ فعظ وصنعغعت

                                                           
 . 12صالمرجع افسو، :  دنظر1
. 106 -105ص ,ر ضعن  بحل ا سلاب :لحن العامة والتطور اللغوي : دنظر2
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ة ففع  صراع ااحلدي تسجحلَّلد و تسَّليع حركي ا سَّلص نح ا لُّل لي 1"ا بلحل  ع أصلل  لعانهع
صعِحب  لضَّللف أو ا سسخفعو ا لُّل لي ا شَّلحلدحل ا ذي فشع يف 

ُ
اظراً  تِّيعع دائرة اخلطِأ امل

و ِ ذا فقحل اسسمّر ا سَّلأ نف يف جمعل ا سَّلص نح , ا بنئعت ا للمني وا كقعفني ا لع ني و ع دوهنع
ا لُّل لي يف ا لصر ااحلدي ا ذي دنشر  لنَّلعس بعسسمرار  ع خالل ا كسب املطبل ي أو 

ت ا للمني أو ا لع َّلي أو ا ربا ج اإلذا ني أو  سالسع املقع ت يف ا صُّل ف ا نل ني و اجملالَّل
 :املصلَّلرة  لل دحل مجٍع كرمٍي  ع  لمعء ا لُّل ي اذكر  نهم 

ا ذي ىل  بعرة  ع  قع ت اشرِىع  (  لدعت) ع خالل كسعبو : حممَّلحل  لع ا نَّلجعر_ 
 .يف جملي األزىر

 عمل )وىل جممل ي  قع ت مبجلي (وع و  تقع)يف كسعبو: صطفل ولاد_ 
 2.ا لراوني(ا  حل

وىل  قع ت اشرت يف جملي ا ضنعء املصردي  (  ي اجلرائحل)إبراىنم ا نعزوع بكسعبو_ 
  3.م1898:يف

 .م1968ا ذي اشر يف بًنوت (ا كسعبي ا صَّل ن ي)زىحلي وعر اا وكسعبو _ 

 .م1970 صر (أزاىًن ا ُفص ل و دوعئق ا لربني) بعس أبل ا يُّلللد  ع خالل كسعبو _ 

 .(  ُسنع اجلمنلي)فعروق شلَشي _ 

 4.(األخطعء ا لُّل لدي ا شعئلي)حممحل ا لحلاعين _ 

   (وع فهذا صلاب، وع لس يف ا سصلدب ا ل لي)إمينع بحلدع دلقلب _ 

                                                           
 14ص ,خلنع ابنعن اايلن :اللغوي والكالم المباحفي التصحيح  1
, دار ا بشعئر اإلسال ني, مقا ت للدكتور محمد الطناحي ـصفحات في التراث و التراجم و اللغة و األدب: دنظر2

. 200ص ,م2002_ى 1422, 1ط , بنعن_بًنوت
. 200ص ,مقا ت للدكتور محمد الطناحي ـصفحات في التراث و التراجم و اللغة و األدب: دنظر3
. 16, 14ص ,تلاس ,امللهحل ا لعيل  ل عت، وع لي ورطعج,حممحل شنحلول: كتب اللحن و مصادر معجم العربية التاريخي  4
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 وا لحلدحل  ع املؤ َّلفعت ا يت  زا ت تؤ َّلف يف ىذا اجملعل  ع طرو ثُ لَّلي  ع ا لُّل لدٌن ا ُ ًنَّل 
 . لل ا لُّل ي ا لربني

   فع  عدي  ع كعِّ  ع وحلَّل و  لمعء ا لرب يف جمعل ا سَّلص نح ا لُّل لي وحلميعً وححلدكعً ىل 
و شكَّل أنَّل  ع كسبلا وأ َّلُفلا فنو كعات , اافعظ  لل ا لُّل ي ا لربني  ع ا فيعد وا رِمالل

برغم أّن بلضهم وحل أسعء إىل ا لُّل ي بحلل , تحلفلهم ا  ًنة  لل   سهم وا يَّللع خلحل سهع
خحل سهع  ع ككرة خْتِطَئسهم  بلض اسسلمع ت كبعر ا ُكسَّلعب واألُدبعء وأككرىع ص نح   

وىنع دقع ا ِلْبء األكرب  لل  عتق  لمعء ا لُّل ي وا بعحكٌن إلوعزة ا سَّلص ن عت , غبعر  لنو
ا لُّل لدي بلحل دراسسهع وا نظر يف بلض األ لر وا قضعدع اخِلاَلفني يف ا لُّل ي دمَّلع ُيسعج إىل 

  1.َحْيم

                                                           
 .9ص ,م2014 ,1ط, صر –اإلسكنحلردي  , ؤسيي حلرس ا حلو ني ,حممحل رطنع:األخطاء الشائعة في اللغة العربية  :دنظر 1



 

 

 

 

 

 

التصحيح اللغوي مناىجو، ومعاييره، وجهود بعض : المبحث األول

 .العلماء فيو

تعليمية اللغة العربية مفهومها وعناصرىا، وطرائق : المبحث الثاني

ووسائل تدريسها، وأسباب الضعف في اللغة العربية ومنهج تحليل 

 .األخطاء

 



 وتعليمية اللغة العربية الّتصحيح اللُّغوي                             :                 الفصُل األوَّل
 

 
15 

 

 :مناىجو، ومعاييره، وجهود بعض العلماء فيو: الّتصحيح الّلغوي: المبحث األّول
يعٌد الٌتصحيح الٌلغوم ؾباالن مهٌمان من ؾباالت الٌلغة العربية، كذلك ألنبٌيتو البالغة يف حفظ أصوؽبا 
كأبنيتها؛ حٌّت إٌف بعضهم كصفو بأنٌو علم قائم بذاتو كغريه من علـو الٌلغة العربية؛ كلكن الذم نعلمو 

ىو أٌف الٌتصحيح الٌلغوم ظهر مصاحبان غبركة الٌتقعيد الٌلغوم ػ كما ذكرنا سلفانػ كىذا ما يبٌّي ًصلتىو 
الوطيدة بالٌنحو، أٌما من يركف أنٌو علم قائم بذاتو فإنٌنا نقوؿ أنٌو أمر كارد؛ كذلك أٌف الٌتصحيح الٌلغوم 

. لو مناىج كمعايري خاٌصةن بو، كسنوردىا يف ىذا الفصل بالٌتفصيل كاالستشهاد

 :مناىج الّتصحيح الّلغوي: أووً 
دأب ثٌلة من العلماء على الٌتأليف يف ؾباؿ الٌتصحيح الٌلغوم، كاتٌبع كلٌّ منهم منهجان ؿبٌددان يف 

تصحيحو،  قد تعٌددت أكجو ىذه الٌتصحيحات ك اختلفت من عادًل آلخر تبعان للمنهج الذم 
االذٌباه اؼبتشٌدد كاالذٌباه :يعتمده، فنشأ عن ذلك صبلة من اآلراء اؼبتعارضة يف اذٌباىّي رئيسيّي نبا

. اؼبتساىل
 :اوّتجاه المتشّدد(أ

ىو اذٌباه لو أصولو اؼبتجذِّرة يف ىذا اجملاؿ منذ بركزه على يد عدد من العلماء الٌلغويّي آنذاؾ، كقد 
لقد كصم :" يف ىذا اؼبوضوع (نعمة رحيم العزٌاكم)رائدان ؽبذا اؼبنهج حيث يقوؿ  (األصمعي)عيٌد 

الٌلغويوف اؼبتشٌددكف باػبطًأ كالٌلحن كؾباكزة الصحيح كٌل كالـ ـبالف لكالـ القبائل الفصيحة يف 
على رأس اؼبتشٌددين، كقد استماؿ تشدُّده كثريان من الٌلغويّي فتأثٌركا بو،  (األصمعي)ككاف . نظرىم

كاحتضنوا مذىبو، ككظبوا باػبطًأ كالٌلحن كثريان من الٌصيغ كاأللفاظ ال لشيءو إاٌل ألٌف يف الٌلغة ما ىو 
كذبدر 1."أفصح منها كأعرؼ، أك ألٌف تلك الٌصيغ كاأللفاظ مأخوذة عن قبائل مٌتهمة يف فصاحتها

ا ك شاعرنا فحالن كراكيةن ثقةن  (األصمعي)اإلشارة ىنا إذل أٌف  كلعٌل ىذا ما جعل عديد , كاف ناقدن
البهاء فيما تلحن فيو " صاحب كتاب (الفرٌاء): كمنهم, الٌلغويّي من بعده يتأثٌركف بو كدبنهجو الٌتصوييب

                                  
، 1العدد اجملٌلد السادس، تصدرىا كزارة اإلعالـ، اعبمهورية العراقية، ؾبلة اؼبورد، نعمة رحيم العزٌاكم،:مناىج الّتصويب اللغوي -1

 .14ص ـ،1977\ق1398
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أيب )،ك"أدب الكاتب" صاحب (اًبن قتيبة)ك, "إصالح اؼبنطق" صاحب (اًبن الٌسكِّيت)ك, "العامة
 .1ك غريىم" تقومي اللِّساف" صاحب(اًبن اعبوزم)ك, "غبن اػباصة" صاحب (ىالؿ العسكرم

كيستمدُّ ىذا االذٌباه مبادئىو فبٌا أىتت بو اؼبدرسة البصرية،كوهنا تبدك من حيث قواعدىا اليت تقـو 
فقد تشٌددكا فيو تشدُّدان جعلهم يطرحوف :" (شوقي ضيف)عليها متشدِّدة، كيف ىذا الٌصدد يقوؿ 
 كلعٌل ىذا ما هبعل من 2."ككلَّلما اصطدموا بو خطَّلأكه أك أٌكلوهي , الٌشاٌذ كال يعوِّلوف عليو يف قليلو أك كثريو 

اؼبذىب البصرم مذىبان ؿبصوران مقارنة بنظريه الكويف؛ كأكثر ما يعتمد عليو اآلخذين هبذا اؼبنهج من 
, أساساف يقيموف عليهما تفضيلهم لغةن على لغةو  (نعمة رحيم العزٌاكم)الٌلغويّي القدماء كما يذكر 

األٌكؿ ىو بيئة الٌلغة كموطن الذين يتكٌلموف هبا؛ فالقبائل اليت تسكن سيرٌةى اعبزيرة كتقيم منازؽبا يف كبد 
،كأٌما ...الٌصحراء ىي أفصح ك أنقى تركيبان من تلك اليت تسكن الثٌغور كتعيش يف أطراؼ البادية

األساس الثٌاين الذم أقاموا عليو تفضيلهم فهو الٌزماف؛ فالعرب الذين عاشوا قبل اإلسالـ كبعده حٌّت 
 3.منتصف القرف األٌكؿ اؽبجرم ىم العرب الذين يوثق بكالمهم

كقد امتٌد اؼبنهج اؼبتشدِّد  من القدمي حٌّت اغبديث، فقد يكوف من اؼبفيد أف ندخل يف عصرنا 
الذم أتى بليٌمةو من اؼبفردات الٌشائعة يف الٌصحف، غري أٌف " لغة اعبرائد"يف (إبراىيم اليازجي)فنواجو 

الذم  (أنستانس الكرملي)ما ذكره يف تصحيحاتو فبٌا يعسر كجوده يف الصحف؛ كدليل ذلك استدراؾ 
الذم عمد فيو إذل ثػيٌلةو من " قل كال تقل"صاحب كتاب (مصطفى جواد)أيٌد قولنا ىذا دبؤلَّلفو، ك

أخطاء الكيٌتاب مستدالا على زبطيئاتو بصواب الفصحاء يف نثرىم كشعرىم يف زمافو كمكافو معلومّي، 
 4."ااًلستدراؾ على قل كال تقل"بكتابو  (صبحي البٌصاـ)فاستدرؾ عليو تلميذه

كقد أيخذ على ىذا اؼبنهج عديد من اؼبآخذ كاالنتقادات؛ فالٌناظر يف ىذا األمر اؼبتفحِّص لو يلفت 
بعض الفتاكل اللغوية اليت زبٌطئي الٌصحيح كتغٌلط الفصيح، ك تريٌد الٌصواب بتهمة اػبطًأ؛ كىذا "انتباىو

التغليط كالٌرٌد للفصيح الٌصحيح يعود إذل أسباب من أبرزىا كجود بعض الثٌغرات العلمية يف منهج 

                                  
 الرياض، دار ثقيف للنشر كالتأليف، ؾبلة عادل الكتب، إبراىيم السامرائي، :التصحيح اللغوي وكتب لحن العاّمة :ينظر- 1

. 15ص ـ،1989فرباير\ق1409رجب ،37العدد اؼبملكة العربية السعودية،
 . 18ص ،(د ػ ت)7 ط مصر، القاىرة، دار اؼبعارؼ، شوقي ضيف، :المدارس النحوية- 2
. 49ص ،1 طـ،2004\ق1425بغداد، اؼبكتبة العصرية، نعمة رحيم العزٌاكم،:فصول في الّلغة والنقد :رينظى  - 3
 . 16ص إبراىيم السامرائي، :التصحيح اللغوي وكتب لحن العاّمة :ينظر-  4
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يف مقالو  (أضبد مطلوب)يف تلك اعبهود، كمن األسباب أيضان ما يورده 1"الٌتغليط كالٌتصويب
قائالن أٌف بعض الذين عينوا هبذا اجملاؿ أسرفوا يف زبطئة ما كرد من كالـ العرب، " التصحيح اللغوم"

: كييرجع ذلك إذل
 .االقتصار يف تصحيحاهتم على ما كرد يف اؼبعاجم كحدىا-1
 .إنباؿ قسم كبري من كالـ العرب القدمي-2
 .إنباؿ عديد من الكتب اليت ألٌفها صبع كرمي من العلماء كاف ؽبم فضل كبري يف حفظ الٌّتاث-3
 .عدـ األخذ بوسائل تنمية اللغة كالقياس ك االشتقاؽ كاجملاز ك النحت-4
 2.عدـ األخذ بكثريو فبٌا أصدرتو اجملامع العربية السيما ؾبمع القاىرة-5

ذعة من طرؼ عدد من الٌلغويّي، فهذا  لقد تلٌقى ىذا اؼبنهج اؼبتشدِّد الكثري من االنتقادات الالِّ
مثالن (األصمعي)إف الذين تشٌددكا من علماء العربية كػ:"ينتقد بشٌدةو أتباعو قائالن  (إبراىيم السامرٌائي)

الذم استعظم ىذا (ؿبٌمد ؿبمود الطٌٌناحي)، كمثلو 1"قد ابتعدكا عن هنج العربية كظباًحها
على أف أعظم ما تعٌرض لو الذين كتبوا يف الٌتصحيح الٌلغوم يف القدمي كاغبديث ىو :"األمر،فيقوؿ

التسرُّع كعدـ ااًلستقصاء كالٌتحرِّم كالوقوؼ عند القاعدة الٌلغوية كالٌنحوية، دكف االلتفات إذل اؼبسموع 
ىنا يورد أمران مهٌمان ؼبن  (الطٌناحي)فػ3."كاؼبأثور اؼبتناثر يف كتب العربية على اختالؼ علومها كفنوهنا

ينوم خوض غمار الٌتصحيح الٌلغوم، كىو ضركرة الٌتحٌرم كاالستقصاء عبميع علـو العربية دكف 
كذلك  (نعمة رحيم العزٌاكم)كىذا . االكتفاء بعلم كاحدو أك االعتماد على مؤلَّلف معٌّي دكف غريه

أٌما الٌنظر الٌسريع اؼبتعجِّل يف كتب الٌلغة كمتوهنا، :" ينتقد معرضان عن ىذا اؼبنهج تعجُّلىو، حيث يقوؿ
فقد ضبل بعض الٌلغويّي على ربرمي اغبالؿ، كلو أهٌنم قاموا باستقراءو كاؼو للٌنصوص كأقواؿ الٌلغويّي 

 كىذا دليل على أٌف الٌتشٌدد ىو ما وبمل ىؤالًء 4."لصوَّلبوا كثريان فبٌا قضٍوا عليو باػبطًأ كؾٌبانية الٌصواب
 .على الٌتعجُّل كالٌنظر الٌسريع على اؼبنع كالٌتحرمي

                                  
ربيع -ق1429،ذك اغبجة45-44-41:خالد إبراىيم النملة،ؾبٌلة الدرعية،العدد:مراجعات في التصحيح اللغوي-  1

 .655ص ـ،2009آذار-ـ2008كانوف األكؿ/ق1430األكؿ
 .68أضبد مطلوب،ص:التصحيح اللغوي: ينظر-  2
 .201ص ـ،2002/ق1422، 01لبناف،،ط_بريكت دار البشائر اإلسالمية، ، مقاوت العّّلمة الدكتور محمد الطناحي-3
 19ص نعمة رحيم العزٌاكم، :مناىج التصويب اللغوي -4
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 :المنهج الُمتساِىل(ب
كىو ًاذٌباه نشأ بعد ظهور اؼبنهج اؼبتشٌدد، كهبيز ىذا اؼبنهج التطوُّر الٌنوعي يف االستعماؿ عن طريق 

حدثة
ي
، فهم قد توٌسعوا 1"االجتهاد كالبحث يف كجوه الٌتخريج كالٌتجويز ؼبا يشيع من االستعماالت اؼب

ككاف اؼبتساىلوف من الٌلغويّي وبتٌجوف ؼبذىبهم، "عن ما أتى بو أصحاب اؼبنهج اؼبتشٌدد بكثري، 
كيؤيٌدكنو بأقواؿو يعزكهنا لبعض الٌلغويّي، كىي أقواؿ تدعوا للٌتساىل كربضُّ على األخذ بو، أكلئك 

أحد  (ابن ىشاـ الٌلخمي)من ذلك ما ركاه . الٌلغويّي الذين نٌصبوا أنفسهم لتنقية الٌلغة، كؿباربة الٌلحن
على ما ظبعت من كالـ العرب ليس أحد يلحن إاٌل : ركل الفرٌاء أٌف الكسائي قاؿ:اؼبتساىلّي فقاؿ

 كيف ىذا إشارة إذل أحد اؼببادئ اليت سبٌيز هبا ىذا اؼبنهج عن نظريه كىي اعتمادىم صبيع لغات 2"القليل
العرب دكف استثناء، إضافة إذل اعتمادىم مبادئ كيًصمت بالتساىل كالتوٌسع مقارنة بأصحاب االذٌباه 

ثالثة طوابع "فاؼبدرسة الكوفية تقـو على. اؼبتشدِّد، الذين اعتمدكا أغلب ما أتت بو اؼبدرسة البصرية
طابع االٌتساع يف الرِّكاية؛ حبيث تفتح صبيع الدركب كاؼبسالك لألشعار كالٌلغات : كبرية تشيع فيها ىي

الٌشاٌذة، كطابع االتِّساع يف القياس حبيث يقاس على الٌشاٌذ كالٌنادر دكف الٌتقيُّد بندرتو كشذكذه، مثٌ 
، كلذا فقد عٌدت الكوفة 3"طابع اؼبخالفة يف بعض اؼبصطلحات النَّلحوية كما يٌتصل هبا من العوامل

كاؼبتأثٌرين دبنهجها متساىلّي جٌدان حيث بلغ منهجهم حدَّل إهباز االستشهاد بالقراءات القرآنية الٌشاٌذة 
 4.فضالن عن استشهادىم جبميع ما ريًكم معركفان كاف صاحبو أك غري معركؼ

كقد سبٌيزت مؤلفات أصحاب ىذا االذٌباه باالقتضاب على مؤلفات من سبقوىم من اؼبتشٌددين 
قل كال "الذم استدرؾ فيو على كتاب  (صبحي البٌصاـ)لػ"االستدراؾ على قل كال تقل"مثل كتاب

 :، كعمومان فإٌف اؼبنهج اؼبتساىل سبٌيز دبالمح يتمٌثل أنٌبها يف مايلي5(مصطفى جواد )لػ  "تقل

                                  
 .15ص تونس، جامعة قرطاج، ؿبمد شندكؿ ،اؼبعهد العارل لٌلغات، :كتب اللحن ومصادر معجم العربية التاريخي -1
 .14ص نعمة رحيم العزاكم،: مناىج التصويب اللغوي -2
 . 158ص شوقي ضيف،:المدارس الّنحوية- 3
تيزم كزك،  جامعة مولود معمرم، مسعودة سليماين، :المعايير الّصوابية في الّلغة العربية بين القدامى و المعاصرين : ينظر-4

 .83ص اعبزائر،
 .68ص ،2008حزيراف ،06العدد أضبد مطلوب، ؾبلة اللغة العربية كآداهبا، :الّتصحيح اللغوي :ر ينظ5
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الٌتوٌسع يف التصحيح؛ كذلك عن طريق الرجوع إذل اؼباٌدة اغبٌية، كالٌتوٌسع يف القياس باالستعانة -1
باؼبقاييس اليت أتى هبا القدامى، أك اليت قاؿ هبا اجملمع اللغوم بالقاىرة، أك ما ًاجتيًهد يف البحث فيو 

 .شخصيان 
 .اعتماد أكثر من مرجع يف متابعة القضية أك اؼبشكلة الٌلغوية-2
 .فتح باب االستشهاد حٌّت يومنا ىذا، كىو ما سبق كأف طٌبقو ؾبمع اللغة العربية يف معاصبو-3
ًاعتماد كإجازة استعماؿ الٌلفظ كلو كاف على غري استعماؿ العرب؛ كونو جار على أقيستهم اليت -4

 .ربٌدثوىا من ؾباز كاشتقاؽ كتوسيعو يف الدَّلاللة
الٌتوسُّع يف االختيارات األسلوبية كفكرة الٌتجمُّعات  اغبرٌة اليت تسمح بتحريك الكلمات من -5

 1.مواقعها دكف ترتيبو معٌّي، مادل يكن ىناؾ نصٌّ كبوم يعارض ذلك
كلعٌل ىذه اؼببادئ تبّيِّ مدل اًتِّساع كمشوؿ ىذا اؼبنهج لعديد من اؼبصطلحات كاؼبفردات 

اؼبستعملة، كذلك مواكبة لعصرنا الذم سبٌيز بالٌسرعة يف كٌل شيء حٌّت يف اختالؼ اؼبصطلحات 
. كالتواضع عليها

 :معايير الّتصحيح اللُّغوي: ااياً 
إٌف اغبديث عن معايري التصحيح الٌلغوم يؤكلنا إذل الٌتطرُّؼ ؼبفهومها أك اؼبقصود منها؛ فاؼبعيار يف 
ؾباؿ اللغات وبٌدد كيعرَّلؼ بأنٌو ما ينبغي أف يقاؿ كما ينبغي أف ال يقاؿ، كيبيِّز بّي االستعماؿ اؼبقبوؿ 

كغري اؼبقبوؿ لدل صباعة معٌينة باعتباره أمبوذجان وبتذل بو،كعليو فإٌف اؼبقصود دبعايري التصحيح ىو 
اؼبقاييس اليت يتٌم باالستناد إليها ربديد الٌصواب من اػبطًأ، كاػبطًأ من الصواب باعتبار اػبطًأ اكبرافان 

 .عن معيارو معٌّيو 
كالٌتصحيح الٌلغوم من اؼبوضوعات ذات األنبية البالغة، كىو كذلك من اؼبوضوعات اػبطرة، ألٌف 
زبطئة الٌصواب ال تًقلُّ خطران عن اػبطًأ نفسو، لذا كاف البيدَّل من االعتماد على معايري مٌتفقو عليها؛ 

كمن ىنا فقد رافق جهد "لكٌن بعضها اآلخر ـبتلىف فيو، حيث أخذ بو بعض الٌلغويّي كتركو آخركف،
الٌتصحيح جهد آخر ىو متابعة ما يقرِّره اؼبصحِّحوف يف جهيت اإلنكار كالقىبوؿ، إذ تكشَّلف ببعد 
التقصِّي كاؼبتابعة أٌف التصحيح نفسو ؿبتاج إذل تصحيح، فلم يتهٌيأ لكثريو فبَّلن صٌنفوا يف التصحيح 

                                  
 ،01ج ـ،2008، 01ط مصر، القاىرة، عادل الكتب، دبساعدة فريق عمل،-أضبد ـبتار عمر :اللغوي معجم الصواب :ر ينظ1
. (ج،د:اؼبقدمة)
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، كىذا ما سٌبب ما يشبو الفوضى يف ىذا اجملاؿ، 1"الٌلغوم تقبُّل الٌناس لكلِّ ما أنكركه كقضٍوا دبنعو 
أٌف كتب التصويب اللغوم كاؼبتأٌخر منها خاٌصة قد : "رأيو قائالن  (نعمة رحيم العزٌاكم)حيث يورد 

اًٌتسمت بالفوضى، كامتازت بالتناقض كاالضطراب مثػىليها يف ذلك مثل كتب الٌنحو سبامان، فكما أٌف 
الٌناظر يف كتب النحًو هبد اغبكم كنقيضو كيرل الوجو كضٌده فكذلك الناظر يف كتب التصويب 
الٌلغوم هبد االستعماؿ الواحد مقبوالن عند فريق من الٌلغويّي كمرفوضاٌ كموصوماٌ باػبطًأ عند فريقو 

، كلعٌل سبب ىذا االرتباط بالٌنحو ىو أٌف الٌتصحيح الٌلغوم مرتبط أشٌد االرتباط بالٌنحو، كىذا 2"آخر
كعليو فإنٌنا سنورد يف ىذا اؼببحث اؼبعايري اليت مٌت اعتمادىا يف التصحيح . ما سبق لنا كأف فٌصلنا فيو

 :اللغوم كىي
 :القرآن الكريم وقراءاتو(أ

القرآف الكرمي كىو كالـ ا سبحانو كتعاذل الذم ال يأتيو الباطل من بّي يديو ك ال من خلفو، 
كقراءاتو الٌسبع اليت جاءت تيسريان كزبفيفان على األٌمة اإلسالمية، كاختلفت اآلراء حوؿ األخذ 

باالستشهاد بشواذِّىا، فمن اللغويّي من أخذ بالٌسبع اؼبشهورة اؼبعتمد عليها دكف غريىا، كمنهم من 
عبد الفٌتاح )أخذ هبا كبشواذِّىا مرخِّصّي كؾبوِّزين االستشهاد هبا مادل زبالف قياسان معلومان، كقد ذكر 

يف ىذا الٌصدد أٌف العلماء قد اعتمدكا القراءات نظريان، أٌما تطبيقان فقد خطٌئوا بعض ما جاءت  (سليم
أٌما ـ الوجهة العملية الٌتطبيقية فلم ذبتمع كلمتهم على االلتزاـ دبا أيٌدكه نظران، بل :"ب حيث يقوؿ

خرج عن ذلك بعضه منهم، فعرض بعض القراءات على معيار كالـ العرب قياسان ك شذكذان ك تضعيفان 
، ك (ق154ت)أبو عمرك بن العالء:، ك من ىؤالء الٌلغويّي نذكر3"ك رفضان ك زبطئةن أحيانان 

أٌما العلماء الذين دل . 4كغريىم (ق208ت)، ك الفرٌاء(ق204ت)، كاؼبازين(ق189ت)الكسائي
فهم "يرتضوا أف تنسب قراءة إذل غبنو فجٌوزكا االحتجاج هبا سواءن أكانت متواترةن أك آحادان أك شاٌذةن، 

يطلىقٍّي، فيجوِّزكهنا ك هبوِّزكف كل استعماؿو لغوم كافق 
يتلٌقٍوف القراءات القرآنية بالقىبوؿ ك الٌتسليم اؼب

                                  
 .19ص خليل بنياف اغبٌسوف، :في التصحيح اللغوي و الكّلم المباح -1
 .62ص نعمة رحيم العزٌاكم، :فصول في اللغة والنقد -2
 .62ص ـ،1991\ق1411، 01ط دار اؼبعارؼ، عبد الفٌتاح سليم،: المعيار في التخطئة و التصويب -3
. 63ػ 62ص ،المرجع افسو-4
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 كمعىن ىذا أف ىؤالء العلماء 1"كاحدةن منها، دكف النظر إذل درجة القراءة كحظِّها من التواتر أك الٌشذكذ
ال هتمُّهم طبيعة القراءة بل يكفي ثبوهتا بالرِّكاية كدبا جاء من كالـ العاٌمة، حّتَّل كإف خالف ذلك 

، (ق501ت)، كابن مكِّي الصِّقلِّي(ق392ت)ابن ججِّ : األٍقًيسة اؼبشهورة، كمن ىؤالء العلماء نذكر
 .2كغريىم (ق1069ت)، كشهاب الٌدين اػبيفاجي(ق577ت)كابن ىشاـ الٌلٍخمي

كعليو فإٌف القرآف الكرمي كقراءاتو فبٌا هبوز االستشهاد بو رغم االختالفات اليت بّي أحريفو، إاٌل أهنا 
 .نيًقلت إلينا ظباعان من عربو موثوؽو بعربٌيتهم كىذا كاؼو العتمادىا

 :الحديث الّنبوي الّشريف(ب
ال شٌك يف أٌف الرسوؿ صٌلى ا عليو كسٌلم أفصح العرب فهو ال ينطق عن اؽبول بل كالمو كحيه 
من ا سبحانو كتعاذل من غري القرآف الكرمي، كلذلك أكردنا اغبديث الٌنبوم بعد القرآف الكرمي، كيًقرُّ 
حبقيقة ىذا األمر كلُّ الٌلغويّي، كرغم ىذا فإٌف بعضهم منع االستشهاد باألحاديث الٌنبوية حبٌجة أنٌا 

كقد نظر الٌلغويوف كالنحاة فيما كرد من ىذه األحاديث كعرضوه على كالـ العرب "مركيةه باؼبعىن، 
، 3"ػشعره ك نثره ػ  فوجدكا من بينو ما قد ىبالف ىذا الكالـ يف لفظو، أك يف إعرابو،  أك يف تركيبو

 :كنتيجة ؽبذا كجدنا أنفسنا أماـ فريقّي
 يبنع اعتماد اغبديث اؼبركم باؼبعىن الحتماؿ كقوع الرٌُّكاة الذين يتناقلونو بينهم يف الٌلحن، ككذا :األّول

لوركد عديد من الٌتصحيفات كالٌتحريفات يف نصوص اغبديث النبوم اؼبكتوب الذم ريًكم يف أصلو 
، كأبو حامت (ق244ت)، كابن السِّكِّيت(ق216ت)األصمعي: باؼبعىن، كمن ىؤالء نذكر

 .، كغريىم(ق267ت)، كاًبن قيتيبة(ق248ت)الٌسجستاين
:  كىم من أخذكا باغبديث الٌشريف ًقياسان مٍطلقان دكف تفريقو بّي بعضو البعض، كمن ىؤالء :الثّااي 

 .4(ق1962ت)، كؿبٌمد علي الٌنٌجار(ق971ت)، كاغبنبلي(ق672ت)اًبن مالك

  :السَّماع(ج

                                  
 .63ص ،عبد الفتاح سليم: المعيار في التخطئة والتصويب -1
 .73ػ 72ػ 70  ص ،رجع افسو الم-2
 . 91ص عبد الفٌتاح سليم،: المرجع افسو-3
 . 93ػ 92ػ 91ص عبد الفٌتاح سليم،: المرجع افسو- 4
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ما دل يذكر فيو قاعدة كلية مشتملة " كاؼبقصود منو ىو, كىو أحد اؼبعايري اؼبهمة اليت نعرض إليها
كالسَّلماع كالقياس كالقراءات القرآنية كاغبديث النَّلبوم الشريف اختلف اللُّغويوف حوؿ , 1"على جزئياتو

ك بعضهم , كال ىبطِّئ من يأخذ هبا, فبعضهم هبيزىا, بعض الصِّيغ كاأللفاظ اليت ظبعت عن العرب فيو
كذبد ىذا االضطراب يف كتب التَّلصويب القديبة , ألهنا دل تيسمع عن قبائل موثوؽ بفصاحتها, يرفضها
كلعٌل ىذا االضطراب يرجع إذل كثرة األلفاظ اليت تلقى يوميان على آذاف اؼبدكِّنّي اللُّغويّي، , 2كاغبديثة

كبالٌتارل يرد احتماؿ اػبلط بينها نظران إذل أنٌو ال يوجد ما ييثًبت ذلك ًسول ظباعهم ؽبا نيطقان من أفواه 
 .أصحاهبا

كقد تعٌرض معيار السَّلماع إذل اغبدكد الزَّلمنية كاؼبكانية اليت فرضتها اؼبدرسة البصرية عليو، فأحسن 
مىع اللُّغة القاىرم صينعان عندما حٌرر الٌسماع من قيود الٌزماف كاؼبكاف، ليشمل ما ييسمع اليـو من "ؾبى

طوائف اجملتمع كاغبٌدادين كالنَّلجَّلارين كالبٌنائّي، كغريىم من أرباب اغًبرىؼ كالصِّناعات، كأجاز االعتداد 
دبعىن أفَّل ؾبمع الٌلغة قد توسَّلع يف ىذا األمر، لكٌنو أخضع األلفاظ 3"باأللفاظ اؼبأثورة عن القيدماء

. اؼبسموعة ًلما أيثًر عن العرب من أقيسةو صحيحة

 :الِقَياس(د
القياس ىو رٌد الشيء إذل نظريه، كىذا الذم يػيرىدُّ إذل نظريه يكوف جديدان بالنِّسبة إذل اؼبتكلِّم الذم 

، 4دل يسمع من قبل، كأٌما الٌنظري الذم ريٌد إليو اللفظ اعبديد فهو معركؼ للمتكٌلم ػ أم ظبعو ػ من قبل
ؿباكاة العرب يف طرائقهم اللغوية كضبىٍلي كالمنا على :" أٌما تعريف القياس يف ؾباؿ علـو اللغة فهو

كما تًبع ذلك من إعالؿ , كضبط اغبركؼ كترتيب الكلمات, كالمهم يف صوغ أصوؿ اؼباٌدة كفركعها
، كقد أغفلت اؼبعاجم العربية الكثري من الصِّيغ القياسية، لذا فقد اختلف 5..."كإبداال كحذؼ كزيادة 

لكن إجازة القياس هبب أف ال " موقف اللُّغويّي من القياس فيأخذ بو بعضهم كيبنعو البعض اآلخر

                                  
. 105ص ،(ظباعي)ماٌدة ،الشريف الجرجااي :التعريفات -1
. 63ص نعمة رحيم العزٌاكم، :فصول في اللغة والنقد -2
 .34ص إيبيل بديع يعقوب، : معجم الخطأ والّصواب-3
 ـ،2011منشورات ـبرب اؼبمارسات اللغوية يف اعبزائر، صليحة ـبلويف، :األخطاء الّلغوية في وسائل اإلعّلم الجزائرية -4

 .53ص
 .22ص ،(د ػ ت)،(د ػ ط)مصر، القاىرة، دار اؼبعارؼ، عباس حسن،:اللغة والّنحو بين القديم والحديث -5
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فالقياس غري قادر على تقرير أٌف ىذا الفعل اجملٌرد مثالن يبكن أف  (...)تؤٌدم إذل اؼببالغة يف فتح بابو
أك أٌف ذلك الفعل الثُّالثي يبكن أف , أك أفَّل ىذا الفعل اؼبزيد يصٌح استعماؿ اجملٌرد منو, يستعمل مزيدان 

اخل، ألف اؼبدار يف ذلك كلِّو على ...يينسب استنتاجان إذل كزنو اغبقيقي من أكزاف الثُّالثي السٌِّتة
كأٍف ال حيلة يف التغلُّب على ىذه العقبة يف العربية إال الرجوع إذل اؼبعجمات العربية دبا أثبتتو , السماع

. 1"من صيغ الفعل كأكزانو
كمنو لبلص إذل أف القياس رغم اآلراء الواردة فيو يف اعتماده كمعيار إال أنو يعدُّ من أىم اؼبعايري 

مىع الٌلغة العربية حديثان   .اليت هبب الوقوؼ عليها بعدما أقرَّله ؾبى

 :جهود بعض العلماء في ميدان التَّصحيح اللُّغوي: الثاً 
ؼبٌا كاف للتصحيح اللغوم األنبية الكربل يف اغبفاظ على اللغة العربية من اللحن كاألخطاء ككيد 
اؼبّتبصّي هبا،كاف حريان بنا عرض جهود ىؤالء العلماء الذين انربكا إذل خدمة لغتهم بعد ما رأكا ما 

 كفشا فيها من اػبطأ الذم إف غيضَّل الطرؼ عنو كانت القاضية اليت سبحي لغة ،دٌب فيها من اللحن
العرب، كسبس أشبن ما لديهم كىو القرآف الكرمي، كىذا حبكم أٌف أكؿ األسباب اليت دفعت بالعلماء 

للتأليف يف ىذا اجملاؿ كاف اػبوؼ من فشو اللحن كاػبطأ يف القرآف، كمن مث ربريفو كانزياحو عن معناه 

      ﴿ :اغبقيقي، لكن إضافةن إذل قولو تعاذل 

﴾ 2 دأب ىذا اعبمع الكرمي للحفاظ على لغة القرآف خاٌصة، كلغة العرب عاٌمة بالتأليف 

طئ العاٌمة أك اػباٌصة فيو، كنعرض يف مبحثنا ىذا عملّي مهمّي، من القدمي  كالتصحيح لكل ما ىبي
. ؼبصطفى جواد (قل كالتقل)للكسائي، كمن اغبديث اؼبعاصر كتاب  (ماتلحن فيو العامة)كتاب 

 ":علي بن حمزة الكسائي:"لـ (ما تلحن فيو العاّمة)كتاب  (1
أكؿ من خاض ًغمار التأليف يف التصحيح اللغوم، فهو يعترب من أكائل " الكسائي"ييرجَّلح أف 

 .(ما تلحن فيو العامة)اؼبهتمِّّي بتنقية اللغة من اػبطأ كاللحن، كيًسم ميؤلَّلفو ب
كىو أبو اغبسن علي بن ضبزة بن عبد ا األيسدم، الكويف، اؼبعركؼ بالكسائي، مقرئه، كؾبوِّد، 

كلغوم، ككبوم كشاعر، نشأ بالكوفة، كأخذ الٌلغة من أعراب اغبيطيمة، كأخذ عن الٌرؤاسي كضبزة 
                                  

.  49ػ 48 إيبيل بديع يعقوب، ص :معجم الخطأ والصواب في اللغة -1
2

 .9:اآلية: سورة الحجر 



 وتعليمية اللغة العربية الّتصحيح اللُّغوي                             :                 الفصُل األوَّل
 

 
24 

 

، (ـ796_ ق 180ت )رىنٍبًويو :الزَّليَّلات، قرأ عليو خىٍلقه ببغداد، كبالرِّقٌة، كغرينبا من البلداف، تويف بػ
 1...من تصانيفو اؼبختصر يف النحو، كتاب القراءات، معاين القرآف

، ذك أنبية كبرية يف ؾباؿ التصويب فهو أقدـ الكتب اؼبصنَّلفة يف غبن "ماتلحن فيو العامة"ككتاب 
 .العاٌمة، كمؤلِّفو عىلىم من األعالـ اؼبأخوذ عنهم علم اللغة كاؼبوثوؽ هبم

، اعتمد يف ربقيقو على أربع ـبطوطات "رمضاف عبد التواب"فهذا الكتاب ـبطوط قاـ بتحقيقو 
، قامت بطبعها كنشرىا مكتبة اػباقبي (ص176)ـبتلفة، كىو يتضمن مئة كستة كسبعوف صفحة 

 .ـ1982_ق1403بالقاىرة كدار الرفاعي بالرياض سنة 
منهجان متشددان يف كتابو ىذا، فقد اعتمد يف اغبكم على صحة لفظ أك زبطئتو " الكسائي"سلك  

بوركده يف السماع، كدل يعٌوؿ يف ذلك إال على االستشهاد بالقرآف كالشعر، كرفض ما سول ذلك، كيف 
موقفو اؼبتشدِّد ىذا غرابة، ألنو يتناقض كمبدأ أىل الكوفة الذم أرسى ىو قواعده، كالذم يعترب الشاٌذ 

ىو " الكسائي"، كلعٌل سبب ىذا التشدُّد الذم انتهجو 2أصالن ييقاس عليو كال هبوز زبطئة مستعملو
رمضاف عبد "أسبقيتو للتأليف يف ىذا اجملاؿ، فقد سبيز مؤلَّلفو كذلك بعد الّتتيب أك التقسيم، كأرجع 

 3.ىذا الفعل إذل أكليتو كأسبقيتو للتأليف يف ىذا اجملاؿ" التواب
أك  (كتقوؿ)لألخطاء كتصويبها يف كتابو فإف كلَّل فقرة فيو تبدأ بعبارة " الكسائي"أمَّلا طريقة عرض 

، كىو يكتفي يف بعض األحياف بذكر الٌصواب فحسب، كبذلك ال نعرؼ كيف كاف نطق (كيقاؿ)
قد اشّتيت ًبطانة جديدة : كتقوؿ: "الناس يف ذلك الٌزمن للكلمة اليت يتحٌدث عنها، فمثالن يقوؿ

         ﴿قاؿ تعاذل جل ذكره_ بكسر الباء_

  ﴾45.، فال تدرم أكانت تنطق عند العامة بفتح الباء أك بضمِّها 

                                  
 . 436، ص2ـ، ج1993_ق1414، 1، عمر رضا كحالة، مؤسسة الرسالة، طمعجم المؤلفين: ينظر-  1
  .15، ؿبمد شدكؿ، اؼبعهد العارل للغات، جامعة قرطاج، تونس، صكتب اللحن ومصادر معجم العربية التاريخي: ينظر-  2
رمضاف عبد التواب، مكتبة اػباقبي، القاىرة، دار  (تح)أيب اغبسن علي بن ضبزة الكسائي، : ماتلحن فيو العامة: ينظر-  3

  .03ـ، ص1982_ق1402، 1الرفاعي، الرياض، ط
  .118: ، اآليةآل عمران: سورة 4-

 . 78الكسائي،ص: ماتلحن فيو العامة: ينظر- 5
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للكسائي إال أنو ييعدُّ من أىم كتب  (غبن العواـ)كرغم اؼبآخذ اليت أخذت على ىذا الكتاب 
التصحيح اللغوم اليت كاجهت تفشي اللحن يف اللغة العربية آنذاؾ، فهو قد فتح الباب بعده للكثري 

. من اعبهود يف ىذا السبيل النبيل منذ القدمي كحّت اليـو
 ":مصطفى جواد:"لـ( قل وو تقل:)كتاب (2

، عىلىم لغوم، كؿبقق شهري من بغداد، (ـ1969_ق1379ت )ىو مصطفى بن جواد البغدادم 
، كقل 1الصُّبح النَّلذير للمصباح اؼبنري، كرياض األدب، كتراجم األعياف العراقيّي القدماء: من مؤلفاتو

كال تقل الذم بّي أيدينا؛ كقد عيدَّل ىذا األخري من الكتب اليت كاف ؽبا األثر البليغ يف تنقية اللغة 
 .العربية من شوائب األخطاء، كظهر ىذا جليان فيما ييؤلف كما يكتب حديثان 

، كالطبعة (ـ2001)كالكتاب جزأين، طبعتو دار اؼبدل الثقافية، كالنشر عاـ كاحد كألفّي للميالد
، كوبوم الكتاب مائيت صفحة (ـ1988)األكذل كانت عاـ شباف كشبانّي كتسع مائة كألف للميالد

 .(ص160)يف جزئو األكؿ، كالثاين على ستّي كمائة صفحة (ص200)
، مث ييربٌر كييبٌّي العٌلة يف اختياره (قل كال تقل)يف كتابو اػبطأ عن طريق قولو " مصطفى جواد"كوبلِّل 

باالستشهاد بالقرآف كاغبديث كالشعر، كدبا كرد يف معاجم اللغويّي الثِّقة، فمثالن عند االستشهاد 
، ييفصِّل مث يستشهد 2"اؼبّتفوف كاألتراؼ، كال تقل االرستقراطيوف كاالرستقراطية: قل: "بالقرآف يقوؿ
            ﴿بقولو تعاذل

﴾3 

دان، كتشدُّد البصريّي رغم أنَّلو من دعاة التوسُّع  كيعتمد الكاتب يف ىذا الكتاب منهجان متشدِّ
كالتساىل، كمن القائلّي باعتماد اؼبذىب الكويف يف الدراسات اللغوية كالنحوية، فعلى سبيل اؼبثاؿ ما 

 4."أثر عليو: أثػَّلرى فيو كال تقل: قل: "ذكره عن نيابًة حركؼو بعضىها عن بعضو حّي يقوؿ يف كتابو

                                  
ؿبمد خري رمضاف يوسف، مكتبة اؼبلك فهد الوطنية، الرياض، السعودية، : معجم المؤلفين المعاصرين: ينظر1-

.  772، ص(ط.د)ق،1425
 . 78ـ ،ص1988، 1سوريا، ط_مصطفى جواد، دار اؼبدل، دمشق: قل ووتقل  2-
  .34اآلية، : سورة سبأ 3-

  .74مصطفى جواد، ص: قل وو تقل-  4
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، "االستدراؾ على كتاب قل كال تقل"بكتابو " صبحي البصَّلاـ"كقد استدرؾ على ىذا الكتاب 
يكثر من االستشهاد آلرائو بكتب اؼبولِّدين من علماء الدكلة العباسية فبن "حيث يقوؿ أنو كجده 

عيرفوا جبودة لغتو كرصانة أسلوبو، كابن اؼبقفَّلع كاعباحظ كأيب حياف التوحيدم، كقد يهبط من ىذه 
 1."الطبقة إذل طبقة ابن اعبوزم، كياقوت اغبموم

 كلبلص يف آخر ىذا اؼببحث أفَّل التصحيح اللُّغوم رغم ما يعانيو من اختالؼ آراء كتعدُّد 
كجهات الٌنظر اليت كصمها البعض بالفوضى، إالَّل أنٌو يظٌل ذلك الرقيب الٌذاٌب عن اللغة العربية ما 

يشوهبا أك يهدِّد كياهنا، كالفضل كٌلو يعود بعد ا سبحانو إذل ما يقـو بو ثٌلة من العلماء الكراـ من 
ؾبهودات كمقاالت كمؤلفات يف ىذا اجملاؿ للمحافظة قدر اؼبستطاع على اللغة العربية على ألسنة 

 .      اػباٌصة قبل العاٌمة

 :تعليمية الّلغة العربية:المبحث الثااي 
 :مفهوم التعليمية: أووً 

قبل الولوج يف تعريف تعليمية اللغة العربية، البٌد لنا من التطٌرؽ إذل تعريف عملييت التعليم كالتعلم 
 .كعوامل قباحهما، بعدِّنبا األساس الذم تقـو عليو العملية التعليمية 

 :للتعليم معافو كثرية  زبتلف باختالؼ اؼبشارب الفكرية كالفلسفية للباحثّي، نذكر منها :التعليم  .1
 " ،فعل يبلغ اؼبدرس بواسطتو للتلميذ ؾبموعة من اؼبعارؼ العامة كاػباصة كأشكاؿ التفكري ككسائلو

 .كهبعلو يكتسبها كيتعٌلمها
 2."عملية نقل اؼبعارؼ كاؼبعلومات من اؼبدرس إذل اؼبتعلم يف موقف تعليمي معّي 

   فالتعليم من خالؿ ىذين التعريفّي ىو عملية تعتمد أساسا على اؼبعلم يف حّي يعترب اؼبتعلم ؾبرد 
 .كعاء تتم تعبئتو من طرؼ اؼبعلم

 " ؾبموعة اإلجراءات كاألنشطة اليت تعتمد من طرؼ اؼبعلم لنقل معارؼ أك مهارات للمتعلم قصد
  1."اغبصوؿ على تغيري متوقع يف سلوكو، كتتدخل فيو ؾبموعة من العوامل

                                  
  .09ـ، ص1977_ ق1396، 1، صبحي البصَّلاـ، مطبعة اؼبعارؼ، بغداد، طاوستدراك على كتاب قل وو تقل- 1

، 08 نور الدين قايد كحكيمة سبيعي، ؾبلة الواحات، العدد:التعليمية وعّلقتها باألداء البيداغوغوجي والتربية 2 -
 . 40ـ، جامعة ؿبمد خيضر، بسكرة، ص2010
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أما التعليم من خالؿ ىذا التعريف فهو عملية إكساب اؼبتعلم اؼبعارؼ كاؼبهارات من طرؼ اؼبعلم 
 .كفق عملية منظمة تتدخل فيها ؾبموعة من العوامل غبصوؿ فعل التعلم كقباحو 

الكتساب  ىو خربة إنسانية ربدث تغيريا يف سلوؾ الفرد كأدائو، يؤديها اؼبتعلم يف سعي:التعلُّم -2
 .اؼبهارات كاؼبعلومات  اؼبعارؼ

تغريُّ دائم يف آليات السلوؾ، يتضمن مثريات خاٌصة كاستجابات تشكَّللت :"بأنو "دكمياف"يعرِّفو 
 2. "عن اػبربة السابقة بتلك اؼبثريات كاالستجابات أك ما يشاهبها

ىو التغريُّ اغبادث يف سلوؾ الفرد نتيجة تفاعيًلو مع البيئة كما :"بقوؽبا " كريباف بىًدير "كتعرِّفو
 كمعىن ىذا أف التعلُّم ؾبموعة 3."يكتسبو الفرد أثناء عملية التعلُّم، كيعترب ىذا ىو ادِّد لسلوؾ الفرد 

ات يف أداء الفرد ربدث نتيجة للخربة كالٌتفاعل مع ايط كالبيئة   .من التغريُّ
 : كىناؾ عوامل معيَّلنة تتكامل يف إقباح عملية التعلُّم منها

يتَّلصل التعلُّم بالنضج إذل درجة كبرية، فهو عملية مبو متتابع يتناكؿ صبيع نواحي الكائن : أـ النُّضج
، "كوبدث بطريقة غري شعورية، فهو حدث ال إرادم يواصل فعلو بالقوَّلة خارج إرادة الفرد"اغبي، 

حيث يتَّلضح ىذا النضج يف التكوين اعبسمي الذم يبكِّن الكائن اغبي من القياـ بوظائفو اعبسمية، 
كاذل جانب ىذا الٌنضج الظاىرم ىناؾ نضج اعبهاز العصيب الذم يبدك أثره يف سلوؾ الفرد كقدرتو 

على سبييز األشياء كإدراكها، كالٌنضج االنفعارل الذم يتمثل يف التحكُّم يف االنفعاالت، كالٌنضج 
 4."االجتماعي اؼبتمثِّل يف التفاعل مع اجملتمع، كالنضج العقلي اؼبتمثِّل يف مبو اؼبدركات

ق وبدد سلوؾ الفرد،  ٌّ كيعترب النضج يف كافَّلة ىذه اعبوانب من العوامل اؽبامَّلة اؼبؤثِّرة يف التعٌلم ألفِّ
 .كبالتارل وبدِّد مدل ما يستطيع أف يقـو بو من نشاط تعليمي

                                                                                                               
  .40ص:لمرجع افسوا 1- 

  .24ـ، ص2004، 1رجاء ؿبمود أبو عالـ، دار اؼبسرية، عماف، األردف، ط: لتعلم أسسو وتطبيقاتوا-  2

  .15ـ،ص2008_ق1428، 1كريباف بدير ؿبمد، دار اؼبسرية، عماف، األردف، ط: التعلم النشط 3- 
ـ، 2000، 4أضبد حساين، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، جامعة كىراف، ط: دراسات في اللساايات التطبيقية: ينظر  4-
  .52ص



 وتعليمية اللغة العربية الّتصحيح اللُّغوي                             :                 الفصُل األوَّل
 

 
28 

 

 ىو ثاين أىمِّ العوامل اليت ال تكتمل عملية التعٌلم الناجحة إال هبا إ ال يكوف الفرد :ب ـ اوستعداد
، كىذا يعج 1"كاالستعداد للتعلُّم قد يكوف راجعان للنُّضج، كقد يكوف راجعان ؽبما معان "مستعدا ؽبا، 

أهنما متكامالف معان؛ ألهنما يشكِّالف أرضية االستعداد، كىو أىمُّ عامل نفسيو يف عملية التعٌلم، ألٌف 
 2.انعدامو يعج أف ىناؾ عائق ككابح لطاقة اؼبتعلِّم النفسية، فبا يعرقل الغاية اؼبتوخَّلاىة من عملية التعٌلم

يعٌد الفهم يف عيٍرؼ علماء الٌنفس عامل أساسان يف عملية التعٌلم؛ غري أٌف الفهم اليتحقَّلق :ج ـ الفهم
بّي اؼبعلِّم كاؼبتعلِّم إال بتوفِّر شركط يف جوىرىا، فهي عملية تواصلية كمن شركط إقباحها التجانس يف 

 3.السُّنىن كالقواعد بّي الباٌث كاؼبتلقِّي يف العملية التعليمية لكي ربدث االستجابة اؼبالئمة لعملية التعٌلم

ىو استمرار لفعل العالقة "كىو من الدَّلعائم اليت تقـو عليها العملية التعليمية من حيث :د ـ التَّكرار
القائمة بّي اؼبثري كاالستجابة، كىي العالقة اليت تتحوَّلؿ إذل عادًة لدل اؼبتعلِّم، فبٌا هبعل الذاكرة قادرة 

 4."على استيعاب اؼبفاىيم يف سياقات متباينة
كىذه العوامل كٌلها متكاملة فيما بينها ػ كما ذكرنا ػ رغم تباييًنها؛ إذ ال يبكن أف نغفل أيٌان منها دكف 

 .اإلشارة إذل اآلخر، كعليو فإهنا عوامل أساسية هبب توٌفرىا يف عملية التعٌلم الناجحة

إٌف كلمة التعليمية من حيث االشتقاؽ اللغوم ؽبا تنحدر من أصل يوناين ":مفهوم التعليمية _3

كل ما  :"اصطّلحاً ، كيقصد هبا 5"دٌرس أك عٌلم:، كتعج (didasqein)أك (didactiqos)ىو
الدراسة العلمية لطرؽ :"بأهنا " ؿبمَّلد الٌدريج"، كقد عرٌفها 6"يهدؼ إذل التثقيف، كما لو عالقة بالتعليم

لطرؽ التدريس كتقنياتو، كألشكاؿ تنظيم مواقف التعليم اليت ىبضع ؽبا اؼبتعٌلم، قصد بلوغ األىداؼ 

                                  
، (ط.د)ـ ،2004_ق1424إبراىيم كجيو ؿبمود، دار اؼبعرفة اعبامعية، اإلسكندرية، : التعلم أسسو واظرياتو وتطبيقاتو  1-
  .29ص
  .53أضبد حساين، ص: دراسات في اللساايات التطبيقية  2-

  .54، صالمرجع افسو: ينظر-  3
  .55أضبد حساين، ص: دراسات في اللساايات التطبيقية: ينظر-  4
، علي تعوينات، اؼبلتقى الوطج األكؿ حوؿ تعليمية اؼبواد يف النظاـ التعليمية والبيداغوجيا في التعليم العالي: ينظر-  5.

  06.5ـ، جامعة اعبزائر، ص2010اعبامعي، تطوير اؼبمارسات النفسية كالّتبوية، أفريل 
  .06ص:المرجع افسو-  6
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، كما 1"اؼبنشودة سواء على اؼبستول العقلي أك اؼبستول الوجداين أك على اؼبستول اغبسي اغبركي
تتضمَّلن البحث يف اؼبسائل اليت يطرحها تعليم ـبتلف اؼبواٌد الدراسية أك منهجية التدريس يف مقابل 

لقَّلنة، كىناؾ نوعاف 
ي
التعليمية العامَّلة اليت هتتمُّ دبختلف القضايا الّتبوية كالنظاـ الّتبوم للماٌدة اؼب

 :أساسياف متكامالف للتعليمية نبا
كىي هتتٌم بكل ما ىو مشّتىؾه كعاٌّ يف تدريس صبيع اؼبوادِّ أم القواعد كاألسس : أـ التعليمية العاّمة

 .العاٌمة اليت يتعّيَّل مراعاهتا من غري أخذ خصوصيات ىذه اؼبادَّلة أك تلك بعّي االعتبار
هتتمُّ دبا ىبصُّ تدريس مادَّلة من مواٌد التكوين أك  :(تعليمية المواد)ب ـ التعليمية الخاّصة 

 2.الدراسة، من حيث الطَّلرائق كالوسائل كاألساليب اػباصَّلة هبا
كمن ىنا فإف التعليمية باعتبارىا عملية تعليمية تعٌلمية تيعىن بالتفاعل اغباصل بّي األقطاب الثالثة 

؛ أم كيف يعلِّم األستاذ مع الّتكيز على كيفية تعليم التلميذ، ككيفية (اؼبعلِّم، كاؼبتعلِّم، كاؼبنهاج)
. تسهيل ىاتو العملية؛ كدراسة التفاعل التعليمي التعلُّمي

 .مفهوم وعناصر تعليمية اللُّغة الَعربية:  ااياً 
 كانطالقان من مفهـو التعليم كالتعٌلم باعتبارنبا أساسان تيبىن عليو التعليمية اليت أحد شقَّلٍيها التعليمية 

، فقد اقتصرنا على تعليمية اللُّغة العربية كاختصاص تعليمي تعلُّمي يندرج (تعليمية اؼبواد)اػباصَّلة 
اللسانيات )ضمن حقل تعليمية اللغات الذم ىو بدكره أحد أىمِّ فركع علم اللُّغة التطبيقي 

، كاللُّغة العربية كغريىا من اللُّغات اغبىيَّلة ؽبا منهجية تعليمية خاٌصة هبا كعناصر كطرائق (التطبيقية
 العربية تعريف تعليمية اللغةكأساليب ككسائل تسهم يف قباح العملية التعليمية التعلُّمية، كعليو يبكننا 

ؾبموعة من الطُّرؽ كالتػٍِّقنيات اػباصَّلة بتعليم مادَّلة اللغة العربية كتعلُّمها من خالؿ مرحلة دراسية : "بأهنا
معٌينة، قصد تنمية معارؼ التلميذ كاكتسابو اؼبهارات اللغوية كاستعماؽبا بكيفية كظيفية كفق ما تقتضيو 

                                  
  .13ـ، ص2000ؿبمد الدريج، قصر الكتاب، البليدة، اعبزائر، : مدخل إلى علم التدريس-  1
  .06علي تعوينات، ص: التعليمية والبيداغوجيا في التعليم العالي: ينظر-  2
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الوضعيات كاؼبواقف التواصلية،كٌل ىذا يتم يف إطار منظَّلم كتفاعلي هبمع اؼبعلِّم بالتلميذ باعتماد 
 1."مناىج ؿبدَّلدة، كطرائق تدريسية كفيلة بتحقيق األىداؼ اؼبسطٌرة لتعليم اللُّغة العربية كتعلُّمها

 كدبا أفَّل اللغة العربية لغة تدرَّلس، فإهنا تشّتؾ يف منهجية تعليم اللُّغات كفق إجراءات هبب مراعاهتا 
 :لتعليم أيَّلة لغة، كىذه اإلجراءات ىي

هبب على اؼبعلِّم أف ييعلِّم التلميذ بصورة كاملة، فالبدَّل من اختيار :أـ ِاختيار المادَّة الّتعليمية 
اؼبسائل اليت وبتاجها التلميذ كاليت تناسبو ػ حسب رأم اؼبعلِّم ػ كيرتبط اختيار اؼبسائل اللُّغوية باؽبدؼ 

 . اؼبوضوع للماٌدة، كدبستول التالميذ كبالوقًت اؼبقرَّلر ؽبا
الشكَّل أنو بعد اختيار اؼبادَّلة التعليمية من طرؼ اؼبعٌلم عليو أف ال يػيعىلِّمها :ب ـ التَّدرُّج في الّتعليم 

على مرحلة كاحدة، بل يستوجب ذلك التدرُّجى يف عرضها؛ أم إتِّباع تنظيم معّيَّل يتناسب كاؼباٌدة اؼبراد 
ِـّ إذل اػباٌص  تدريسها، كىذا التدرُّج يقتضي اعتماد الّتكيب الذم يراعي السهولة كااًلنتقاؿ من العا

 . 2كالتَّلواتر اؼبفردايت
يهدؼ األستاذ أك اؼبعلِّم من خالؿ عرض ماٌدتو التعليمية إذل تطوير ملكة :ج ـ عرُض المادَّة 

اؼبتعٌلمّي، كذلك من خالؿ تقديبها بصورة ىادفة ككاضحة، كيتم الّتكيز يف ىذا على اػبربة اللغوية اليت 
يرغب اؼبعٌلم يف إكساهبا تالمذتىوي، فمنهجية عرض اؼباٌدة تشتمل على ربديد شكل اللُّغة كمراحل 

 .تعليمها كترتيب ىذه اؼبراحل، كعلى كحدات العرض كتقسيم الوقت بّي ىذه الوحدات
وبتلُّ الٌتمرين اللُّغوم مرتبة أساسية يف ؾباؿ الٌتعليم الٌلغوم، فهو التَّلطبيق : التَّمرين اللُّغوي _د

العملي لعملية تعليم اللُّغة، كيهدؼ إذل جعل اؼبتعلِّم يتلمَّلس تعدُّد األساليب اليت تندرج ضمنها 

 3."اؼبهارات الٌلغوية

                                  
، ليلى بن (دراسة وتقويم لدى تّلميذ الثالثة متوسط)تعليمية اللغة العربية من خّلل النشاط المدرسي غير الصفي -  1

ـ، 2010_ـ2009ميسية، إشراؼ خليفة بوجادم، مذكرة لنيل شهادة اؼباجستري، جامعة فرحات عباس، سطيف، اعبزائر،
 . 08ص
  .17، 16، ص(ط.د)ـ، 1985ميشاؿ زكريا، اؼبؤسسة اعبامعية للدراسات كالنشر، : مباحث في النظرية األلسنية: ينظر-  2
  .19، 18، صاؼبرجع نفسو : ينظر-  3
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 :عناصر تعليمية اللُّغة الَعربية (2
إٌف تعليمية اللُّغة العربية تعليمية خاصَّلة بتدريس ىذه اللُّغة فهي هبذا تقتضي كجود األقطاب 

 .، كالبٌد من كجود طرؽ ككسائل إلقباحها(اؼبعلم، اؼبتعلم، اؼبادة اؼبعرفية)الٌتعليمية 

ا (:األستاذ)المعلِّم (أ
ى
ىو اؼبلقِّن كاؼبريبِّ كاؼبرشد كاؼبقوِّـ، كيبثِّل العنصر األساس يف العملية التعليمية ؼب
يبلكو من خصائص شخصية ككفاءات كمهارات تدريسية تؤىِّلو ليكوف الركيزة األساسية ؽبا؛ ذلك أٌف 

ربديد فاعلية تعلم أيٌة مادَّلة كتعليمها كقباحها متوقف إذل حدٍّ بعيد على صبلة من اػبصائص اؼبعرفية "
ىذه اػبصائص بقولو " عبد العليم إبراىيم"، كييبّي 1"كالشخصية اليت البدَّل أف يتوفَّلر عليها اؼبعلِّم

اؼبقوِّمات األساسية للتدريس إمبا ىي تلك اؼبهارة اليت تبدك يف موقف اؼبدرِّس كحسن اتصالو :"
، 2"بالتالميذ كحديثو إليهم كاستماعو ؽبم كتصرُّفو يف إجابتهم كبراعتو يف استهوائهم كالنفاذ إذل قلوهبم

 .يعج ىذا أٌف ىذه اؼبقومات البدَّل أف تتوفر يف اؼبعلِّم الكيٍفء ليكوف ناجحان 
فهذا يعج أنو يصحَّلح أخطاء التالميذ اللغوية عندما يتلقَّلى _  كما ذكرنا_ككوفى اؼبعلِّم مقوِّمان 

 :اإلجابات، كعليو فإنو هبب على اؼبعلم كميصحِّح لغوم أف تتوفَّلر فيو شركط تؤىِّلو للتَّلصحيح أنبُّها
 .أف وبسن تناكؿ اؼبعاجم اللغوية اؼبوثوؽ هبا كيتبصر طرائق عرض مادهتا اللغوية"_
 .مراعاة اختالؼ درجات الكالـ فمنو األفصح كالفصيح كالقليل كالنادر كالشاذ_
 .االطالع على آراء علماء اللغة حوؿ اؼبسائل اليت ييتعراض لتصحيحها كالوقوؼ على أدلة كل منهم_
 3."االطالع الواعي على كتب الّتاث اللغوم كاألديب كاإلفادة من ذلك_

 .كىذه اؼبؤىالت ىي اليت تقي اؼبصحح اللغوم من الوقوع يف كىم زبطئة الٌصواب

يعد التلميذ ؿبور العملية التعليمية، حبيث يكوف فاعالن يف اكتساب (:التلميذ)المتعلِّم (ب
اؼبعلومات كليس مستقبالن ؽبا فقط، لتطوير قدراتو اؼبعرفية كاللغوية من خالؿ إسهامو يف بناء ىذه 

فهو القائم على فبارسة األنشطة كاؼبهاـ التعليمية كاؼبتأمل لسلوكو كمستواه، كيطور "العملية التعليمية،
أداءه يف ضوء نتائج ىذا التأمل، كاؼبتعلم اغباذؽ من يستمتع بالتعلم الذايت كالتعاكين كيفكر دائمان يف 

                                  
  .09ليلى بن ميسية، ص: تعليمية اللغة العربية من خّلل النشاط المدرسي غير الصفي 1-

اؼبوجو الفج ؼبدرسي اللغة العربية : ، نقالن عن09ص:  تعليمية اللغة العربية من خّلل النشاط المدرسي غير الصفي- 2
  .25ـ، ص1985، 5إبراىيم عبد العليم، دار اؼبعارؼ، القاىرة، ط:

  .11عبد الفتاح سليم، ص: المعيار في التخطئة والتصويب: ينظر-  3
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البحث عن اؼبعارؼ كحل اؼبشكالت كازباذ القرارات، فهو بذلك يبج معرفتو كيسعى ؼبزيد من التعلم 
، كمن ىذا فإف دكر اؼبتعلم دل يعد مقتصران على تلقي اؼبعارؼ كاؼبعلومات فقط 1"كاكتساب اؼبهارات

بل أصبح عنصران فاعالن يف العملية التعليمية، كذلك من خالؿ بذؿ اعبهود كالسعي الكتساب اؼبعارؼ 
 .كاػبربات كاؼبهارات لتحصيل كبناء قدراتو اؼبعرفية كاللغوية

كمتعلم اؼبرحلة اؼبتوسطة يتميز خبصائص نفسية كعقلية كاجتماعية، زبتلف عن سابقاهتا من اؼبراحل 
التعليمية، فهو يف ىذه اؼبرحلة يشهد تغريات جسمية كفسيولوجية، كىي أصعب اؼبراحل كأكثرىا 

تعقيدان، ألف يف ىذه اؼبرحلة تتجو ـبتلف الوظائف كالقدرات العقلية إذل النضج كاالكتماؿ، كالقدرات 
 :       اللغوية تيعدُّ من أنبِّها، كىذه األخرية تؤدِّم إذل

 .ظهور الفركؽ اللغوية بوضوح بّي التالميذ_
 .مبو القدرة اللغوية كفهم اللغة كاستخدامها بكفاية_
 .اؼبيوؿ إذل االستقاللية يف التفكري كالتعبري عن اؼبواقف كازباذ القرارات_
اتساع اؼبعارؼ كاؼبدركات، حبيث يصبح بذلك قادران على االستدالؿ كاالستنتاج كالنقد كالفهم _

 .كاستخداـ األسلوب العلمي يف التفكري كحل اؼبشكالت
 2.اؼبيوؿ إذل حب القراءة كاؼبطالعة ،كزيادة القدرة على الّتكيز كاالنتباه_ 

 .فهذه بعض اػبصائص اليت يتميز هبا تلميذ اؼبرحلة اؼبتوسطة، من خالؿ مبو قدراتو اللغوية

اؼبخطط "لكل مادة منهاج خاص هبا تتميز بو عن نظريهتا، حبيث أف اؼبنهاج ىو ذلك :المنهاج(ج
الّتبوم الذم يتضمن عناصر مكونة من أىداؼ كؿبتول كخربات تعليمية كتدريسية كتقويبية، مشتقة 

من أسس فلسفية كاجتماعية كنفسية كمعرفية مرتبطة باؼبتعلِّم كؾبتمعو، بقصد اإلسهاـ يف ربقيق النمو 
اؼبتكامل لشخصية اؼبتعلم جبوانبها العقلية كالوجدانية كاعبسمية كتقومي مدل ربقق ذلك كلو لدل 

                                  
 عبد اغبميد حسن عبد اغبميد شاىّي، الدبلـو اػباصة يف :إستراتيجية التدريس المتقدمة وإستراتيجيات التعلم: ينظر-  1

 . 27ـ، ص2011_ـ2010الّتبية، جامعة اإلسكندرية، 
  .44_33، ص(ط.د)ـ، 1981ؿبمود إبراىيم، دار اؼبعارؼ، اإلسكندرية، : المراىقة خصائصها ومشكّلتها: ينظر-  2
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، كىذا يعج أف اؼبنهاج أىم أداة لّتبية النشء، فهو أداة تساعد اؼبتعلم على النمو اؼبتكامل 1"اؼبتعلِّم
 .لكي يكوف أكثر قدرة على التكيف مع ذاتو كمع اآلخرين

صبيع أنواع النشاط اليت يقـو هبا التالميذ، كصبيع اػبربات اليت يبٌركف فيها ربت إشراؼ :"أك ىو 
 2."اؼبدرِّس، كبتوجيو منو سواءن كاف ذلك داخل أبنية اؼبدرسة أك خارجها

:  كيتكٌوف اؼبنهاج من عناصر أساسية يقـو عليها سنوردىا تباعان، كىي كاآليت

كتشمل األىداؼ اػباٌصة لكلِّ فرع من فركع اللغة العربية من قراءة، ككتابة، :األىداف _
 .  كمطالعة،كنصوص أدبية، كقواعد اللغة، كالتعبري

كىو اؼبعارؼ، كاغبقائق، كاؼبصطلحات، كاؼبفاىيم، كاؼبهارات، كاالذباىات، كالقيم :المحتوى _
 .الالزمة لتحقيق األىداؼ، كيراعى يف اتول الّتابط كالتكامل كالتدرٌج

كتشمل صبيع اؼبواٌد، كاؼبصادر التعليمية، كاػبربات، كاألنشطة :األساليب والوسائط واألاشطة _
اؼبالئىمة لكلِّ فرع من فركع اللغة العربية فبَّلا يتيح للطَّلالب فرصة التعليم الذايت، كيكفل ربقيق األىداؼ 

 .اػباٌصة للغة العربية
كيتضمَّلن التَّلقومي التَّلكويج، كاػبًتامي، كيراعىى فيو الشُّموؿ كاالستمرارية كالٌتكامل، كمالءمتو :التَّقوِيم _

 3.للموقف التعليمي، كاألىداؼ اػباصَّلة ؼببحث اللغة العربية
كسبثِّل ىذه العناصري الركائزى األساسية للمنهاج، سواءن منهاج اللغة العربية أك منهاج مادَّلةو من اؼبواٌد 

 .  التعليمية األخرل

. طرائق ووسائل تدريس اللغة العربية:  الثاً 
من اؼبسلَّلم بو أٌف قباح العملية التعليمية يعتمد على طريقة عرض اؼبادَّلة اؼبعرفية كالتمكُّن من آلياهتا؛ 

إذ زبتلف ىذه الطرائق باختالؼ اؼباٌدة التعليمية كاؼبنهاج كالزمن كاألىداؼ اؼبرجٌو ربقيقها،كما ال 
الوسيلة اليت تتَّلبع يف "طريقة التدريس بأهنا " أضبد زكي صاحل"ننسى طبيعة اؼبتعلمّي كمستواىم، يعرؼ 

                                  
، 1عبد الفتاح حسن البجة، دار الفكر، عماف، األردف، ط: أصول تدريس العربية بين النظرية والممارسة  1-

  .21ـ، ص2000_ق1420
  .45ـ، ص 2009، 1ؿبمد إبراىيم اػبطيب، مؤسسة الوراؽ، عماف، األردف، ط: مناىج اللغة العربية  2-
  .28، 27عبد الفتاح حسن البجة، ص: أصول تدريس اللغة العربية بين النظرية والممارسة: ينظر 3-
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تدريس مادَّلة أك ؾبموعة من اؼبوادِّ، فهي الوسيلة لتحقيق التعلُّم يف مقرَّلر من اؼبقرَّلرات الدِّراسية الذم 
اإلجراءات اليت يؤدِّيها "بأهنا " ؿبسن علي عطية"،كما يعرِّفها 1"يبكن أف يتحقَّلق يف أكثر من طريقة

اؼبدَّلرس أك اؼبعلِّم ؼبساعدة اؼبتعٌلمّي يف ربقيق أىداؼ ؿبددة، كتشمىل كافَّلة الكيفيات، كاألدكات 
كالوسائل اليت يستخدمها اؼبدَّلرس، أثناء أدائو العملية التعليمية ربقيقان ألىداؼ ؿبدَّلدة، كؽبا أشكاؿ 

 2."كصور، كأساليب متعدِّدة 
فطريقة التدريس تشمل صبيع األنشطة كاإلجراءات اليت يقـو هبا اؼبعلِّم يف حجرة الدرس لتحقيق 
أكرب قدر فبكن من األىداؼ التعليمية من الدرس، حيث تيبىن ىذه الطريقة على األنشطة كالوسائل 

 .كاألدكات اليت يعتمدىا اؼبعلِّم لتحقيق األىداؼ
كلتدريس اللغة العربية طرائق ـبتلفة يسعى اؼبدرس من خالؽبا إذل إقباح العملية التعليمية؛ إذ أنٌو 
لكلِّ طريقة من ىذه الطرائق ؿباسن كعيوب، كقد اقتصرنا يف ىذا البحث على ثالث طرائق نظران 

 : لشيوعها كتناسبها مع مرحلة التَّلعليم اؼبتوسط، كىذه الطرائق ىي كاآليت 

تعد ىذه الطريقة من أقدـ األساليب كأكثرىا شيوعان يف التعليم، ( :اإللقاء)طريقة المحاضرة (1
عرض شفهي مستمٌر يقـو بو اؼبدرِّس للخربات كاؼبعارؼ على الطَّللبة، كيكوف دكر :"كتعٌرؼ بأهنا 

اؼبتعلمّي فيها االستماع كالفهم كتدكين اؼبالحظات، كال هبوز توجيو أم سؤاؿ إال بعد االنتهاء من 
  3."اإللقاء كامالن أك على األقل جزء منو

 :أ ـ محاسنها 
 .االقتصاد يف الوقت، إذ يستطيع اؼبعلم أف يشرح كمية كبرية من اؼبادة الدراسية يف كقت قصري_
 .تنظيم كترتيب كربديد جوانب الدرس اؼبختلفة_
. تعويد التالميذ على النضوج الفكرم اؼببكر كاالعتماد على النفس_

                                  
  .297ـ ،ص1982، 1 أضبد زكي صاحل، دار الفكر العريب، القاىرة، ط:مناىج التربية أسسها وتطبيقاتها-  1
  .28ـ، ص2007، 1ؿبسن علي عطية، دار صفاء، عماف، ط: اوستراتيجيات الحديثة في التدريس الفّعال-  2

  .102ـ، ص2006، 1 ؿبسن علي عطية، دار الشركؽ، عماف، األردف، ط:الكافي في أساليب تدريس اللغة العربية  3-
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: ب ـ عيوبـــــها 
إرىاؽ اؼبعلم، إذ أنو يكاد يكوف ىو اؼبتكلم الوحيد طيلة الدرس، كالتلميذ ؾبرد مستمع فقط، فبا _

 .يؤدم بو إذل اؼبلل كالسأـ
 .قد ال يتابع كال يفهم التلميذ كل ما يسمعو من اؼبدرس_
   1.ال يينصح باستخدامها يف صبيع الفركع كخاصة التطبيقية منها كالقواعد_
 ىي إحدل الطرؽ التعليمية اليت هتتم بإدارة اغبوار كالنقاش بّي :طريقة الحوار والمناقشة (2

األستاذ كالتلميذ، إذ يكوف فيها التلميذ عنصران نشطان كفاعالن يف العملية التعليمية، حيث تعرَّلؼ ىذه 
, طريقة التدريس اليت تعتمد على قياـ اؼبعلم بإدارة حوار شفوم خالؿ اؼبوقف التدريسي:"الطريقة بأهنا 

، فهذه الطريقة تقـو على اغبوار بّي طريف العملية 2"هبدؼ الوصوؿ إذل بيانات أك معلومات جديدة
 .التعليمية، حيث يعتمد اؼبعلم على معارؼ التالميذ كخرباهتم السابقة إلثراء معلوماهتم

 : كىي كالتارلمزايافهذه الطريقة كغريىا من الطرؽ التعليمية ؽبا 
 .يصلح استخدامها يف كافة اؼبراحل الدراسية، كيف كافة التخصصات العلمية كاألدبية كاإلنسانية_
 .تنمي قدرات اؼبتعلمّي على إبداء اآلراء كالتعبري كاغبوار_
 .ذبعل من اؼبتعلمّي ؿبور العملية التعليمية_
 3.إثارة اىتماـ اؼبتعلمّي دبوضوع الدرس_

 : يف ىذه الطريقة كاليت منهاالعيوبغري أفَّل كجود ىذه اؼبزايا ال ينفي كجود 
 .تستغرؽ زمنان أطوؿ يف الوصوؿ إذل حقيقة من اغبقائق_
 .ربتاج إذل مهارة كدقة كنشاط كانتباه من اؼبدرس كاؼبتعلم_
 .كثرة االستطراد كاػبركج من موضوع آلخر كإنباؿ النقطة األساسية_
 .4ال تصلح إال للجماعات الصغرية_

                                  
، 1فيصل حسّي طحيمر العلي، مكتبة الثقافة للنشر كالتوزيع، عماف، ط: المرشد الفني لتدريس اللغة العربية: ينظر-  1

  .58ـ، ص1998
  .115ـ، ص2009، 1عاطف الصيفي، دار أسامة، عماف، ط: المعلم وإستراتيجيات التعلم الحديث  2-
  .91ـ، ص2007_ق1427، 1عماد الزغلوؿ كشاكر ااميد، دار اؼبسرية، عماف، ط: سيكولوجية التدريس الصفي: ينظر 3
  .63فيصل العلي، ص: المرشد الفني لتدريس اللغة العربية: ينظر 4
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تعترب الطريقة االستقرائية من الطرائق اليت تثري اؼبتعلِّم كتشركو  ( :اوستنباط)طريقة اوستقراء (3
اعتمدىا العلماء العرب أثناء التقعيد ككٍضع األحكاـ، من خالؿ استنباط "يف العملية التعليمية، كقد 

، كتقـو 1"الشواىد من القرآف كاغبديث ككالـ العرب شعره كنثره، كاػبركج بالقواعد كالقوانّي النحوية
طريقة االستقراء على التدرُّج اؼبنطقي يف الوصوؿ إذل النتيجة عن طريق اؼبالحظة كاكتشاؼ العالقات 

اؼبتشاهبة، كاؼبختلفة بّي أجزاء اؼبادَّلة التعليمية من خالؿ األمثلة مث استخالص القانوف أك القاعدة، 
تستخدـ ىذه الطريقة يف تدريس النحو العريب، كالصرؼ، كالبالغة، كاإلمالء، كتقـو على طبس 

 2.خطوات ىي التمهيد، عرض األمثلة كالربط كاؼبوازنة بينها، استنتاج القاعدة كتطبيقها
 :أ ـ محاسن ىذه الطريقة 

 .االىتماـ بالتنظيم كالتسلسل اؼبنطقي يف عرض اؼبادة_
 .الّتكيز على عنصر التشويق خالؿ التمهيد_
 .ربط أجزاء اؼبادَّلة بعضها ببعض_
 .تتيح للمتعلِّم فرصة اؼبشاىدة كاؼبالحظة كاكتشاؼ اغبقائق كالتعلُّم تدرهبيان من اعبزء إذل الكل_
ربثُّ اؼبتعلم على النشاط كالعمل كاالعتماد على النفس كتشدُّ انتباىو فبا تبعده عن الشركد كاؼبلل _

 3.كالتشتُّت

 :ب ـ عيوب ىذه الطريقة 
 .هبد اؼبدرس فيها كثريان من التكلف كالصعوبة_
 .ال يعطى للتلميذ فرصة كبرية للتفكري كاإلبداع كاالبتكار_
 .فيها إنباؿ للفركؽ الفردية عند التالميذ_
ال تصلح لتدريس صبيع الفركع أك الدركس فهي تكوف ناجحة أكثر يف دركس النحو كاإلمالء _

 4.كالبالغة
                                  

ـ، 2005، 1طو الدليمي كسعاد الوائلي، دار الشركؽ، عماف، األردف، ط: اللغة العربية مناىجها وطرائق تدريسها 1
  .189ص
  .120ؿبسن عطية، ص: الكافي في أساليب تدريس اللغة العربية: ينظر 2
  .129عاطف الصيفي، ص: المعلم وإستراتيجيات التعليم الحديث: ينظر 3
  .62فيصل العلي، ص: المرشد الفني لتدريس اللغة العربيةينظر  4
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 :الوسائل التعليمية التعلُّمية( 2
تعترب الوسيلة التعليمية كل األجهزة كاألدكات كاؼبواد اليت يستعّي هبا اؼبعلم يف الشرح كالتوضيح 

ؾبموعة أجهزة، كأدكات، كمواد، يستخدمها :"لبلوغ األىداؼ اؼبنشودة، فالوسائل التعليمية تيعٌرؼ أهنا 
 1"اؼبعلم لتحسّي عملية التعليم كالتعٌلم، هبدؼ توضيح اؼبعاين، كشرح األفكار يف نفوس التالميذ

 :كالوسائل التعليمية أنواع

كىي كسائل تعتمد على حاسَّلة العّي، حيث أٌف عنصر حاٌسة البصر يعد :الوسائل البصرية (أ
كسائل العرض اؼبختلفة الصٌماء )األساس يف استالـ اؼبثريات، كتتمٌثل يف الكثري من الوسائل منها 

 (...كالسينما، كالتلفاز، كجهاز عرض الشرائح، كاللوحات، كالرسـو كالصور، كالنماذج كاؼبلصقات

كىي كسائل تعتمد على حاٌسة األذف، حبيث تكوف حاٌسة السمع ىي :الوسائل السمعية (ب
اإلذاعة، أشرطة التسجيل، )األساس يف تعيّي اؼبثريات اؼبختلفة اليت تتطلب االستجابة ؽبا كمنها 

.  (كغريىا

كىي كسائل تعتمد على حاسيت السمع كالبصر يف توفري اؼبثريات  :ةالوسائل السمع بصري(ج
أجهزة العرض اؼبختلفة الناطقة )اؼبطلوب االستجابة ؽبا، كتشتمل على العديد من الوسائل منها 

  2(...كالتلفاز، كالسينما، كجهاز الفيديو، كجهاز الصور اؼبتحركة الناطقة

.  أسباب الضعف في اللغة العربية ومنهج تحليل األخطاء: رابعاً 
 :أسباب الضعف في اللغة العربية (1

ىذه ؾبموعة أسباب أسهمت يف ضعف التالميذ يف اللغة العربية، كىي اليت زادت الوضع تأزُّمان يف 
 :األكساط التعليمية خاٌصة يف مادة اللغة العربية منها

 .عدـ عناية مدرِّسي اللغة العربية بالتحدث بالعربية الفصحى أثناء الشرح_أ
ازدحاـ منهج النحو بالقواعد كاعتماد األساتذة كاؼبعلِّمّي على الطرؽ التقليدية التلقينية يف تقدمي _ب

 .دركس اللغة

                                  
  .592عبد الفتاح البجة، ص: أصول تدريس العربية بين النظرية والممارسة 1
  .40، 39ـ، ص2007، 1رمزم أضبد عبد اغبي، مكتبة زىراء الشرؽ، القاىرة، ط: الوسائل التعليمية والتقنيات التربوية 2
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االنتقاؿ الفجائي يف التعليم من عامية الطٌفل إذل اللغة الفصحى، كقبل أف يتمكن من ىذه األخرية _ج
 .يتم تدريسو اللغة األجنبية، فبٌا يؤثٌر على تعلمو للغة العربية

نقص عدد اؼبعلِّمّي اؼبتخصصّي كالبفاض مستواىم نتيجة تعدد كاختالؼ اعبهات اليت تقـو _ د
 .بإعدادىم كزبرهبهم

 1.عدـ توافر قاموس لغوم حديث لكلِّ مرحلة من اؼبراحل التعليمية_ق
 :تحليل األخطاء (2

يندرج ربليل األخطاء ضمن حقل تعليم اللغات، يف علم اللغة التطبيقي، ييعىن بدراسة لغة اؼبتعلم 
كاألخطاء اليت يقع فيها أثناء إنتاجو للغة كاستعمالو ؽبا ، لتذليل الصعوبات اليت تعّتض تعلمو، كربليل 

األخطاء ال يهتم بتعلُّم اللغة الثانية فقط، بل يهتم أيضان بتعلم اللغة األكذل، كاللغة العربية يف تعلمها 
كتعليمها هبرم عليها ما هبرم على غريىا من اللغات،  فقد يقع متعلِّمها يف األخطاء، إذ تيعرَّلؼ 

خركج اؼبتكلم عن قواعد اللغة كنظامها، كىي أخطاء ناصبة إما عن تعلُّم فاسد، :"األخطاء اللغوية بأهنا
أخطاء كبوية : ،كاألخطاء اللغوية أنواع ىي2"أك عن جهل بتلك اؼبقاييس اليت تضبط اللغة كربكمها

 .(تعبريية)كصرفية كإمالئية كأسلوبية

 :      كهبرم ربليل األخطاء عادة على مراحل

 كذلك بتحديد مكاف اػبطأ، كمن مثَّل كصفو كتصنيفو للفئة اليت ينتمي :أـ تحديد األخطاء ووصفها
، (التعبريم)، كاألداء اإلنتاجي(التلقي اللغوم)إليها، فهناؾ أخطاء أداء تتمثل يف األداء االستقبارل

؛ ككصف اػبطأ ىو يف األساس عملية مقارنة، مادهتا العبارات اػباطئة كالعبارات 3كأخطاء قدرة
اؼبصححة، فاؽبدؼ من ربليل األخطاء ىو تفسري اػبطأ لغويان كنفسيان هبدؼ مساعدة الدارس على 

 . 4التعلم

                                  
  .300فيصل العلي، ص: المرشد الفني لتدريس اللغة العربية : ينظر 1-
ـ، 2009صاحل بلعيد، دار ىومة، اعبزائر، : (جامعة تيزي وزو اموذجا)ضعف اللغة العربية في الجامعات الجزائرية_ 2

 .  188ص

  .51، ص(ط.د)ـ، 1995عبده الراجحي، دار اؼبعرفة اعبامعية، اإلسكندرية، : علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية: ينظر_3

ؿبمود إظباعيل صيج كإسحاؽ ؿبمد األمّي، مطابع جامعة اؼبلك سعود، الرياض، : التقابل اللغوي وتحليل األخطاء_4
  .146، ص(ت.د)، (ط.د)
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نشاط لغوم، بينما يعترب تفسريه ؾباالن من ؾباالت _ بوجو عاـ_ كصف اػبطأ ىو :ب ـ تفسيرىا
 1.علم اللغة النفسي، إذ يدكر البحث فيو عن أسباب ككيفية حدكث اػبطأ

من الواضح أف تصويب األخطاء ال يتم إال دبعرفة أسباهبا، كفد ترجع ىذه : ج ـ تصويبها وعّلجها
األسباب إذل طبيعة اؼبادة اللغوية، أك إذل اإلسّتاتيجية الداخلية اليت يتبعها اؼبتعلم، أك إذل تدخل اللغة 

 .كذلك لتيسري معاعبتو كذباكزه بعد تصويبو كبياف كجو الصواب فيو2األـ،

                                  
 

                                  
  .146ص: المرجع افسو_1
  .57عبده الراجحي، ص: علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية: ينظر_2
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 .مجال الّدراسة وإجراءاتها الميدانية: المبحث األول

يتضٌمن ىذا الفصل كصفان ّٓموعة من اإلجراءات اؼبتعٌلقة باعبانب اؼبيداين الٌتطبيقي للبحث 
كاؼبنهجية اؼبٌتبعة يف بناء الٌدراسة، انطالقان من كصف عٌينة الٌدراسة كعرض االستبانات كربليلها، 

 .كالنتائج اؼبتوٌصل إليها من خالؽبا مثٌ اػبركج بتوصيات كاقًتاحات

 :وصف العّينة(1

     قبل أف نتوغَّل يف أعماؽ ىذا الفصل ارتأينا اؼبركر على مفهـو اؼبرحلة اؼبتوٌسطة؛ حيث أٌّنا سبثّْل 
األٌكؿ، :اؼبرحلة التعليمية اليت تأيت بعد اؼبرحلة االبتدائية يف السٌلم التعليمي، كتتكٌوف من أربعة صفوؼ

كالثاين، كالثالث، كالرَّابع، كيعٌت األساتذة يف ىذه اؼبرحلة باكتشاؼ قابلية التالميذ كميوالهتم كتوجيهها 
ؼبواصلة االىتماـ باؼبعرفة كاؼبهارات كالعمل على ربقيق تكاملها، سبهيدان للمرحلة التالية للحياة 

 .1التعليمية

ـ برقَّاف 1960 فرباير13: رقاف كآكلف، بالٌضبط من متوٌسطة:كقد ٌ  اختيار العينة من  ائريتى 
 .ـ2016/2017كمتوٌسطة العالَّمة ؿبمَّد بام بلعامل بآكلف، يف الفصل الثاين من اؼبوسم الدراسي 

 تقع ىذه اؼبتوسطة باغبي الرياضي برقَّاف، افتيًتحت أبوأّا :م برقَّان1960 فبراير 13متوسطة (أ

ربوم اثنا عشر قاعة تدريس ، 2ـ12769: ـ، كتبلغ مساحتها اإلصبالية18/08/2011:بتاريخ
 .لكلٌ اؼبستويات؛ منها ثالث قاعات ؼبستول األكىل متوسط كقاعتاف ؼبستول الرابعة

 (83)تلميذ يف السنة األكىل، ك (104)تلميذان، منهم  (426)أٌما عد  التالميذ يف اؼبؤسسة فيبلغ 
أستاذان، منهم طبسة يدرّْسوف  (24)تلميذ يف السنة الرابعة، كبالنسبة لألساتذة اؼبؤطٌرين فيبلغ عد ىم 

 .اللغة العربية، ثالثة للٌسنة األكىل كاثناف للٌسنة الرابعة

, تقع ىذه اؼبتوٌسطة حبي زاكية حينوف بلدية آكلف:متوسطة العالّمة محّمد باي بلعالم بآولف(ب
تلميذ،  (275)حجرة تدريس، يٍدريس فيها (12)ـ، ربوم 18/08/2008:افتيتحت أبوأّا يف

                                                           
1

عبد الرضبن اؽبامشي كفائزة العزٌاكم، مؤسسة الورٌاؽ، عماف، األر ف، :دراسات في مناىج اللغة العربية وطرائق تدريسها:ينظر 
. 146ـ، ص2007، 1ط
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أستاذان، منهم أربعة أساتذة يدرّْسوف اللغة العربية، كأستاذ كاحد للسنة (22)كيشرؼ على تدريسهم 
 .األكىل كاثناف للٌسنة الرابعة

، (يوما14)كذبدر اإلإلارة إىل أٌف الزيارة اؼبيدانية اليت قمنا ّٔا للمتوٌسطتُت قد  امت أربعة عشر يومان 
كقمنا يف ىذه الزيارة بإجراء عدة , ـ06/03/2017: ـ إىل تاريخ21/02/2017:من تاريخ

حيث بلغ ذلك عشر , لقاءات كنقاإلات مع األساتذة كالتالميذ، ككذا حضور اغبصص التطبيقية
 .كطبس حصص مع السنة الرابعة, حصص مقٌسمةو على طبس حصص مع السنة األكىل

األكىل كالرابعة متوسّْط كأساتذهتما الذين ييعنػىٍوف :كقد اقتصر توزيع االستبانات على تالميذ السنتُت 
, استبانة على تالميذ السنة األكىل كاسًتجعناىا تامَّةن  (167)بتدريسهم ما ة اللغة العربية، حيث كزَّعنا 

 .كاسًتجعناىا تاٌمة كذلك, استبانة على تالمذة الرابعة (144)ك

أما استبانات األساتذة فكانت شباين استبانات، أربع ألساتذة األكىل، كأربع ألساتذة الرابعة،   
 .توزيعها على األساتذة كاستعا هتا بالكامل

 :عرض االستبانة(2

تعترب االستبانة األ اة األساسية عبمع اؼبعلومات اػباصة ببحثنا، ككذا اغبضور الشخصي للحصص 
اؼبربؾبة يف فًتة الدراسة؛ كتتضٌمن ىذه األخَتة اؼبوجهة للتالميذ كاألساتذة أسئلة تكشف عن أثر 
 :الٌتصحيح الٌلغوم يف آّاؿ التعليمي  اخل اؼبؤٌسسة، كقٌسمنا االستبانة على ثالثة ؿباكر رئيسة ىي

 قدمنا أسئلة للتالميذ لكال اؼبستويُت كاألساتذة أيضان، كذلك للتعرؼ :محور البيانات الشخصية- أ
على جنس اؼبستٍجوىب كعمره بالنسبة للتالميذ، كاؼبؤىل العلمي كسنوات اػبربة الدراسية كالتخصص 

 .بالنسبة لألساتذة

كزبتلف أسئلة ىذه االستبانات من مستول آلخر بُت تالميذ األكىل ك تالميذ الرابعة؛ كذلك نظران 
سؤاؿ للرابعة، كاألمر كذلك بالنسبة (12)أسئلة لألكىل ك(10)الختالؼ اؼبستويُت التعليميُت، فقٌدمنا 

لألساتذة؛ حيث زبتلف مسؤكلياتو كطرائقو ككذا تعاملو من مستول آلخر، لذلك كنظران ؽبذا التباين 
بُت اؼبستويُت ارتأينا كجوب االلتزاـ ّٔذا االختالؼ، فألساتذة األكىل ك الرابعة نفس عد  األسئلة؛ 
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لكنٌ  اػبالؼ يكمن يف مضموف بعض األسئلة كليس يف كٌل األسئلة، مثل إيرا نا ألسئلة موٌجهة 
ألساتذة الٌسنة األكىل عن مستول التالميذ يف فهم اؼبنطوؽ كاؼبكتوب، كعدـ إيرا ىا باؼبقابل ألساتذة 

 .السنة الرابعة لعدـ كجو ىا يف منهاجهم الوزارية

 :ب ـ محور الّتصحيح اللغوي

 قدَّمنا لكل من تالمذة األكىل كالرابعة ثالث أسئلة عن التصحيح اللغوم، كاف :أسئلة التالميذ
 .اؽبدؼ منها معرفة أثر ىذا األخَت، ككيف ديكن من خاللو تقوًن اؼبلكة اللغوية لديهم

 بالنسبة لألساتذة طرحنا أربع أسئلة تصٌب يف ىذا احملور، ىدفنا منها معرفة مدل :أسئلة األساتذة
 .تأثٌر لغة التالميذ بطريقة األستاذ ك كره كمصٌحح لغوم

 :ج ـ محور تعليمية اللُّغة العربية

   طرح سبع أسئلة على تالميذ السنة األكىل، أما تالميذ السنة الرابعة فبلغ عد  : أسئلة الٌتالميذ
أسئلتهم تسع أسئلة، ّندؼ من خالؽبا إىل التعٌرؼ على طريقة األستاذ ككذا معرفة مستول الٌتلميذ 

 .الٌلغوم

 قمنا بطرح أسئلة على أساتذة األكىل كالرٌابعة متوسط مع بعض االختالفات يف :أسئلة األساتذة
ؾباؿ تعليمية اللغة العربية، كاف الغرض منها معرفة طريقة تعليم الٌلغة العربية، كمدل فاعلية طرائقها 

 .ككسائلها يف ربقيق األىداؼ التعليمية اؼبنشو ة

 :َجْدَولة البيانات وتحِليُلها: المبحث الثاني

سنعرض يف ىذا اؼببحث جداكؿ ربوم تىكرارات األجوبة ك النسب اؼبئوية اػباٌصة ّٔا، كستكوف 
 :موٌزعة كما يلي

 .ػ ربليل استبانات تالمذة السَّنة األكىل كالرٌابعة متوسّْط1

 .ػ ربليل استبانات أساتذة السَّنة األكىل كالرَّابعة متوسّْط2

 .ػ توصياته كاقًتاحات3
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في السَّنة (144)في السَّنة األولى، و(167):تحليل استبانات عيِّنة التالميذ:أوَّالً 
 .الّرابعة

 :أ ـ محور البيانات الشخصية
 :يبين جنَس المستجوب (01)الجدول رقم 

 :جنُس المستجوب 
 السنة الرابعة متوسط السنة األولى متوسط

 المجموع ذكور إناث المجموع ذكور إناث
 144 62 82 167 92 75 التَّكرار
 %100 %43.1 %56.9 %100 %55.1 %44.9 الّنسبة

 تقريبان ػ كما ىو %10 لتالمذة السنة األكىل، كذلك بفارؽ ةتتباين نسبة الذكور كاإلناث بالنسب
مبٌُت يف اعبدكؿ ، أٌما بالنسبة للسنة الرابعة متوٌسط ،فقد سجَّل ىذا اؼبستول ارتفاعان يف نسبة اإلناث 

 .%43لإلناث، ك%57:مقارنة بالذكور ، كذلك بنسبة
 :ب ـ محور التَّصحيح اللُّغوي

يوّضح مصدر المعيار الصَّوابي الذي يعتمده األستاذ أثناء  (02)جدول رقم 
 :تصحيحاتو

 بم يستدل أستاذك أثناء تصحيحو ألخطائكم؟ 
 السنة األولى متوسط

 المجموع جميعها بعضها األمثال الشعر الحديث القرآن
 167 66 13 20 25 13 30 التكرار 
 %100 %39 %7.8 %12 %15 %7.8 %18 النسبة

 بم يستدل أستاذك أثناء تصحيحو ألخطائكم؟ 
 السنة الرابعة موسط

 المجموع جميعها بعضها األمثال الشعر الحديث القرآن
 144 72 22 17 08 05 10 التكرار
 %100 %56.9 %15.3 %11 %5.6 %3.5 %6.9 النسبة
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، كيعطي  على مصا ر اللغة اؼبعتمدة يؤٌكد مدل اٌطالعوالتالميذًء أخطا تصحيح أثناء األستاذ استدالؿ إفَّ     
ذه ق ، كخاصَّة عندما يكوف االستشها  بالقرآف أك اغبديث أك الٌشعر كالٌنثر العربيُت أك بعض بوللتالميذ الثٌقة

أٌف األستاذ  نسبة من اختاركا قد بٌينت إجابات مستول السنة األكىل بأفٌ  أك صبيعها، كعليو ؼليت ذكرناىاااؼبصا ر 
أما نسبة الذين قالوا باستشها ه ببعضها فقد ك ، %39.5:ستشهد جبميع ما ذكرنا أعلى نسبة؛ حيث بلغتم

 اختيارىم للقرآف كاغبديث كالشعر، كىو أيضا ما تبَُّت لنا من بُت؛ كقد تراكحت إجابات ىؤالء %7.8:مثٌلت
 مع األساتذة اؼبعنيُت، أٌما نسب القرآف كاغبديث كالشّْعر كاألمثاؿ كاغبكم فقد سبثَّلت على اؼبيداينخالؿ حضورنا 

 %.12.0، ك%15.0ك، %7.8، ك%18.0:التوايل يف

أٌما مستول السنة الرابعة فقد  لَّت النسب الوار ة يف اعبدكؿ على مدل اعتما  األساتذة عبميع اؼبصا ر، كىي 
، كاإلتملت ىذه %15.3:، مثٌ تليها نسبة األخذ ببعضها%56.9:نسبة كبَتة مقارنة باليت قبلها، حيث مثَّلت

األخَتة على القرآف الكرًن كالشعر كاغبديث النبوم فقط، أما ًنسىب االعتما  الكيلّْي على ما ذكرنا من اؼبصا ر 
 :، كالشّْعر العريب%5.6: كاغبديث النبوم ،%6.9 :القرآف الكرًن:لوحدىا فقط فقد سبثَّلت على التوايل يف

 .%11.8 :، كاألمثاؿ كاغبكم5.6%
 :يوضِّح تعامل األستاذ مع األخطاء (03)الجدول رقم 

 عندما ترتكبون خطأً لغويّاً كيف يتعامل األستاذ معكم؟ 
 السنة الّرابعة متوسِّط السَّنة األولى متوسِّط

 المجموع ال يبالي ينّبو ويصّحح ينبو فقط المجموع ال يبالي ينبِّو ويصحِّح ينبِّو فقط
 144 2 132 10 167 04 145 18 التَّكرار
 %100 %1.4 %91.7 %6.9 %100 %2.4 %86.8 %10.8 النسبة

ما ّندؼ إليو من طرحت ىذا الٌتساؤؿ ىو معرفة رٌ ة فعل األستاذ على التالميذ عند كرك  خطأو 
أثبتت النتائج اؼبعركضة للسَّنة األكىل يف اعبدكؿ أفَّ معظم األساتذة  لغومو على ألسنتهم، كعليو فقد

 اللغوية اليت تطرأي على ألسنتهم مث يصحّْحوّنا ك ىذا يرٌكزكف اىتمامهم على تنبيو التالميذ على األخطاء
، كىو ما يؤٌكد حرصهم على السالمة اللغوية؛ لكنَّ االكتفاء بالتنبيو على اػبطًأ فقط %86.6:بنسبة

، كىو ما ديثّْل حسب إجابات التالميذ نسبة ؛ %10.8:من طرؼ األستاذ  كف تصحيحو غَت كاؼو
ألٌف اػبطأ قد يتكٌرر إذا مل يتٌم تصحيحو كبياف عٌلتو، أٌما نسبة من قالوا بعدـ مباالة األستاذ 

، كىي نسبة تدؿُّ على قلة من ال يأبو باػبطًأ، كتدؿُّ يف %2.4:بتصحيحو أخطاءىم فقد بلغت
 .الوقت نفسو على كثرة من ينبّْو عليو كيصٌححو
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، كلعٌل ىذا %91.7:أٌما بالنسبة للسنة الرِّابعة فقد كانت نسبة تنبيو األساتذة أعلى،كذلك بنسبة
الفارؽ يدٌؿ على أف أساتذة السنة الرابعة يرٌكزكف على تصحيح األخطاء أكثر من أساتذة السنة األكىل، 

كردٌبا يعو  ذلك إىل أف أستاذة األكىل ال يرٌكزكف على تصحيح أخطاء التالميذ بقدر ما يركّْزكف على 
إيصاؿ التالميذ لفكرهتم إليهم، كىو أيضان ما ظهر لنا جليان عند الزيارة اؼبيدانية، كىذا األمر يف اغبقيقة 
ليس باعبيّْد، فاألجدر باألستاذ أف يرٌكز على األخطاء اللغوية قبل التعبَتية؛ ألٌف الٌلغة ىي األساس يف 
تدريس ىذه اؼباٌ ة بالنسبة ؽبذا الطور، أٌما التعبَت فيأيت بشكل ثانوم بعدىا، كيتبٌدل ىذا كذلك يف 

النسب اؼبتبٌقية؛ حيث أف كالِّ منها منخفضة مقارنة بنظَتهتا يف السنة األكىل، فمثلت نسبة خيار تنبيو 
 .%1.4:، كنسبة عدـ مباالهتم%6.9:األستاذ فقط

 :ب ـ ِمحور تعليمية اللُّغة العربية
 :الّلغة التي يتحدَّث بها األستاذ في الدرسيوضِّح  (04)الجدول رقم 

 ما ىي اللُّغة التي يستعملها أستاذك في الدرس؟ 
 السنة الّرابعة متوسِّط السنة األولى متوسِّط

 المجموع كالىما العاّمية الفصحى المجموع كالىما العاّمية الُفصحى
 144 87 07 50 167 49 07 111 التَّكرار
 %100 %60.4 %4.9 %34.7 %100 %29.3 %4.2 %66.5 النِّسبة

اؽبدؼ من كضع ىذا السؤاؿ ىو معرفة مدل االستعماؿ اغبقيقي للعربية الفصحى أثناء الدرس من 
رم بُت األستاذ كالتالميذ  قد تكوف طرؼ األستاذ كحىت بعد إّناء الدرس، مثالن يف احملا ثات اليت ذبى

نسبة آّيبُت على استعماؿ كعليو فقد أٌكدت للٌتعٌرؼ عليهم أك للسؤاؿ عن الغائبُت أك غَت ذلك، 
 أثناء إلرح الدرس أك بعد إّنائو علمان أٌف ىذه  النسبة االفصحى أف ىناؾ اىتماـ باستعماؿ األساتذة لو

ك ىذه النسبة ال تؤكّْد استعماؿ  ،%4.2، بينما قيٌدرت نسبة استعماؿ العاٌمية بػ%66.5قيدّْرت بػ
العامية كحدىا يف الدرس؛ إذ حبكم اغبضور اؼبيداين تبٌُت ندرة استعماؿ العاٌمية لوحدىا فقط  كف 

لٌسؤاؿ التالميذ ؿإإلراكها الفصحى ػ إف مل نقل انعدامها ػ كردٌبا يعو  سبب ىذه النسبة إىل عدـ فهم 
، %29.3 اؼبزج بُت الفصحى كالعامية فقد بلغت ات، أٌما نسبة إجاب...رغم قيامنا بشرح األسئلة

كىي نسبة متوسّْطة تدؿُّ على حضور العاٌمية فبزكجة بالفصحى ، كذلك أثناء الدرس؛ ردٌبا لتقريب 
، كىذا السبب ال تًتٌسخ لديهم ًبًكلتا اللغتُت الفصحى كالعاٌميةؼاؼبفاىيم للتالميذ باللغة اليت يعتا كّنا 

يربّْر اؼبزج بُت العاٌمية كالفصحى يف الدرس؛ إذ أٌف ىذا األمر ييٍسهم يف ضعف اللغة العربية لدل 
التالميذ حىٌت كإف كاف الغرض تبسيط اؼبفاىيم، إاٌل أف اآلثار اؼبًتتّْبة عنو ىي السبب الرئيسي يف 

 .الضعف اللغوم
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أٌما بالنسبة ؼبستول السنة الرابعة، فقد بلغت نسبة قوؿ التالميذ باستعماؿ أستاذىم للفصحى 
؛ %60.4:، يف حُت بلغت نسبة قوؿ بعضهم اآلخر باؼبزج بُت الفصحى كالعاٌمية%34.7: كحدىا

كىذا االإلًتاؾ للعامية بالفصحى يف الوسط الٌدراسي كخاصَّة ؼبستول الرابعة متوٌسط غَت ؿبٌبذو سبامان يف 
رأينا؛ ألٌف التالميذ يف ىذه السنة يكونوف متعٌو ين على الشرح بالفصحى كحىٌت على الٌتحٌدث ّٔا، لذا 
فليس األمر مستحبِّا، خاٌصة كأٌّنم مقبلوف على االمتحاف التَّأىيلي، فهذا ييسًهم بطريقة أك بأخرل يف 

عدـ تعوُّ  التالميذ على الفصحى، كبالتايل كقوعهم يف األخطاء اللغوية أثناء تعبَتاهتم الكتابية 
، كىو أمر ال  %4.9كالشفوية، كأخَتان بلغت نسبة من قالوا باستعماؿ العامية من طرؼ األستاذ

 .نستطيع اعبـز دبصداقيتو حبكم حضورنا اؼبيداين
 :يوضِّح مدى فهم التالميذ لُلغة األستاذ (05)الجدول رقم 

 ىل تفهم اللُّغة التي يستعملها األستاذ أثناء إلقاءه الدَّرس؟ 
 السنة الرابعة متوسِّط السنة األولى متوسِّط

 المجموع أأياناً  ال نعم المجموع أأياناً  ال نعم
 144 21 0 123 167 41 03 123 التَّكرار
 %100 %14.6 %0 %85.4 %100 %24.6 %1,8 %73.7 النِّسبة

إفَّ الغرض اؼبرجٌو من ىذا السؤاؿ ىو معرفة مستول لغة األستاذ كخاصَّة بالنسبة للتالميذ؛ إذ سبثَّلت 
 ، كىي نسبة تدٌؿ أف اللغة اؼبستعملة من طرؼ  %73.1: يف السنة األكىلنسبة الذين يفهموف لغتو

 أٌما بالنسبة ،األساتذة ىي لغة مفهومة كبسيطة توصل اؼبعرفة لعقوؿ التالميذ بسهولة ك كف تكٌلف
للذين أجابوا بعدـ فهمهم لليغة األستاذ  ائما أك بعدـ فهمهم ؽبا أحيانا فقد قدَّمنا خيارات افًتضنا 
استيفائها، مع العلم أننا تركنا اغبرية للتالميذ لذكر أسباب أخرل لكن مل يأت أٌم منهم بسبب من 

ٍين أكر نامها يف االستبانة أٌف لغة األستاذ تكوف :كأٌكؽبما , عنده بل اكتفىٍوا باختيار أحد السببُت  الذى
، كقد يعو  ىذا إىل عدـ %7.2:ؽبذا األخَت بػ لتالميذاصعبة كغَت مفهومة؛ حيث سبثلت نسبة اختيار 

، أٌما ثانيهما (االبتدائية)تعٌو ىم على بعض اؼبفر ات الفصحى اليت مل يألفوا ظباعها يف اؼبرحلة السابقة

 علل لماذا؟ (أأياناً )أو  (ال)في أالة اإلجابة ب 
 السنة الرابعة متوسِّط الّسنة األولى متوّسط

 المجموع سريع الكالم لغتو صعبة المجموع سريع الكالم لغتو صعبة 
 21 12 09 45 33 12 التَّكرار
 %14.6 %8.3 %6.3 %26.9 %19.8 %7.2 الّنسبة
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، كىذه السرعة تسبّْب ارتباؾ التلميذ %19.8: كذلك بنسبة،فهو أٌف األستاذ يكوف سريعان يف الكالـ
 .كتؤ ّْم بو يف األخَت إىل عدـ فهمو للٌدرس

بينما ، %85.4أما بالنسبة لتالمذة السنة الرابعة فقد سبثٌلت نسبة الذين يفهموف لغة األستاذ 
، (ال)، مع العلم أنو ال إجابات سٌجلت اػبيار%14.6يف(أحيانا)سبثلت نسبة من اختاركا اإلجابة بػ

 أٌكؽبما أف تكوف لغتو صعبة كغَت مفهومة مثٌ افًتضنا رأيُت قد يربّْراف عدـ فهم التلميذ لغة األستاذ،
 ىاتُت خالؿ من يبدك ماؾ، 8.3% :، كثانيهما أف يكوف سريع الكالـ، كاختارىا6.3% :اختارىا
 اليت ألفاظو كبةعبص مقارنة %8.3:بػاألكرب النسبة سبثل ربدثو أثناء األستاذ سرعة أف النسبتُت

 اللغة على متعٌو كف  ىذا اؼبستول  تالميذ أف حبكم متوٌقع إليء ػ رأينا حسب ػ كىذا ،%6.3:سبثّْل
 .للدركس كإلرحو األستاذ طريقة على تعوُّ ىم عن فضالن  صعوبة، أم عباراهتا يف جيدكف كال العربية

 :يوّضح إتمام الدرس خالل أصَّة واأدة (06)جدول رقم 

 ىل األستاذ منضبط ومواظب في إتمام درسو خالل أّصة واأدة؟ 
 السنة الّرابعة متوسِّط السنة األولى متوسِّط

 المجموع أأياناً  ال نعم المجموع أأياناً  ال نعم 
 144 62 6 76 167 33 12 122 التَّكرار
 %100 %43.1 %4.2 %52.8 %100 %19.8 %7.2 %73.1 النِّسبة

؛ حيث يؤثّْر ىذا على  يف إلقاء  رسوىدفنا من طرح ىذا السؤاؿ ىو معرفة مدل انضباط األستاذ
مر ك ية التالميذ كمدل استيعأّم؛ فالدرس عندما ال ينتهي خالؿ حصَّة كاحدة قد يشتّْت أفكار 

السنة  فقد بلغت نسبة تالميذ عليوالتالميذ كبالٌتايل يصعيب عليهم الربط بُت كحدات اؼبوضوع، ك
، أٌما الذين نػىفىوا ذلك فقد سبثٌلت %73.1 :الذين قالوا بانضباط األستاذ يف إسباـ  ركسواألكىل 

 %.19.8(أحيانا)، يف حُت بلغت نسبة%7.2:نسبتهم يف
كعمومان فما نستنتجو من ىذا ىو أٌف أغلبية أساتذة ىذا اؼبستول مواظبوف على إسباـ  ركسهم، كردٌبا 
يعو  ذلك إىل كثافة الدركس كالضغط اؼبًتتّْب عليهم من طرؼ اإل ارة؛ حيث توجب عليهم إسبامها يف 

 .الوقت احملد  ؽبا
 اؼبسطٌرة كالوحدات اؼبنهاج مواضيع صبيع بإسباـأٌما بالنسبة ؼبستول الرابعة فباعتبار األستاذ ميلزىمان 

 ييلزًـ الذم التأىيلي االمتحاف على اؼبستول ىذا تالميذ قباؿػ إل  أمهية ذلكخيفى الػ ك السنة، خالؿ
 قالوا من سبةف سبثٌلت فقد قمنك الوطٍت، الًتاب عرب موٌحدان  األخَت ىذا باعتبار الدركس صبيع كماؿإ

 يف بتذبذبو قالوا من نسبة سبثٌلت حُت يف ،%52.8 :للدركس احملد  لوقتبا التزاموك األستاذ بانضباط
، % 4.2:يف  نسبتهم سبثَّلت فقد احملٌد  بالوقت األستاذ التزاـ بعدـ صٌرحوا من أٌما ،%43.1:ذلك
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 ّٔذا نندّْ  أننا إال ضئيلة، بنسبة لوك ق يف إسباـ الدركسبانضباط يأبو ال من كجو  على يدؿُّ  ما كىو
 الدركس استيعاب لعدـ عرضة كجيعلهم  اللغوم التالميذ ؿبصوؿ على بالسَّلب يعو  أمر ألنو الفعل

 . البعض ببعضها متَّصلة مواضيع ىي اليت اللغة كقواعد اللغوية الدركس كخاصَّة
 :يوّضح طريقة األستاذ في إلقاء الدرس (07)جدول رقم 

 ما رأيك في طريقة األستاذ أثناء إلقاء الدرس؟ 
 السنة الرابعة متوسِّط السنة األولى متوسِّط

 المجموع سّيئة مقبولة جيدة المجموع سيئة مقبولة جيدة
 144 0 37 107 167 01 29 137 التَّكرار
 %100 %0 %25.7 %74.3 %100 %0.6 %17.4 %82.0 النِّسبة

, كاف الغرض من كضع ىذا السؤاؿ ىو معرفة مدل قباعة الطريقة اليت يلقي ّٔا األستاذ الدرس
كذلك ؼبا ؽبا من أمهية بالغة يف العملية التعليمية، كقد تبُت من خالؿ إجابات جيٌل التالميذ أف الطريقة 

، بينما سبثلت نسبة الذين يقولوف :%82اؼبستعملة يف إلقاء الدرس جيدة؛ إذ سبثلت نسبة ىؤالء يف 
، كىذه اإلجابات ديكن عدُّىا قريبة من اعبٌيد إذ أّنا تعٍت أف األستاذ قد تكوف %17:دبقبوليتها يف 

طريقتو جٌيدة أحيانان، كردبا بعد إعا ة الشرح مرٌة أك مرٌتُت، كىذا إليء عا م ػ يف نظرنا ػ ألنو يراعي 
الفركؽ الفر ية اليت قد تكوف بُت التالميذ، أما سوء طريقة األستاذ يف الدرس فقد سبثلت يف إجابة 

، كىذه النسبة ال تدٌؿ بالضركرة على سوء طريقة الشرح، فقد يكوف السبب عائدان % 6 :كاحدة بنسبة
 .، كىو ما صرٌح بو غَت كاحد من التالميذإىل التلميذ نفسو

، أما مقبوليتها  %74.3:قد بلغت نسبة اختيارىم عبو ة الطريقةأما بالنسبة لتالمذة السنة الرابعة 
، كأما سوؤىا فلم يقل بو أم تلميذ؛ كلعٌل ىذا يثبت قباح الطريقة اليت يٌتبعها %25.7:فبلغت

 .األساتذة يف إلرحهم  ركسهم، كىو أيضان ما تبٌُت لنا من حضورنا الشخصي أثناء الزيارة اؼبيدانية
 :يوضِّح ما إذا كان األستاذ يتيح فرصة المناقشة بعد إنهاء الدرس (08)جدول رقم 

 ىل األستاذ يتيح لكم فرصة المناقشة بو إنهاء الدرس؟ 
 السنة الرابعة متوسِّط السنة األولى متوسِّط

 المجموع أأياناً  ال نعم المجموع أأياناً  ال نعم
 144 50 6 88 167 95 27 45 التَّكرار
 %100 %34.7 %4.2 %61.1 %100 %56.9 %16.2 %26.9 النِّسبة
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 مع مناقشاهتم خالؿ من اغبٌصة يف التالميذ مشاركة مدل معرفة ىو التساؤؿ ىذا من ىدفنا
كاؼبالحىظ من إجابات التالميذ السنة األكىل أف  ذلك، غَت أك إضافات أك سابقة دبعلومات األستاذ

، كال %26.9 :يف (نعم):األستاذ دينح فػيرىصان للمناقشة بعد إّناء الدرس؛ إذ سبثٌلت نسبة آّيبُت بػ
خيفى على أحد أٌف اؼبناقشة تبعث جٌوان من اغبيوية  اخل القسم كتغرس الثقة بالنفس لدل التالميذ فبَّا 

، %16.2: فقد ميثّْلت األكىل بنسبة(أحيانا)ك (ال)جيعلهم  ائمي اغبضور، أٌما اػبيارات اؼبتبٌقية كىي 
، كىذا ما يدٌؿ على كجو  بعض  األساتذة فبَّن يغفلوف جانب %56.9:يف حُت أٌف الثانية مثّْلت بػ

اؼبناقشة ك اغبوار مع تالمذهتم ألسباب افًتضناىا مثٌ أكر ناىا يف االستبانة مع العلم أنَّنا تركنا ؽبم آّاؿ 
عنده بل اكتفىٍوا باإلجابة  مفتوحان لذكر أسباب أخرل؛ لكن مل يور  أمّّ من التالميذ أسبابان أخرل من
؛ كلعٌل ىذا ما %48.5:دبا قٌدمناه فقط، كعليو فقد بلغت نسبة الذين رأكًا أٌف السبب ىو فهم الدرس

يدٌؿ على مدل قباح طريقة األستاذ أثناء إلقائو  رسو، ما يثبت النتيجة الوار ة يف االستفسار األكؿ 
 :، كأما نسبة من قالوا بأٌف الدرس ينتهي مباإلرة فهياليت ىي حوؿ رأم التلميذ يف طريقة إلرح أستاذه

 كىذه النتيجة بدكرىا تثبت سابقتها اليت أثبتت مواظبة األساتذة على إّنائهم  ركسىهم يف ،25.7%
اغبٌصة الواحدة؛ لكٌنها باؼبقابل تثبت عدـ حضور عنصر اؼبناقشة كاحملاكرة بُت األستاذ كتالمذتو كىو ما 
يشعرىم باؼبلل كالنفور من اؼباٌ ة، لذا جيب تدارؾ التأثَت السليب ؽبذا األخَت دبحاكلة ترؾ بعض الوقت 

 .للمناقشة بعد إّناء الٌدرس، كإاٌل فأثناءه إف مل يكن ىناؾ بدّّ 
 حيث ؛)نعم(بػ  على السؤاؿاإلجابة يف األعلى النسبة سبثٌلت قدؼأٌما بالنسبة للسنة الرابعة 

 يساىم ما كىو كاحملاكرة،  اؼبناقشةفرصة التلميذ األستاذ إعطاء على تدؿٌ  نسبة كىي ،%61.1بلغت
 (ال(: يف حُت أنٌو قد بلغت نسبة كٌل من خيارىمٍ أكثر، تعبَتات كإكسابو التلميذ لغة صقل يف
 :فهم الدرس جيدان بػ : ، مقسومة على السببُت اؼبقٌدمُت %38.9 :ؾبموعةن نسبة(أحيانان )ك

؛ كالبُتّْ من خالؿ تفٌحص كلتا النسبتُت أٌف األكىل أقٌل %23.6 ب، كإّناء الدرس مباإلرة 15.3%
 .ىذا يدٌؿ على حسن طريقة األستاذ يف إلقاء  رسو كإلرحو ككذا مواظبتو كانضباطوك ،من الثانية

 
 

 علل لماذا؟ (أأياناً )أو  (ال)في أالة اإلجابة ب 
 السَّنة الرابعة متوّسط السنة األولى متوّسط

 المجموع الوقت ينتهي الدرس مفهوم المجموع الوقت ينتهي الدرس مفهوم
 56 34 22 124 43 81 التَّكرار
 %38.9 %23.6 %15.3 %74.3 %25.7 %48.5 الّنسبة
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ثُها التالميذ في الدرس (09)جدول رقم  :يوضِّح اللغة التي يتحدَّ
 ما ىي اللُّغة التي تتحدَّث بها في الدرس؟ 

 السنة الرابعة متوّسط السنة األولى متوسِّط
 المجموع كلتاىما العامية الفصحى المجموع كلتاىما العامية الفصحى

 144 77 18 49 167 75 12 80 التَّكرار
 %100 %53.5 %12.5 %34 %100 %44.9 %7.2 %47.9 الّنسبة

ما ّندؼ إليو من طرح ىذا السؤاؿ ىو معرفة مدل حرص التالميذ أنفسهم على استعماؿ 
رل يف الدرس؛ إذ أف التزامهم ّٔا يبُتّْ مدل حرصهم على  الفصحى أثناء اؼبناقشات كاحملاكرات اليت ذبي

، كقد أثبت صبع البيانات من االستبانات اؼبقٌدمة لتالمذة السنة ...ربسُت مستواىم اللغوم ، كالعكس
، %47.6:األكىل أفَّ جيٌلهم حيرصوف على استعماؿ الفصحى يف ؿبا ثاهتم خالؿ الدرس كذلك بنسبة

، كىاتُت األخَتتُت نسبتهما متقاربتاف كتدٌؿ كل %44.9:أٌما من ديزجوف بينهما فقد بلغت نسبتهم
منهما على حضور اللغة العربية على ألسنة التالميذ فهم ال يهملوّنا على األقل، مقارنة دبن يصٌرحوف 

الذم ، كقد يرجع سبب ذلك إىل احمليط اػبارجي %7,2:باستعماؽبم العامية الذين تتمثل نسبتهم يف
ال يساعدىم يف استعماؽبا يف ـبتلف جوانب اغبياة، كردٌبا حبكم كجو  قبائل غَت عربية يف كلتا 

كىي قبائل ال تعتمد العربية يف حياهتا اليومية أك باألحرل  (رقاف ،آكلف)اؼبنطقتُت اللتُت اعتمدنامها 
 .بُت بعضها البعض

فقد بلغت نسبة من يستعملوف الفصحى كلغة أساسية أثناء أٌما خبصوص تالمذة السنة الرابعة 
، كىي نسبة ال بأس ّٔا مقارنة دبن يستخدموف العاٌمية كالذين بلغت %34.0:الدرس
، كىذه النسبة تدٌؿ على %53.5:، أما من يتحٌدثوف كليهما فتمثلت نسبتهم يف%12.5:نسبتهم

أف التحٌدث بالفصحى عند أغلب التالميذ ال يكوف خاليان من استعماؿ العاٌمية بل غالبا ما يعتمدكّنا 
لتوصيل أفكارىم، كىو ما يتطٌلب اؼبزيد من اعبهد ك التعامل جبٌدية إزاء اؼبوضوع؛ ألف تالميذ ىذه 

 .السنة قد بلغوا مستولن يتيح ؽبم الٌتحدث حىت باللغات األجنبية فما بالك باللغة العربية األـ
كمن باب اؼبقارنة بُت استعماؿ الفصحى عند تالمذة األكىل كاستعماؽبا عند تالمذة السنة الرابعة 
نالحظ أف النسبة األكرب ىي عند تالميذ األكىل، كىذا أمر يدؿ على أف الرغبة كاالرا ة يف التحٌدث 
بالفصحى عند ىؤالء أكرب من تلك اليت عند أصحاب الٌصفّْ الرابع، كيف ىذه اغباؿ تصبح اؼبسؤكلية 

. ملقاة على كاىل األساتذة يف  تقوًن تلك اؼبلكة كالوصوؿ ّٔا إىل السالمة اللغوية
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 :يوّضح المشاكل التي تعيق التالميذ على فهم اللغة العربية (10)جدول رقم 
 ما ىي المشاكل التي تواجهها في فهم اللغة العربية؟ 

 السنة الرابعة متوسط السنة األولى متوسط
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اؼبرجوُّ من ىذا السؤاؿ ىو معرفة جوانب الضعف لدل التالميذ من أيَّة ناحية كانت، لذا جعلنا 
، رغم ىذا إال أننا كجدنا أف إجابات ...السؤاؿ مفتوحا  كف أف نقٌدـ اقًتاحات قد تقيد فكر التلميذ

التالميذ  متقاربة، فقد اتفقت أغلب إجابات تالميذ السنة األكىل على أف أكرب مشكل يواجههم ىو 
 ال ل، فبعض التالميذ يف ىذا اؼبستو%32.9:اإلعراب؛ حيث مٌثل ىذا األخَت النسبة األكرب كىي

،يف حُت مٌثل مشكل اإلمالء النسبة األقل ...يفرّْقوف بُت الفعل كفاعلو كمفعوؽبما، أك بُت اؼببتدأ كاػبرب
، كيتجٌلى ىذا اؼبشكل أكثر يف رسم اؽبمزة بأنواعها كالتنوين؛ حيث يضيفوف %21.6:كذلك بػ

لألظباء اؼبنونة نونان يف آخرىا، كال خيفى على أحدو منَّا استفحاؿ مشكل اإلعراب كاإلمالء كالكوارث 
اليت ترتكب فيهما إلفويان ككتابيان، كلذا ليس من الغريب ارتفاع نسبة معاناة التالميذ منهما؛ كقد يعو  

ذلك إىل طريقة تعليم النحو اليت ىي طريقة نظرية أكثر منها تطبيقية بينما تستوجب طبيعة النحو 
؛ كيرتبط ىذا اؼبشكل %10.8الشرح بنسبة الوظيفية التطبيق أكثر، كبعد ىذين اؼبشكلُت جاء مشكل

بعٌدة أسباب منها أنو قد يعو  إىل طريقة األستاذ يف إلرح  رسو، كاليت من اؼبمكن أف ال يستطيع 
؛ إذ أٌف أغلب  التلميذ فهمها أك استيعأّا، ككذا قد يعو  سبب اؼبشكل إىل كثرة التالميذ يف الصفّْ

األقساـ اليت زرناىا خالؿ الدراسة اؼبيدانية مكتظٌة بالتالميذ، كذلك ما يوحي بكثرة التشويش 
، كىو مشكل قد يرجع %9.0كالضجيج ، كيلي الشرح مشكل التعبَت كاألسلوب؛ حيث ديٌثل نسبة

إىل قدرة التلميذ اإلبداعية اليت جيب إخضاعها بالضركرة إىل القواعد اللغوية حبكم أف ىذه القدرة 
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تكوف يف بداية صقلها ألف التلميذ يف مرحلة اؼبراىقة تنمو لديو القدرة اللغوية؛ حيث يبدأ بفهم اللغة 
كاستخدامها بكفايةػ كىو ما ذكرناه فيما سبق ،  كيف األخَت صرٌح عد  من التالميذ تبلغ 

 .بعدـ مواجهتهم ألم مشاكل يف اؼباٌ ة% 24.6:نسبتهم

أٌما تالمذة السنة الرابعة فقد أصبع أغلبهم على معاناهتم من مشكل اإلعراب إذ سبثٌلت النسبة 
ثّْلة لو يف يمى

؛ حيث أف أغلبهم يؤٌكد اػبلط اغباصل لو بُت إعراب اؼبفر ات كإعراب اعبمل %38.9:اؼب
، %11.1:إضافة إىل قضية التقدًن كالتأخَت للمبتدأ كاػبرب، بينما بلغت نسبة من يعانوف من الشرح

كىذا اؼبشكل يشمل كذلك عدـ الفهم، سواءن من طرؼ األستاذ أك من طرؼ التلميذ نفسو؛إذ صرٌح 
أحد التالميذ أف السبب يف عدـ فهمو ليس من األستاذ بل من نفسو؛ إذ أىنٌو ال يستطيع الًتكيز مع 
األستاذ أثناء إلرحو الدرس، أما بالنسبة للذين يعانوف من مشكل اإلمالء؛ خاٌصة قضية التفرقة بُت 

، أٌما %6.9:، كيليهم من يعاين من التعبَت بنسبة%9.7:مهزيت القطع ك الوصل، فقد بلغت نسبتهم
 %.33.3:من ال يعانوف من أم مشكل فبلغت نسبتهم
 :يوضِّح َتْكرار التَّنبيو على األخطاء (11)جدول رقم 

 ىل يكّرر األستاذ تنبيهاتو وتصحيحاتو على األخطاء؟ 
 السنة الرابعة متوسِّط

 المجموع أأياناً  ال نعم
 144 33 6 105 التَّكرار
% 100% 22.9% 4.2% 72.9 النسبة

الغرض من ىذا السؤاؿ ىو التعٌرؼ على مدل اىتماـ األستاذ باألخطاء اليت ترً ي على ألسنة 
التالميذ ككيفية رٌ ًة فعلو اذباىها، كىو موٌجو فقط لتالمذة السنة الرابعة متوٌسط، كعليو فإف اؼبالحظ 

من النسب الوار ة يف اعبدكؿ أف أغلب األساتذة ينبّْهوف على اػبطًأ كيصحّْحونو، كذلك 
، كىي نسبة عالية مقارنة بالتالميذ الذين قالوا بأٌف األستاذ يكٌرر تصحيحاتو على %72.9:بنسبة

، كىاتُت النسبتُت تبُت مدل حرص %22.9 :أخطائهم أحيانان، حيث سبثلت ىذه األخَتة يف
األساتذة على اغبفاظ على لغة تالمذهتم صافية كغَت مشوبة بكثرة األخطاء، أما التالميذ الذين قالوا 

 %.4.2:بعدـ تنبيو األستاذ على أخطائهم فقد بلغت نسبتهم
كقد تباينت من طرؼ األساتذة الطريقة اليت يصحّْحوف ّٔا أخطاء التالميذ، كذلك اعتما ان على 
الزيارة اؼبيدانية اليت قمنا ّٔا للمؤسستُت؛ فمنهم من ينٌبو على اػبطًأ كيصحّْحو من طرفو، كمنهم من 
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ينبّْو على اػبطأ كيطلب من التلميذ نفسو تصحيحو، كمنهم من ينبّْو عليو كيطلب من باقي التالميذ 
كيف . تصحيحو لزميلهم، كىذه األخطاء اليت نعنيها قد تكوف أخطاء كتابية أك إلفوية على حٌد سواءو 

رأينا يظهر أف أنسب طريقة للتصحيح اػبطًأ ىي ىذه األخَتة اليت ينٌبو األستاذ فيها على اػبطأ مث 
 .يطلب من باقي التالميذ تصحيحو لزميلهم، فإف ىذا األمر يبعث جوان من التنافس بُت التالميذ

 :يوّضح تمكُّن األستاذ من لغتو وقدرتو على إيصال المعلومات (12)جدول رقم 
 كيف ترى تمكُّن األستاذ من لغتو وقدرتو على توصيل المعلومة؟ 

 .السنة الرابعة متوّسط
يوصلها بطريقة جيِّدة ولغة 

 :سليمة
يوصلها أأياناً وبلغة تجمع بين 

 :الفصحى والعاّمية
 المجموع

 144 47 97 التكرار
 %100 %32.6 %67.4 النسبة

ما نسعى إىل معرفتو من خالؿ ىذا السؤاؿ ىو الكشف عن النظرة اليت يرل ّٔا التلميذ أستاذه من 
حيث اؼبكانة العلمية اليت ىو فيها، فقد أظهرت النتائج اؼبتحٌصل عليها يف اعبدكؿ اؼبكانة العالية اليت 
حيظى ّٔا األستاذ يف أعُت تالمذتو حيث يوصل ؽبم اؼبعارؼ بطريقة جيدة كمشٌوقة كلغة سليمة كذلك 

، أٌما نسبة التالميذ الذين قالوا بأف األستاذ يوصل اؼبعرفة أحيانان كبلغة مذبذبة ذبمع %67.4:بنسبة
، كىذا ليس أمرا ؿبٌبذان ألف االستخداـ العاٌمي يف %32,6:بُت الفصحى كالعامية فقد بلغت نسبتهم

 .التعليم من أىم أسباب الضعف اللغوم؛ حيث يؤثر بشكل أك بآخر على التكوين اللغوم للتلميذ
 :التالميذ في ىذه الّسنة مستوىيوضِّح  (13)جدول رقم 

 كيف ترى مستواك في اللُّغة العربية؟ 
 السنة الرابعة متوسط

 المجموع ضعيف متوّسط جيد
 144 10 83 51 التَّكرار
% 100% 6.9% 57.6% 35.4 الّنسبة

ييبتغىي من ىذا االستفسار معرفة حٌد ثقة  تلميذ السنة الرابعة متوسّْط دبستواه يف اللغة العربية؛ 
حيث  ٌلت النسب على أف أغلبية التالميذ يركف مستواىم متوسطان يف اؼباٌ ة، كذلك 

؛ كلعل ىذا يرجع إىل الطريقة ٪35.4:،بينما بلغت نسبة من قالوا دبستواىم اعبٌيد٪57.6:بنسبة
اغبسنة اليت يتبعها عد  من األساتذة يف تعليمهم ماٌ ة اللغة العربية، فأثر ذلك باإلجياب على اؼبستول 

 .اللغوم للتالميذ
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 :يوضِّح الطريقة المناسبة في نظر التالميذ لتصحيح أخطائهم (14)جدول رقم     
 ما ىي الطريقة المناسبة في نظركم لتصحيح أخطائكم؟ 

 السنة األولى متوسِّط
ينبِّهك ويطلب منك  ينّبهك ويصّحُحها

 تصحيَحها
ينبِّهك ويطُلب من زمالئك 

 تصحيحها
 المجموع

 167 32 76 59 التَّكرار 

 %100 %19,2 %45.5 %35.3 النسبة
ىذا السؤاؿ موٌجو لتالمذة السنة األكىل فقط؛ حيث تدٌؿ النتائج الوار ة يف اعبدكؿ على مدل 

، ألٌف %35.5قباعة طريقة تصحيح التلميذ خطأىه بنفسو، كىذا بدليل ارتفاع نسبة اختياره اليت بلغت
التلميذ عندما يينبَّو على اػبطًأ كييطلب منو تصحيحو يفكر يف اغبٌل  كيستخرج العٌلة مث يصٌحح اػبطأ 

بنفسو، كىو ما جيعل اػبطأى كتصحيحو راسخان يف ذىنو؛ لكٌن ىذا ال ينفي عدـ قباح الطريقتُت 
، كىي % 35.3:اؼبتبقيتُت إذ تتمثل نسبة تفضيل التالميذ لتنبيو األستاذ على اػبطًأ كتصحيحو إياه يف

نسبة ليست بالبعيدة عن سابقتها، أما طريقة تنبيو األستاذ التلميذ مث طلبو من زمالئو تصحيحىو لو فقد 
، كىو إليء طبيعي ػ حسب رأينا ػ إذ أف أغلبية التالميذ ال %19.2احتٌلت اؼبرتبة األخَتة بنسبة

حيبّْذكف أف يظهركا أماـ زمالئهم على أّنم ال جييدكف تصحيح أخطائهم، كىذا ما ديكننا تسميتو بركح 
  .اؼبنافسة

، والّسنة (أساتذة04)السَّنة األولى تحوي: تحليل استبانات عيِّنُة األساتذة:ثانياً 
 :(أساتذة04)الرَّابعة

 :أ ـ محور البيانات الشخصية
 :يبين جنس المستجوب (01)الجدول رقم 

 جنس المسَتجِوب 
 أساتذة السنة الرابعة متوسط أساتذة السنة األولى متوسط

 المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى
 04 03 01 04 01 03 التَّكرار
 %100 %75 %25 %100 %25 %75 النِّسبة

    : بينما الذكور فقد بلغت نسبتهم% 75: مستول األكىل متوٌسط  اإلناثبلغت نسبة أساتذة
 حوت كلتا اؼبتوسطتُت اللتُت ازبذنامها فقد ، أما بالنسبة للسنة الرابعةدبعٌدؿ أستاذ كاحد%  25
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، أٌما %75:؛ حيث سبثلت نسبة الذكور يفكأمنوذجُت ثالثة أساتذة لغة عربية ذكور كأستاذة كاحدة
. %25:اإلناث فهي

: يبين الدرجة العلمية لألساتذة (02)الجدول رقم 

 الدرجة العلمية 
 أساتذة السنة الرابعة متوسط أساتذة السنة األولى متوسط

/ ماستر ليسانس
 ماجستير

/ ماستر ليسانس المجموع دكتوراه
 ماجستير

 المجموع دكتوراه

 04 0 0 04 04 0 01 03 التَّكرار
 %100 %0 %0 %100 %100 %0 %25 %75 الّنسبة

؛ إذ بلغت  السنة األكىلتبٌُت من خالؿ اعبدكؿ اؼبؤٌىل العلمي اؼبتحٌصل عليو من طرؼ أساتذة
 %.75:،بينما مثلت إلها ة ليسانس نسبة، %25:نسبة اؼبتحصّْلُت على إلها ة اؼباجستَت نسبة

 . سبثّْل اؼبستول األكا ديي عبميع أساتذة السنة الرابعة يف  رجة ليسانسأٌما مستول السنة لرابعة فقد

: األقدمية/ يمثِّل سنوات الخبرة (03)الجدول رقم 

 األقدمية/ سنوات الخبرة 
 الرابعة متوسِّطالّسنة أساتذة  أساتذة السنة األولى متوسِّط

 المجموع 15_10 10_5 05_1 المجموع 15_10 10_1 05_ 1
 04 01 03 0 04 0 03 01 التَّكرار
 %100 %25 %75 %0 %100 %0 %75 %25 الّنسبة

بُت طبس سنوات ك عشر سنوات السنة األكىل تًتاكح أغلب سنوات األقدمية لدل أساتذة 
 األساتذة الذين تًتاكح سنوات خربهتم بُت سنة كطبس %25:، بينما مثٌلت نسبة%75:بنسبة
 .سنوات

أغلب األساتذة تًتاكح سنوات خربهتم بُت أٌما بالنسبة لسنوات خربة أساتذة السنة الرابعة فإٌف 
 ، بينما سبثلت نسبة من تراكحت سنوات تدريسهم%75:اػبمس إىل العشر سنوات، كذلك بنسبة

. ؛ أم دبعدؿ أستاذ كاحد%25:بػ
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: ي لألساتذةكاديميمثل التخصص األ (04)الجدول رقم 

 : األكاديميالتخصُّص 
 أساتذة السنة الرابعة متوسط أساتذة السنة األولى متوسط

 المجموع علوم إسالمية لغة عربية المجموع علوم إسالمية لغة عربية
 04 03 01 04 01 03 التَّكرار
 %100 %75 %25 %100 %25 %75 الّنسبة

، بينما %75:يفبالنسبة ؼبستول األكىل سبثَّلت نسبة األساتذة اؼبتخٌصصُت يف اللغة العربية 
 %.25:اؼبتخصّْصوف يف العلـو اإلسالمية

بلغت حيث  زبصُّص العلـو اإلسالمية؛ ىم رس أغلبأٌما بالنسبة ألساتذة السنة الرابعة فقد 
، كىذا %25:، أما زبصُّص اللغة العربية فقد سبثل يف أستاذ كاحد بنسبة مئوية تقدر بػ%75:نسبتهم

 .أمره ال بأس بو، باعتبار العلـو اإلسالمية أقرب زبصُّص للُّغة العربية
 : محور التَّصحيح اللُّغوي ـ ب

: يوضِّح منهج األساتذة في التَّصحيح اللُّغوي (05)الجدول رقم 

 ما منهجكم في تحليل األخطاء؟ 
 أساتذة السنة الرابعة متوسِّط أساتذة السنة األولى متوسِّط

 المجموع معياري وصفي المجموع معياري وصفي 
 04 03 01 04 01 03 التَّكرار
 %100 %75 %25 %100 %25 %75 الّنسبة

 حيث ديثّْل اؼبنهج ؛ معرفة اؼبنهج التَّصحيحي الذم يٌتًبعو األستاذكالغرض كراءى طرح ىذا السُّؤاؿ ق
ذ  اؼبعيارم ما أتى بو اؼبتشدّْ كف، أما اؼبنهج الوصفي فيمثل اؼبتساىلُت؛ كإذان  بلغت نسبة من ازبّْ

، كذلك %75:  فقد بلغت نسبتهمـ الوصفي  كمنهج لوكا، أما من ازبذ%25:اؼبعيارم كمنهج لو
ربتاج إىل تقدديها بشكل سهل كسًلس اعتما ان على آراء ػ يف نظرىم ػ ألٌف الظاىرة اللغوية عند اؼبتعلّْم 

 .لو ـبتلفة، مث بعد ذلك تقٌدـ يف إلكلها اؼبعيارم الذم يعتمد اؼبصا ر اللغوية كمصدرو كطرائق 
، أما اؼبنهج اؼبعيارم فقد %75: باؼبنهج الوصفي بنسبةىم قد أخذ أغلبأٌما أساتذة الصٌف الرابع ؼ

يعٌو  التلميذ على استنباط اغبكم التعليلي  ىذا األخَت ، كذلك ألنو%25:سبثٌلت نسبة األخذ بو
. للخطأً 
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 :ي التي يعتمدىا األساتذة في الّتصحيح اللُّغوالّصوابيةيمثِّل المعايير  (06)الجدول رقم 

 ما المعايير التي تعتمدونها في التصحيح اللغوي؟
 السنة الرابعة متوسِّط المستوى
 المجموع جميعها بعضها العربكالم    النبويالحديث   الكريمالقرآن الخيارات

 04 01 02 0 0 01 لتَّكرار
 %100 %25 %50 %0 %0 %25 النسبة

ىو معرفة اؼبعايَت اليت على أساتذة السنة الرابعة ما نرغب يف الوصوؿ إليو من طرحنا ىذا السؤاؿ 
ق كىٍوفى  القرآف الكرًن لوحده كمعيار ثابت ىميعتمدىا اؼبعٌلم باعتباره مصحّْحان لغويان، حيث يعتمد أغلب

 ؛ركأىمّْ معيار ػ ػ  خاٌصة الشع العرب أفصح لساف، بينما اختار بعض األساتذة القرآف الكرًن ككالـ
ألٌّنما اؼبعياراف اللذاف يستخدماف يف قواعد اللغة من غَت اغبديث النبوم ألنو ركم باؼبعٌت فقط، أٌما 

. %25:بقٌية األساتذة فاختاركا كل اؼبصا ر من قرآف كرًن كحديث نبوم ككالـً عربو بنسبة
: التالميذ أين وقوعهم في األخطاءينّبهون يوّضح إذا كان األساتذة  (07)الجدول 

 ىل تُقوُمون بتنبيو التلميذ أين وقوعو في الخطِأ؟ 
 أساتذة الّسنة الرابعة متوّسط أساتذة الّسنة األولى متوسِّط

 المجموع أأياناً  ال نعم المجموع أأياناً  ال نعم
 04 0 0 04 04 0 0 04 التَّكرار
 %100 %0 %0 %100 %100 %0 %0 %100 النسبة

 ، %100: كف استثناء بتنبيههم التالميذى على اػبطًأ بنسبةيف السنة األكىل أصبع كل األساتذة 
كذلك أف التنبيو الفورم على اػبطًأ دينع التلميذ من االقتناع بصٌحتو، كيتٌم ىذا بطرائق متعدّْ ة فبعض 
األساتذة ينبّْهوف التلميذ كيصحّْحوف لو خطأه، كبعضهم يطلبوف منو تصحيح اػبطأى بنفسو، كالبعض 
اآلخر ينٌبهونو كيطلبوف من زمالئهم التصحيح لو، كحسب زيارتنا اؼبيدانية للمؤسستُت فأننا مل نلحظ 

يف ىذه  ىذا التنبيو اغبماسي على األخطاء كخاٌصة الشفوية منها أثناء مشاركات التالميذ كمناقشاهتم
 .السنة بالضبط

بالقوؿ بتنبيههم للتَّالميذ عند كقوعهم أٌما بالنّْسبة للسنة الرٌابعة فهم بدكرىم ك كف استثناء أصبعوا 
طلب من تصٌحح أك تنٌبو كفئة ت، كاختار كلّّ منهم طريقة يف فعل ذلك ؼ%100:يف اػبطًأ بنسبة
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نٌبو التلميذ ت أيخرلالتلميذ اؼبخطئ التصحيح أك من أحد زمالئو يف حالة عجزه ىو عن فعل ذلك، ك
 . كيصؤّّْاطلب منو إعراب ما أخطأ فيو ليدرؾ العٌلة بنفسوتك

: يوضِّح نوَع األخطاء التي يقع فيها التالميذ (08)الجدول رقم 

 

 نوع األخطاء التي يقع فيها التالميذ؟ ما

 أساتذة السنة الرابعة متوسط أساتذة السنة األولى متوسط
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%
، بينما رٌكز بعضهم %25:يف األخطاء اإلمالئية حسب األساتذة بنسبةالسنة األكىل يقع تالميذ  

، كاختار البقية صبيع األخطاء %25:األخطاء كىي الٌنحوية كاإلمالئية بنسبةنوعُت من على 
، ككبن حسب حضورنا اؼبيداين نوافق القائلُت بوقوع التالميذ يف صبيع األخطاء؛ إذ أنٌو %50:بنسبة

، كلعٌل سبب ىذه  صبيعهاخالؿ مشاركاهتم الشفوية ككتاباهتم على السبورة  الحظنا ىذه األخطاء
 فهم  ػ حسب تصرحيات األساتذة ػاألخطاء يعو  إىل قلة االىتماـ من طرؼ التالميذ بإنتاج اؼبكتوب

يكتفوف بالنقل فقط  كف أ ىن تركيز، كسبب آخر يعو  إىل قٌلة اؼبطالعة كالتدريب خاصة على الظواىر 
 .اإلمالئية اليت ربتاج إىل تفعيل كتايب
ع األخطاء اليت يقع فيها التالميذ كبوية، انوأعلى أف جلُّهم أصبع أٌما أساتذة مستول الرابعة فقد 

، بينما رٌكز بعضهم اآلخر على النحوية كاإلمالئية %75كصرفية، كإمالئية، كأسلوبية، كىذا بنسبة
 .%25بنسبة
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 :يوضِّح الطريقة التي يتَّبعها األساتذة في تصحيح األخطاء (09)جدول رقم 
 

رأيو اػباٌص يف اختياره أساتذة السنة الرابعة الذين كٌجهنا ؽبم ىذا االستفسار  من  فر يرل كلُّ 
كاتٌباًعًو لطريقةو ما أثناء تصحيح التعبَت الكتايب، فمنهم من اختار طريقة األمنوذج كذلك ألف أغلب 

منهم من فٌضل طريقة الٌتبا ؿ ألّنا تيضفي على الٌتصحيح جوِّا ك،  نفًسهاالتالميذ يشًتكوف يف األخطاء
ىي أقرب إىل طريقة تصحيح التالميذ لبعضهم بعضان أثناء اؼبشاركات كمن اؼبنافسة بُت التالميذ، 

 طريقيت األمنوذج كاعبدكؿ كاالشفوية ػ كما ذكرنا ذلك آنفان ػ ، كأما بعض األساتذة فاختار
 .، كأخَتا اختار ما تبقى من األساتذة صبيع الطرؽ كذلك لكي ال يشعر التلميذ باؼبلل%25:بنسبة

:  محور تعليمية اللغة العربية ـج
: يوضِّح تناُسَب المنهاج المقرَّر والزمن المخصَّص إلنهائو  (10)الجدول رقم 

 ىل يتناسب أجم البرنامج أو المنهاج والزمن المخصَّص إلنهائو؟ 
 أساتذة السنة الرابعة متوسِّط أساتذة السَّنة األولى متوسِّط

 المجموع ال نعم المجموع ال نعم
 04 02 02 04 03 01 التَّكرار
 %100 %50 %50 %100 %75 %25 النسبة

ىو معرفة مدل توافق عد  الدركس على أساتذة السنة األكىل اؽبدؼ من طرحنا ىذا السؤاؿ 
كالوقت اؼبخصَّص ؽبا، إذ أفَّ ذلك يؤثّْر على ربصيل التلميذ؛ ليس فقط يف تلك السنة بل حىت يف 
السنوات اليت سينتقل إليها، كحسب اإلجابات من خالؿ اعبدكؿ فقد أجاب أغلب األساتذة بأٌف 

، كلعٌل ذلك يعو  حسب تعليالت األساتذة % 75:الربنامج ال يتناسب كاغبجم الساعي اؼبقٌدـ بنسبة
إىل كجو  بعض اؼبواٌ  اليت ربتاج كقتان أكرب مثل ما َّة الظواىر اللغوية، بينما كانت اإلجابة القائلة 

 %.25:بتوافقو قد مثَّلت

 ما ىي الطريقة التي تتَّبعونها في تصحيح أخطاء التعبير الكتابي؟ 
 أساتذة السنة الرابعة متوّسط

 المجموع جميعها بعضها طريقة التبادل طريقة األنموذج
 04 01 01 01 01 التَّكرار
 %100 %25 %25 %25 %25 النسبة
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 عن مدل توافق اغبجم الٌساعي ـت إجاباتوبَّرعأٌما بالنسبة إلجابات أساتذة اؼبستول الرابع فقد 
يف   كذلك ألف برنامج السنة الرٌابعة يعترب كحوصلة للسنوات الثالث اؼباضية،؛%50:كالربنامج يف نسبة

 ألٌف بعض اؼبواضيع اؼبقٌررة ربتاج أكثر من ؛ اؼبتبقية%50:حُت سبثلت نسبة من قالوا بعدـ توافقو يف
 . كالبالغة(قواعد اللغة)ساعة كخاصة منها اؼبواضيع اللغوية كالنحو كالصرؼ

: يوضِّح اللُّغة التي يستعملها األساتذة في شرح الدرس (11)الجدول رقم 
 ىي اللُّغة المستعملة في شرأكم للدرس؟ ما 

 أساتذة الّسنة الرابعة متوسِّط أساتذة الّسنة األولى متوسِّط
 المجموع ىماتاكل العامية الفصحى المجموع ىماتاكل العامية الفصحى

 04 01 0 03 04 02 0 02 الّتكرار
 %100 %25 %0 %75 %100 %50 %0 %50 الّنسبة

منهم يستعملوف % 50:أفٌ الذين يدرّْسوف الٌصٌف األكؿ يتٌّب من خالؿ إجابات األساتذة 
الفصحى يف إلرحهم  ركسهم؛ كذلك ألف التلميذ إذا رسَّخ اؼبعلومة بلغة أخرل قد ال يستطيع 

اسًتجاعها أك التعبَت عنها بالفصحى، لذا تيرٌسخ من البداية بالفصحى ليستطيع اسًتجاعها بشكل 
أسرع كلغة أفضل، أٌما نسبة األساتذة الذين يشرحوف باؼبزج بُت الفيصحى كالعاٌمية فقد بلغت نسبتهم 

إىل كوف التلميذ قد يصعب عليو فهم بعض ىذا  اؼبتبٌقية، كيعزم ىؤالء استعماؽبم 50%
إلدَّ غموضا فبا يرا  أ لذا يتم إلرحها لو باللغة األـٌ، كذلك حىت ال يكوف اؼبشركح بو ،اؼبصطلحات

، كىذا التربير ليس باؼبقبوؿ ألٌف استعماؿ العاٌمية يف الوسط التعليمي كخاٌصة يف ما ة اللغة إلرحو
 .العربية يساىم يف التقليل من إلأّنا يف أعُت التالميذ، فضالن عن ضعفهم فيها

كذلك ؛ اللغة الفصحى يف إلرحهم  ركسىهيمأكثرىم يستعمل أٌما بالنسبة ألساتذة الٌصفّْ الرابع ؼ
؛ ألٌف اعتما ىا يف الشرح يعوّْ  التلميذ على استعماؽبا كيعٌو ه كذلك على التحٌدث %75:بنسبة

، كردٌبا يعو  ذلك %25:باللغة العربية مشوبة من األخطاء، أٌما من قالوا دبزجها فقد سبثٌلت نسبتهم يف
 مثٌ إلرحها بالفصحى يف الوقت إىل كجو  بعض اؼبصطلحات الٌصعبة اليت تتطٌلب الشرح بالعاٌمية 

كىذا حسب ما صرٌح بو أحد األساتذة، أك عند استحضار حكمة أك مثل إلعيب لو ًصلىة ذاتو،
. باؼبوضوع
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 :يوّضح اللغة التي يستعملها التالميذ أثناء المناقشة والحوار في الدرس (12)الجدول رقم 
 كيف تتمُّ مشاركة ومناقشة التالميذ أثناء الحوار في الدرس؟ 

 أساتذة السنة الّرابعة متوّسط أساتذة الّسنة األولى متوسط
 المجموع كالىما العاّمية الفصحى المجموع كالىما العاّمية الُفصحى

 04 03 0 01 04 02 0 02 التَّكرار
 %100 %75 %0 %25 %100 %50 %0 %50 الّنسبة

ىدفنا من طرح ىذا السؤاؿ ىو معرفة كيف يتناقش األستاذ كتالمذتو أثناء الدرس، فاغبوار الشفوم 
 ت إجابات أساتذةقسماف، كعليو فقد بُت اؼبعٌلم كاؼبتعلّْم ىو الذم يبٌُت مدل فصاحة ىذا األخَت

 فالنصف األكؿ يقوؿ بأف اؼبناقشة بُت التالميذ كاألستاذ  على رأيُت؛ على ىذا السؤاؿالسنة األكىل
، كذلك لتعويد التلميذ على %50:لغة أك ؽبجة أخرل بنسبةبجيب أف تكوف بالفصحى  كف استعانة  

التحٌدث كاؼبناقشة كإبداء رأيو فصيحان خاليان من األخطاء، أٌما النصف الثاين فقد اختار اؼبناقشة باؼبزج 
ىو إيصاؿ  ػ يف نظر بعض األساتذة ػ ، كذلك أف الغرض األساسي%50:بُت العامية كالفصحى بنسبة

، لكٌن ىذا ط اؼبعلومة ك يوصلها بأسرع الطرائقسٌ اؼبزج بُت الفصحى كالعامية يسٌهل كيبلذا فإٌف اؼبعرفة 
النهج غَت صحيح بالنسبة ألستاذ اللغة العربية، فهذا األمر نتائجو كخيمة على تالميذ السنة األكىل 
باعتبارىم يف بدية اؼبرحلة اؼبتوسّْطة اليت ؽبا الدكر األكرب يف اكتساب اؼبلكة اللغوية، فبدؿ تعويدىم 
على اللغة الفصحى يتٌم ؾباراهتم ّٔذه الطريقة كىذا ماال جيب فعلو، فاؼبعٌلم باعتباره مصحّْحان لغويا 

 .يستغلُّ ىذه اؼبرحلة بإتقاف ك ىاء؛ كذلك بالتحٌدث مع التالميذ بالفصحى كإلزامهم ّٔا
، بينما النسبة اليت %25فقد بلغت نسبة الذين اختاركا الفصحىأمَّا بالنسبة ألساتذة السنة الرابعة 

 . ما الحظناه بالفعل أثناء الزيارة اؼبيدانية اليت قمنا ّٔا، كىو%75:اختارت اؼبناقشة بكليهما بلغت
 :يوّضح تأثير لغة المنشِأ على التالميذ في تعلُّم اللغة العربية (13)الجدول رقم 

 كيف ىو تأثير لغة المنشأ على التالميذ في تدريباتهم اللغوية؟ 
 أساتذة السنة الرابعة متوسط أساتذة السنة األولى متوسط

 المجموع إيجابي سلبي المجموع إيجابي سلبي
 04 0 04 04 0 04 التَّكرار
 %100 %0 %100 %100 %0 %100 النسبة

ىذا التأثُّر ك ، أف تأثَت اللغة األـ سىليب على التالميذكالرابعة   اؼبدٌرسُت لكلٍّ من مستول األكىلأصبع األساتذة
ىذه إذ تيلفي  ؛ناء التمدرس، كبالتايل يستعملوّنا حىت أثناء الدرس بعض اؼبراتثيصٌعب من إ راكهم للفصحى أ

اللغة ظاىرة على ألسنة التالميذ سواءن يف قراءهتم اعبهرية أك يف تعبَتاهتم الشفوية فيصعب عليهم التخلُّص منها ألف 



  (دراسة ميدانية)ِاستـعـمال التَـّصحيح اللُّغـــوي في تـقويـــم لغـــة المتـــعلِّم:           نــيل الثَّاــــالفص

 
63 

اخًتنا كضع ىذا السؤاؿ باعتبار اؼبنطقتُت اللتُت اعتمدنامها كأمنوذجُت تتواجد ّٔما  كقد  ،ألسنتهم ريكّْضت عليها
 .قبائل غَت عربية ػ أقلية ػ لذا ارتأينا معرفة مدل تأثَت ىذه اللغة على التالميذ

 :يوضح تقييم لغة التالميذ أثناء مشاركاتهم الشفوية (14)الجدول رقم 
 كيف تقيمون لغة التالميذ أثناء مشاركاتهم الشفوية؟ 

 أساتذة السنة الرابعة متوسط أساتذة السنة األولى متوسط
 المجموع ضعيفة مقبولة جيدة المجموع ضعيفة مقبولة جيدة

 04 0 04 0 04 0 04 0 التكرار
 %100 %0 %100 %0 %100 %0 %100 %0 النسبة

لغة التالميذ الشفوية بأّنا متوسّْطة بالنسبة ألساتذة السنة األكىل فإّنم صبيعان يقيّْموف 
ػ تداكؿ اللغة العربية كحصرىا   إف مل نقل انعداـ.ةندر: ،  كذلك ألسباب عدة منها%100:بنسبة

الشجاعة كاعبرأة لدل التالميذ، كأيضان عدـ فبارسة التعبَت قٌلة على األستاذ فقط ، ككذا اػبوؼ ك
 .الشفوم بكثرة؛ فاللغة تنمو كتز ىر باالستعماؿ

كذلك جاءت إجابات كل األساتذة ؾبتمعة أٌما بالنسبة ألساتذة السنة الرابعة فقد 
، لتدٌؿ على أف تقييم األساتذة للغة التالميذ أثناء مشاركاهتم الشفوية متوٌسطة، كلعٌل %100:بنسبة

 من طرؼ ذلك يعو  إىل نسبية استعماؿ اللغة الصحيحة كعدـ اؼبمارسة الفعلية للغة الفصحى
 .التالميذ

 :يوضح تقييم المكتسبات القبلية للتالميذ (15)الجدول رقم 
 ما ىو تقييمكم للمكتسبات القبلية للتالميذ؟ 

 أساتذة السنة الرابعة متوسط أساتذة السنة األولى متوسط
 المجموع ضعيفة مقبولة جيدة المجموع ضعيفة مقبولة جيدة

 04 01 03 0 04 0 03 01 التَّكرار
 %100 %25 %75 %0 %100 %0 %75 %25 النِّسبة

مكتسبات التالميذ القبلية بأّنا مقبولة الذين يدرّْسوف الٌصفَّ األٌكؿ قٌيم أغلب األساتذة 
؛ ألف ىذه اؼبكتسبات دبركر الوقت كبتعٌو  التلميذ عليها تصبح %25:، كجٌيدة بنسبة%75:بنسبة

ؾبموعة خربات عنده ، فاألستاذ يف بداية كٌل حصة يربط اؼبوضوع باؼباضي، كبالتايل تتشٌكل عند 
 .التلميذ ؾبموعة معارؼ ىي ما يطلق عليها اؼبكتسبات القبلية



  (دراسة ميدانية)ِاستـعـمال التَـّصحيح اللُّغـــوي في تـقويـــم لغـــة المتـــعلِّم:           نــيل الثَّاــــالفص

 
64 

؛ كذلك ألٌف الكثَت من %75:أّنا مقبولة بنسبةب ىم أغلبىاقٌيمأٌما أساتذة الٌصفُّ الرابع فقد 
التالميذ تتالإلى يف ؿبٌصلتو ىذه اؼبكتسبات لعدـ مراجعتو ؽبا، أك لكونو يعتمد عليها فقط من أجل 

.  اؼبتبقّْية بأّنا ضعيفة%25االرتقاء من مستول آلخر، بينما  قيَّمتها نسبة 
 :يوضِّح الجانب الذي يركِّز عليو األساتذة أثناء القراءة الجهرية والتعبير الشَّفوي (16)الجدول رقم 

 ما أكثر شيء تركِّزون عليو أثناء القراءة الجهرية والتعبير الشفوي؟ 
 أساتذة السَّنة الرابعة متوّسط أساتذة السَّنة األولى متوسِّط
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تعترب القراءة كالتَّعبَت الشَّفوم من أىٌم ما يبٌُت مستول التّْلميذ اللُّغوم، لذا قٌدمنا ىذا السؤاؿ الذم 
فيهما، فكانت اإلجابات أغلبها السنة األكىل ىدفنا منو ىو التعٌرؼ على أكثر ما يرٌكز عليو أستاذ 

، ك رٌكز البعض على القراءة اؼبعرٌبة ك %50:القراءة اؼبعرٌبة ك اؼبسًتسىلة كعالمات الوقف بنسبةتشَت إىل 
على أٌف كٌل ىذه % 25:، يف حُت أٌكدت النسبة اؼبتبٌقية كىي%25:اؼبسًتسىلة ًلوحدىا بنسبة بلغت

الشركط  للقراءة الصحيحة مهٌمة يف التعليم، كنعجب لكوف أغلب األساتذة مل يرٌكزكا على األخطاء 
اللُّغوية اليت ديكن أف تر ى يف قراءات التالميذ؛ كذلك ألٌف القراءة اػباطئة أىٌم ىذه الشركط فإذا ما 

 .أيمًهلت فال معٌت للٌنصّْ 
 على تركيزىم على صبيع إلركط القراءة ىماتَّفق الشقُّ األكَّؿ منأما بالٌنسبة ألساتذة الٌسنة الرَّابعة فقد 

، كذلك ألٌف القراءة اؼبعرٌبة كاؼبسًتسىلة ال تتٌم إاٌل إذا أعطى التلميذ للحركؼ %50:الصحيحة بنسبة
حٌقها كأخرجها من ـبارجها األصلية ككقف على العالمات اؼبناسبة لكلّْ مقاـو مع سالمة تعبَته من 

األخطاء اللُّغوية، بينما رٌكز الٌشقُّ اآلخر على بعض ىذه الشركط كىي القراءة اؼبعرٌبة كاؼبسًتسىلة 
كعالمات الوقف كاألخطاء الٌلغوية فالقراءة اعبٌيدة مع احًتاـ عالمات الوقف تكسب التلميذ الفهم 

. الصحيح كالٌدقَّة اللغوية
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 :يوضِّح الطريقة التي يتَّبعها األستاذ في عرض مادَّة اللغة العربية (17)الجدول رقم 
 ما ىي الطريقة المتَّبعة في تدريسكم للغة العربية؟ 

 أساتذة الّسنة الرابعة متوسِّط أساتذة السَّنة األولى متوّسط
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، كلعٌل ذلك %75:طريقة االستقراء بنسبة قدّْرت بػأساتذة السنة األكىل اختارت النسبة األكرب من 
ا تساعد يف ىذه السنة راجعه إىل مدل استفا ة التالميذ  منها كتفاعلهم معها أكثر من غَتىا؛ إذ أّنَّ

التالميذ على اؼبشاركة، كبالتايل االستفا ة من صبيع آراء التالميذ كؿباكالهتم مث تقوديها لغويان كمعرفيان، 
كعلى ىذا األساس يتمُّ بناء اؼبعرفة مع التلميذ عن طريق االستثارة كالوصوؿ إىل اؼبعلومة بنفسو، أٌما 

 فهي ارؼاؼبعػ يف نظرىم ػ غبفظ ، كذلك ألّنا األفضل %25:طريقة اؼبناقشة فقد اختارهتا نسبة
 .اؼبكتسبات القبلية للتالميذ كتعويدىم على اعبيرأة كبناء إلخصية علميةالتعرُّؼ تساعد على 

النّْصف األكَّؿ من األساتذة فضَّل طريقة تبُتَّ من خالؿ اعبدكؿ أٌف  أٌما أساتذة السنة الرابعة فقد
، كقد برَّر ىؤالء اختيارىم بأٌف ىذه الطريقة مناسبة للتالميذ من حيث %50:اؼبناقشة كاغبوار بنسبة

أّنا سبٌكن اؼبتعلّْم من اكتساب كمٍّ ىائلو من اؼبعلومات كتثبيتها، كيف الوقت نفسو تعتمد على استخراج 
اؼبكتسبات القبلية اليت لديو كتقوديها فتمكّْن من الكشف عن مهارة التلميذ كتشخيص مستواه، كيف 

بينما فٌضل النصف اآلخر طريقة االستقراء أكثر، نظرنا أفَّ طريقة اؼبناقشة تناسب اؼبواٌ  األ بية 
، كذلك ألٌّنا أقبع طريقة للتدريس، فالتلميذ فيها ال يكوف أ اة حٍشوو بل ىو اؼبستنًبط %50:بنسبة

...  تناسب اؼبواٌ  اللغوية كبو قواعد الٌلغة كالٌنحو كالبالغةللمعلومة كاؼبعربّْ عنها، كباؼبقابل
 :يوضح ىل الوسائل المستعملة في تدريس الّلغة العربية كافية (18)الجدول رقم             

 ىل الوسائل المستعَملة لتوضيح المفاىيم واألنشطة كافية أم ال؟ 
 أساتذة السنة الرابعة متوسط أساتذة السنة األولى متوّسط

 المجموع ال نعم المجموع ال نعم
 04 01 03 04 03 01 التَّكرار
 %100 %25 %75 %100 %75 %25 الّنسبة
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  السنة األكىلطرحنا قبل ىذا السؤاؿ استفساران عن الوسائل اؼبستعملة لتوضيح اؼبفاىيم للتالميذ
كتركنا آّاؿ مفتوحان أماـ األساتذة ليجيبوا، فاتَّفقت أغلب إجاباهتم على اعتما ىم الكتاب اؼبدرسي 
كالصُّور التَّوضيحية، كىذه األخَتة باعتبار التالميذ يف أكؿ اؼبرحلة اؼبتوسطة كاؼبفاىيم ديكن أف تكوف 

صعبة عليهم بعض الشيء لذا تتمُّ االستعانة بالصور لتقريب اؼبفاىيم أكثر، ككذا أضاؼ بعض 
ىل : األساتذة كسائل أيخرل كاؼبعاجم كاعبداكؿ كاؼبشٌجرات، كبعد طرح ىذا السؤاؿ أضفنا آخر فحواه

مل  ، أمَّا من%25: ىذه الوسائل اؼبعتمىدة كافية أـ ال؟ فكانت اإلجابات اليت أقٌرت بكفايتها بنسبة
 ا، ألٌف العصر اغبديث يتطلَّب كسائل متطوّْرة كحديثة لذ%75:كفايتها فبلغت نسبتهمعدـ يقولوا ب

 . اآليل كغَتىا من الوسائل اؼبتطورةـكأجهزة اإلعالتعليمية جيب توفَت الوسائل اؿ
استفساران عن الوسائل اؼبعتمىدة يف توضيح اؼبفاىيم أٌما بالنسبة ألساتذة الٌسنة الرابعة فقد قدَّمنا 

كاألنشطة اليت يقوموف ّٔا يف القسم فاتَّفقت أغلب اآلراء على استعماؽبم للكتاب اؼبدرسي كوسيلة 
كقد أصبع ، القواميس التعليمية كالسبورة، مث اؼبقاطع الصوتية ك اؼبرئية كإجابات فر يةتليو أساسية، مث 

،بينما سبثَّلت نسبة من قالوا %75أغلب األساتذة أف الوسائل كافية  لتوضيح اؼبفاىيم، كذلك بنسبة
، كيف رأينا أف ىذه الوسائل فعالن ليست كافية ألنو جيب تفعيل الوسائل اغبديثة %25:بعدـ كفايتها

 .كغَته من كسائل اإلعالـ كاستعماؿ اغباسوب(عارض الصور)كجهاز العرض العلوم 
 :يوضِّح التمارين التي تسهم في إكساب التالميذ القدرة على التعبير اللُّغوي (19)الجدول رقم 

على أفَّ التمارين النَّحوية ىي أكثر ما ييسهم يف كسب  الصٌَّف األٌكؿ اجتمع رأمي أغلب أساتذة 
، كلعٌل ذلك يعو  إىل أٌف أكثر األخطاء % 75:التلميذ القٍدرىة على الٌتعبَت الصَّحيح، كذلك بنسبة

فقد قطع إلوطان كبَتان كبو زبٌلصو من عليها اللغوية اليت يقع فيها التالميذ كبوية، لذا إذا تغٌلب التلميذ 
األخطاء اللغوية، كردٌبا ألّنا أصعب من غَتىا، أٌما من قالوا بأفَّ التمارين التبليغية ىي أفضل ما 

 أيُّ نوع من التمارين يْسِهم في اكتساب التالميذ الُقدرة على التعبير اللُّغوي الصَّحيح؟ 
 أساتذة السنة الرابعة متوسِّط أساتذة السنة األولى متوسِّط
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، كذلك ألّنا توسّْع من حلقة اغبوار بُت %25:ييكًسب التلميذ صحَّة التعبَت فتمثَّلت نسبتهم يف
 . كبالتايل يبدأ التلميذ يف التعٌو  على اختيار األلفاظ اؼبناسبة كالصحيحة،التلميذ كاألستاذ

 على أٌف التمارين البنىًوية ك النحوية مها أكثر ىم كلٌ كااٌتفق فقد أٌما بالنسبة ألساتذة الٌصفّْ الرٌابع
ما يضمناف  التلميذالتمارين اليت تيٍسهم يف اكتساب  القدرةى على التعبَت اللغوم الصحيح، كذلك ألّنَّ

.  التعٌو  على  مج اؼبكتسبات كتطبيقها
 :يوضح سبب ضعف اللغة العربية (20)الجدول رقم 

على أف السبب الرئيسي يف ضعف اللغة العربية ىو لًكال اؼبستويُت اتفقت كل إجابات األساتذة 
؛ ذلك أف اللغة العربية تتالإلى إذا مل تتٌم مداكلتها على األلسين، %100:عدـ تداكؽبا، كذلك بنسبة

فإف مل يكن ىناؾ خارج اؼبؤسسة فعلى األقٌل  اخلها، كسبب آخر كىو  ػ حسب تصريح أحد 
ػ عدـ كجو  ثركة لغوية لدل التلميذ، كديكن ؽبذا األخَت اكتسأّا حبفظ القرآف الكرًن  األساتذة

. كاغبديث النبوم كالشعر العريب
 :يوضح مستوى إدراك التالميذ في ميدان إنتاج المكتوب (21)الجدول رقم 

 ما رأيك في مدى إدراك التالميذ في مجال إنتاج المكتوب؟ 
 أساتذة السنة األولى متوسط

 المجموع ضعيف متوسط جيد
 0 0 04 0 التَّكرار
 %100 %0 %100 %0 النِّسبة

أصبع األساتذة من خالؿ إجاباهتم اؼببينة يف اعبدكؿ السابق على أف مستول التالميذ متوٌسط 
إضافة إىل ، يف ؾباؿ إنتاج اؼبكتوب أك التعبَت الكتايب، كيشمل السؤاؿ ىذا األخَت، %100:بنسبة

. االختباراتأك اإلمالء بأنواعو، كالوضعيات اإل ماجية يف الفركض 

 إالم يرجع سبب ضعف اللغة العربية في نظركم؟ 
 أساتذة الرابعة متوسط أساتذة األولى متوسط
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 04 0 04 04 0 04 التكرار
 %100 %0 %100 %100 %0 %100 النسبة
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 :يوضِّح مستوى فهم التالميذ في ميدان فهم المنطوق (22)الجدول رقم 
 كيف ترى مستوى التالميذ في ميدان فهم المنطوق وإنتاجو؟ 

 أساتذة السنة األولى متوسط
 المجموع ضعيف متوسِّط جّيد

 04 01 0 03 التَّكرار
 %100 %25 %0 %75 النِّسبة

قٌدمنا ىذا السؤاؿ ألساتذة السنة األكىل فقط ألٌف أساتذة السنة الرابعة غَت معنيُت ّٔذا      
تٌبُت النشاط؛ كذلك أنو ضمن اؼبنهاج اعبديد الذم قيدّْـ ىذه السنة ؼبستول األكىل متوٌسط، كعليو فقد 

؛ % 75من خالؿ اعبدكؿ أف مستول التالميذ يف ميداف فهم اؼبنطوؽ كإنتاجو جيدة كذلك بنسبة 
فالتالميذ يتفاعلوف بشكلو إجيايب مع النٌص اؼبلقى عليهم إلفويان كيعيدكف تركيبو بشكل سريع، كأٌما من 

، كذلك ألنٌو يف بعض %25:قالوا بضعف مستول التالميذ يف ىذا آّاؿ فقد سبثلت نسبتهم يف
األحياف  بالنظر إىل أف النصوص غائبة عن نظر التالميذ فإنو يصعب عليهم الًتكيز على اؼبعٌت كبالتايل 

بعض األساتذة ػ، كلعٌل ال يستطيعوف التعبَت، رغم اؼبناقشة كالشرح كالقراءات اؼبتكررة ػ كما صرٌح 
 .السبب يعو  إىل أف التالميذ غَت متعوّْ ين على ىذا النشاط حبكم أنو مستجدّّ يف اؼبنهاج

 :توصياٌت واقتراَأات:ثالثاً 

يف ضوء نتائج النسب اؼبتحٌصل عليها  من ىذه الدراسة، توصَّلنا إىل ؾبموعة من التوصيات     
كاالقًتاحات، كاليت من إلأّنا اإلسهاـ يف زيا ة تفعيل ؾباؿ التصحيح اللغوم يف الوسط التعليمي، 

نأمل من ذلك السعي للتطبيق الفعلي ؽبا من خالؿ توفَت السبل كاإلمكانات الضركرية ؽبا، كمن أىم 
 :ىذه التوصيات كاالقًتاحات نذكر

 .ضركرة التفعيل الفورم للتصحيح اللغوم يف آّاؿ التعليمي، من حيث مناىجو كمعايَته اؼبعتمىدة_1
 .التقيُّد باستعماؿ اللغة العربية الفصحى يف التدريس كالتَّخلّْي عن العامّْية_2
 .إلزاـ التالميذ التحدُّثى بالفصحى مشافهة ككتابة_3
 .ضركرة تكثيف التمارين التطبيقية للممارسة الفعلية للغة العربية لتقوًن لغة التالميذ_4
 .ًاستخداـ الوسائل التعليمية كتكنولوجيا التعليم اغبديثة يف العملية التعليمية_5
 .تنويع أساليب كطرائق تدريس األنشطة يف اللغة العربية_6
 .تقليص عد  التالميذ يف القسم الواحد لتعميم الفهم كبلوغ األىداؼ_7
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زبصيص السنوات األكىل من التعليم لتعليم اللُّغة العربية فقط لكي يكوف اؼبتعٌلم متمٌكنان عند _8
 . خولو للمرحلة اؼبتوسّْطة من لغتو األـ اليت ىي العربية، عندىا يستطيع استيعاب تعليم لغات أخرل

انتقاء اؼبعٌلمُت األًكفَّاء من جنس اؼباٌ ة، كزبصيص  كرات تدريبية ؽبم قصد  راسة كمواكبة اؼبناىج _9
اغبديثة كتطبيقها على أكمل كجو يف سبيل تقوًن لغة اؼبتعلّْم ك االرتقاء ّٔا كبو الفصاحة ككذا تطوير 

. العملية التعليمية التعلُّمية كإقباحها
تطوير اؼبناىج اؼبتعلّْقة بتعليمية اللغة العربية كالعمل على تقوًن أساليبها ككسائلها دبساعدة _10

. ـبتٌصُت جامعيُت يف علـو الٌلغة كالًٌتبية كالٌتدريس
اغبرص على تقدًن األنشطة اؼبسىامًهة يف تقوًن كتصويب اؼبلىكة اللغوية لدل اؼبتعٌلمُت من ًكال _11

اؼبستويُت اؼبدركسُت، كخاصَّة تلك األنشطة اليت يعانوف فيها من ضعف رىيب ، كبو األنشطة الٌنحوية 
. كاإلمالئية

السَّهر على مراقبة أعماؿ التالميذ كتصحيح األخطاء اللُّغوية كتوجيههم إىل الٌصواب، كحثّْهم _12
. على اؼبطالعة كاؼبمارسة الفعلية للُّغة
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خنلص يف خادتة ىذا البحث الذي انطلقنا فيو من الدراسة النظرية اليت حوت التصحيح اللغوي      
وتعليمية اللغة العربية، وكذا من خالل الدراسة ادليدانية اليت قمنا من خالذلا بدارسة أثر 

كمصّحح لغوي وأثره يف تقومي لغة ادلتعّلمني، توّصل البحث إىل رلموعة من النتائج (األستاذ)ادلعّلم
 :وىي

ػ التصحيح اللغوي ىو حركة لغوية متأّصلة يف اللغة العربية، يُعىن بتنقية اللغة العربية من ما يشوهبا من 1
 .أخطاء من بنيها بغري قصٍد أو من احلاقدين عليها

ػ االختالؼ القائم يف رلال التصحيح اللغوي ىو أمر دتّيزت بو عديد من علوم العربية، ويتجّلى ىذا 2
االختالؼ يف تعّدد ادلناىج واختالؼ العلماء يف حتديد معايري زلّددة ومّتفق عليها ميكن الرجوع إليها 

 .عند اخلوض يف غمار ىذا العلم

ػ بذل الُغرير على اللغة العربية منذ القدمي عديداً من اجلهود اليت حتارب شيوع األخطاء على ألسنة 3
العاّمة قبل اخلاّصة، وال تزال ىذه احلركة التأليفية ادلباركة إىل يومنا ىذا وإىل حدِّ البلوغ إىل اذلدؼ 

 .ادلنشود

ػ من أجنع السبل حملاربة فشو اخلطِأ ىو زلاربتو اجلذرية منذ السنوات األساسية للّتعليم واليت تشمل 4
 .االبتدائية وادلتوّسطة على وجو اخلصوص

يف  (متوّسط)ػ يتمّيز ادلستوى اللغوي لكلٍّ من تالمذة األوىل والرابعة متوسِّط مبستوى ال بأس بو5
عمومو من وجهة نظر األساتذة، وباجلّيد من وجهة نظر التالميذ ألنفسهم، خاصرة تالمذة السنة الرابعة 

 .متوسِّط

ػ يتأثرر التلميذ بلغة أستاذه ومدى فصاحتها؛ حيث أنو يعتربه قدوتو، وبالّتايل فإّن استعمال العاّمية 6
حّّت وإن كان لتبسيط ادلفاىيم يف حالة عدم استيعاهبا من طرؼ التالميذ، يؤثِّر سلباً على َمَلكتهم 

 .اللغوية و مدى فصاحتها

ػ اعتماد أغلب األساتذة ادلنهج التصحيحي الوصفي يف حتليل األخطاء مقارنة مبن يعتمدون ادلنهج 7
 .ادلعياري

ػ ربط األساتذة بني تعليم اللغة العربية ومصادرىا األساسية كالقرآن الكرمي واحلديث النبوي وكالم 8
 .العرب اليت ىي مصادر التصحيح اللغوي
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ػ يفضِّل األغلبية من التالميذ طريقة تصحيح اخلطِأ شخصياً ويقدِّموهنا حّت على طريقة تصحيح 9
 .األستاذ خطأىم، مما يؤدِّي ػ يف نظرىم ػ إىل ترسيخ الّصواب أكثر

 .كمصحٍِّح لغوي عند تصويبو ألخطاء التالميذ اللغوية (األستاذ)ػ يتجلرى دور ادلعلم 10

 .ػ استعمال العامية ومزامحتها للفصحى يف الوسط التعليمي وخاصرة يف حصرة اللغة العربية11

ػ ختتلف نسبة فهم لغة األستاذ لدى تالميذ السنة األوىل عن تالميذ السنة الرابعة حبكم انتقاذلم إىل 12
 .مرحلة أخرى وتغري منط تدريس احملتوى التعليمي

ػ يستعمل األستاذ لغة مبسرطة ومفهومة لتسهيل استيعاب التالميذ والتفاعل معو من خالل ما 13
 .يقدِّمو من معلومات ومعارؼ

ػ حرص األستاذ على إدتام درسو خالل حصة واحدة مما يعني على ربط احلقائق وفهم الدرس جيداً 14
 .مناقشة مسائلو

ػ تباينت فرص ادلناقشة اليت مينحها األستاذ لتالميذه من مستوى آلخر؛ ففي السنة األوىل جند 15
 .ولعلر ذلك يعود إىل طبيعة ادلستوى, النسبة منخفضة قليالً مقارنة بنظريهتا السنة الرابعة

ػ يعاين األساتذة من حجم ادلنهاج غري ادلناسب واحلجم الساعي للحصص خاصة بالنسبة 16
 .وىو ما يؤثر على مردودية التالميذ اللغوية وادلعرفية, كالقواعد والبالغة: لألنشطة اللغوية

ػ جيمع أغلب أساتذة السنة األوىل على أن الوسائل غري كافية، يف حني أن أساتذة السنة الرابعة 17
 .يِقرُّون بكفايتها واستيفائها إليصال ادلعارؼ للتالميذ

ػ يعاين أغلبية التالميذ يف كال ادلستويني على حدٍّ سواء من مشاكل الفهم واإلعراب يليو اإلمالء 18
 .والتعبري (عدم الفهم)والشرح

ػ يعي األساتذة األسباب اليت جتعل من التالميذ ضعفاء يف ماّدة اللغة العربية، وحياول أغلبهم يف 19
ِكال ادلستويني التغلُّب عليها، وأّول ىذه احللول ىو التحدُّث وادلناقشة باللغة الفصحى على األقّل يف 

 .احلرم ادلدرسي
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 :استمارة استبانة موجَّهة لتالمذة السنة األولى متوسِّط

  يف اخلانة ادلناسبة (x )ضع عالمة: ملحوظة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:محور البيانات الشخصية

 ذكر                   أنثى :             اجلنس

 ابتدائي              متوسط               ثانوي                   جامعي :  ادلستوى الدراسي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: محور الّتصحيح اللغوي

 مباذا يستدل أستاذك أثناء تصحيحو ألخطائكم؟- 1

القرآن الكرمي             احلديث النبوي             الشعر العريب            األمثال واحلكم           مجيعها      
  .....................................................................................(اذكرىا )بعضها 

 عندما ترتكبون خطأ لغوياً كيف يتعامل األستاذ معكم؟- 2

 ينبهكم عليو فقط_

 ينبهكم عليو ويصححو _

 ال يبايل بو ويتجاىلو_

 اليت يصحح هبا األستاذ أخطاءكم؟_ يف نظرك_ما ىي الطريقة ادلناسبة _ 3

 ينبهك عليها ويصححها _

 ينبهك عليها ويطلب منك تصحيحها_

 ينبهك عليها ويطلب من زمالئك تصحيحها لك _

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:محور تعليمية اللغة العربية
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 ما ىي اللغة اليت يستعملها أستاذك يف الدرس؟- 4

       الفصحى               العامية                كالمها

 ىل تفهم اللغة اليت يستعملها األستاذ أثناء إلقاءه الدرس؟- 5

    نعم                  ال               أأياناً 

 علل دلاذا؟ (أأياناً )أو (ال)يف أالة اإلجابة ب

 ألن لغتو صعبة وغري مفهومة؟_

 ألن سريع يف الكالم؟_

.................................................................................... (أذكره)سبب آخر 
..................................................................................................... 

 ىل األستاذ مواظب ومنضبط يف إمتام درسو خالل أصة واأدة؟- 6

 نعم                   ال                   أأياناً    

 ما رأيك يف طريقة األستاذ أثناء إلقاء الدرس؟ -7

        جيدة                  مقبولة                سيئة

 ىل يتيح لكم األستاذ فرصة ادلناقشة بعد انتهاء الدرس؟- 8

 نعم                      ال                  أأياناً 

 علل دلاذا؟ (أأياناً  )أو  (ال )يف أالة اإلجابة ب 

 ألن الدرس يكون مفهوم جيداً _

 ألن الوقت ينتهي مباشرة بعد انتهاء الدرس_
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.................................................................................. (اذكره )سبب آخر 
.................................................................................................... 

 ما ىي اللغة اليت تتحدث هبا أثناء مشاركتك وحمادثتك يف الدرس؟- 9

 بالفصحى                   بالعامية                  بالفصحى والعامية

 ما ىي ادلشاكل اليت تواجهها يف فهم مادة اللغة العربية؟_ 10

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................
 ...................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

                                                                                                                                                                                                    " شراًا "                                                                                                 
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 :استمارة استبانة موجَّهة لتالمذة السنة الرابعة متوسط

 .يف اخلانة ادلناسبة (x)ضع عالمة : ملحوظة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:محور البيانات الشخصية

 ذكر                   أنثى :             اجلنس

 ابتدائي              متوسط                ثانوي                    جامعي: ادلستوى الدراسي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: محور التصحيح اللغوي

 مباذا يستدل أستاذك أثناء تصحيحو ألخطائكم؟- 1

القرآن الكرمي             احلديث النبوي             الشعر العريب              األمثال واحلكم           مجيعها 
  .....................................................................................(اذكرىا )بعضها 

..................................................................................................... 

 عندما ترتكبون خطأ لغوياً كيف يتعامل األستاذ معكم؟- 2

 ينبهكم عليو_

 ينبهكم عليو ويصححو_

 ال يبايل بو ويتجاىلو_

 ىل يكرر األستاذ تنبيهاتو وتصحيحاتو على األخطاء؟- 3

 نعم                     ال                     أأياناً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:محور تعليمية اللغة العربية

 ما ىي اللغة اليت يستعملها أستاذك يف الدرس؟- 4
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       الفصحى                  العامية              كالمها

 ىل تفهم اللغة اليت يستعملها األستاذ أثناء إلقاءه الدرس؟- 5

    نعم                     ال                      أأياناً 

 علل دلاذا؟ (أأياناً )أو  (ال)يف أالة اإلجابة ب 

 ألن لغتو صعبة وغري مفهومة؟_

 ألنو سريع يف الكالم؟_

.................................................................................... (أذكره)سبب آخر 
..................................................................................................... 

 ىل األستاذ مواظب ومنضبط يف إمتام درسو خالل أصة واأدة؟- 6

 نعم                          ال                         أأياناً 

 ىل يتيح لكم األستاذ فرصة ادلناقشة بعد انتهاء الدرس؟- 7

 نعم                           ال                      أأياناً 

 ما رأيك يف طريقة األستاذ أثناء إلقاء الدرس؟ -8

   جيدة                    مقبولة                   سيئة

 كيف ترى متكن األستاذ من لغتو وقدرتو على توصيل ادلعلومات إليكم؟- 9

 يوصلها بطريقة جيدة ولغة سليمة _

 يوصلها أأياناً وبلغة جتمع بني الفصحى والعامية_

 ال يتمكن من إيصاذلا_

 علل دلاذا؟ (أأياناً  )أو  (ال )يف أالة اإلجابة ب 
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 ألن الدرس يكون مفهوم جيداً _

 ألن الوقت ينتهي مباشرة بعد انتهاء الدرس_

 ...................................................................................(اذكره )سبب آخر 

 ما ىي اللغة اليت تتحدث هبا أثناء مشاركتك وحمادثتك يف الدرس؟- 10

 بالفصحى                   بالعامية                  بالفصحى والعامية

 كيف ترى مستواك يف اللغة العربية؟- 11

 جيد          متوسط              ضعيف

 ما ىي ادلشاكل اليت تواجهها يف فهم مادة اللغة العربية؟_12

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................
 ......................................................................................................

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                   "                                                                                 شراًا "                                                                                             
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 أدرار-جامعة العقيد أحمد دراية

 

 

الّلغة واألدب العربي  :                                             قسم اآلداب والّلغات :كلية

 : استمارة استبانةموضوع
 

 

 

  تعليمية الّلغة العربيةفي  (ل م د )دراسة مكملة لنيل شهادة  الماستر 
 

 

:   تحت إشراف الدكتور :من إعداد الطالبتين

  خدير ادلغيلي                                                           اباعالل وفاء                                   

 العزّاوي صفية 

 

 

 

 

 

 

 

 الّتصحيح اللُّغوي وأثره في تقويم لغة المتعلم

 م2017-2016/ ه1439-1438 :الموسم الجامعي
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : البيانات الشخصية: المحور األول

 ذكر                     أنثى :                   اجلنس

ليسانس               ماسرت أو ماجستري            دكتوراه :         ادلؤّىل العلمي 

من سنة إىل مخس سنوات _:       األقدمية/سنوات اخلربة 

من مخس سنوات إىل عشر سنوات                          _

من عشر سنوات إىل مخسة عشر سنة                          _

لغة عربية                         علوم إسالمية :      التخصص 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :  التَّصحيح الّلغوي: المحور الثاني

 ما منهجكم يف حتليل األخطاء؟ (1

معياري                     وصفي  

.................................................................................................دلاذا؟
...................................................................................................... 

ما ىي ادلعايري والضوابط اليت حتتكمون إليها أثناء تصحيحكم األخطاء اللغوية؟   (2

القرآن الكرمي                 احلديث النبوي                    كالم العرب 

................................................................................................. دلاذا؟
 ......................................................................................................

 

التصحيح اللغوي وأثره يف تقومي لغة     )إنّنا بصدد إعداد مذّكرة خترّج ومست ب, أساتذيت األفاضل: ظةوملح   
بكل ونرجوا منكم أن تتفّضلوا باإلجابة على األسئلة  (ادلتعّلم السنة األوىل والرابعة من التعليم ادلتوسط أمنوذجني

ستبقى  ّن ادلعلومات اليت سُتدلون هباح ؛علماً أادلطرو موضوعية ،على أن تكون اإلجابة وفق طبيعة السؤالو دقّة
  . وال تستعمل إال ألغراض البحث العلمي سرّية

 
 
   تقبلوا منا فائق التقدير واالحترام 
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 ىل تقومون بتنبيو التلميذ حني وقوعو يف اخلطِأ؟ (3

        نعم                     ال                  أحياناً 

......................................................................................... كيف ذلك؟
 ......................................................................................................

ما نوع األخطاء اليت يقع فيها التالميذ وكيف ترتبوهنا حسب كثرهتا؟   (4

  (تعبريية)حنوية                  صرفية                       إمالئية                 أسلوبية 

............................................................................. إالم يرجع ذلك يف نظركم؟ 
 ......................................................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :   تعليمية الّلغة العربية: المحور الثالث

ىل يتناسب حجم الربنامج  أو ادلنهاج مع الزمن ادلخصص إلهنائو؟ (5
 نعم                                    ال 

..............................................................................................علل
 ............................................................................................. ....

 ما ىي اللغة ادلستعملة يف شرح الدرس؟        (6

الفصحى                    العامية                  ادلزج بينهما 

.................................................................................................دلاذا؟
 ......................................................................................................

 كيف تتم مشاركة و مناقشة التالميذ أثناء احلوار يف الدرس؟ (7

بالفصحى                     بالعامية                    بكلتيهما 
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 كيف ىو تأثري لغة ادلنشأ على التالميذ يف تدريباهتم اللغوية؟       (8

تأثري سليب                          تأثري إجيايب                                                                                                       

.................................................................................................دلاذا؟
...................................................................................................... 

كيف تقيِّمون لغة التالميذ أثناء مشاركاهتم الشفوية ؟  (9

     جيد                     متوسط                   ضعيف  

............................................................................ إالم يرجع ذلك يف نظركم؟
...................................................................................................... 

ما ىو تقييمكم للمكتسبات القبلية للتالميذ؟  (10

جيدة                      مقبولة                       ضعيفة        

.................................................................................................دلاذا؟
...................................................................................................... 

ما أكثر شيء تركزون عليو أثناء القراءة اجلهرية والتعبري الشفوي؟  (11

القراءة ادلعربة وادلسرتسلة                                              عالمات الوقف 

خمارج احلروف                                                        األخطاء اللغوية   

.................................................................................................دلاذا؟
 ......................................................................................................
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ما ىي الطريقة ادلتبعة يف تدريسكم للغة العربية؟   (12

االستقراء                                            احملاضرة                        ادلناقشة
......................................................................................دلاذا؟

.......................................................................................... 

ىل الوسائل ادلستعملة لتوضيح ادلفاىيم واألنشطة اليت تقومون هبا يف القسم كافية؟  (13
             نعم                                 ال

.................................................................  فماذا تقرتحون؟  (ال)إذا كانت اإلجابة 
  .....................................................................................................

كيف ترى مستوى التالميذ يف ميدان فهم ادلنطوق و إنتاجو ؟ (14

جيد                                 متوسط                                           ضعيف 

.................................................................................................دلاذا؟
 ......................................................................................................

ما رأيك يف مدى إدراك الّتالميذ يف رلال إنتاج ادلكتوب؟  (15

جيد                                         متوسط                                 ضعيف 

 أي نوع من أنواع التمارين اآلتية ُيسهم يف كسب التلميذ القدرة على الّتعبري اللغوي الصَّحيح؟ (16

ة                                              التمارين التبليغّية   يَّ التمارين البنو

التمارين النحوية                                            التمارين الّتحليلّية 

.................................................................................................دلاذا؟
 ...................................................................................................... 
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إالم يرجع سبب ضعف اللغة العربية يف نظركم؟  (17

عدم تداوذلا يف احلياة اليومية                                          معيارية قواعدىا        
................................................................................................أخرى

 ......................................................................................................

                                                                                        

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         "جزاكم اا  يراًا "                                                                                            
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 جامعة العقيد أحمد دراية أدرار

 

 

اللغة واألدب  :                                             قسم اآلداب واللغات :كلية

  استمارة استبانةموضوع
 

 

 

  تعليمية اللغة العربيةفي  (ل م د )دراسة مكملة لنيل شهادة  الماستر 
 

 

:   تحت إشراف الدكتور :من إعداد الطالبتين

  خدير ادلغيلي                                                           اباعالل وفاء                                   

 العزّاوي صفية 

 

 

 

 

 

 

 

 التصحيح اللغوي وأثره في تقويم لغة المتعلم

 م2017-2016/ ه1439-1438 :الموسم الجامعي
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .البيانات الشخصية: المحور األول

 ذكر                           أنثى:               اجلنس

ليسانس               ماسرت أو ماجستري                 دكتوراه :         الدرجة العلمية 

من سنة إىل مخس سنوات _:      األقدمية/سنوات اخلربة 

من مخس سنوات إىل عشر سنوات                               _

من عشر سنوات إىل مخسة عشر سنة                               _

 لغة عربية                                 علوم إسالمية :    التخصص 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .التصحيح اللغوي: المحور الثاني

ما منهجكم يف حتليل األخطاء؟  (1

معياري                                وصفي  

.................................................................................................دلاذا؟
 ......................................................................................................

مما تستنبطون ادلعيار الصوايب الذي حتتكمون إليو أثناء تصحيحكم لألخطاء اللغوية؟   (2

القرآن الكرمي                    احلديث النبوي                   كالم العرب 

................................................................................................. دلاذا؟
 .....................................................................................................

 ىل تقومون بتنبيو التلميذ حني وقوعو يف اخلطأ؟ (3

التصحيح اللغوي وأثره يف تقومي لغة     )إنّنا بصدد إعداد مذّكرة خترّج ومست ب, أساتذيت األفاضل: ظةوملح   
بكل ونرجوا منكم أن تتفّضلوا باإلجابة على األسئلة  (ادلتعّلم السنة األوىل والرابعة من التعليم ادلتوسط أمنوذجني

ستبقى  ّن ادلعلومات اليت سُتدلون هباح ؛علماً أادلطرو موضوعية ،على أن تكون اإلجابة وفق طبيعة السؤالو دقّة
  . وال تستعمل إال ألغراض البحث العلمي سرّية

 
 
   تقبلوا منا فائق التقدير واالحترام 
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        نعم                     ال                   أحياناً 

.......................................................................................... كيف ذلك؟
...................................................................................................... 

ما نوع األخطاء اليت يقع فيها التالميذ وكيف ترتبوهنا حسب كثرهتا؟   (4

  (تعبريية)حنوية                  صرفية                 إمالئية                  أسلوبية 

............................................................................. إالم يرجع ذلك يف نظركم؟ 
 ......................................................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .تعليمية اللغة العربية: المحور الثالث

ىل يتناسب حجم الربنامج  أو ادلنهاج مع الزمن ادلخصص إلهنائو؟ (5

  نعم              ال 

.................................................................................................. علل
......................................................................................................

 ما ىي اللغة ادلستعملة يف شرحكم للدرس؟        (6

الفصحى                 العامية                    ادلزج بينهما 

.................................................................................................دلاذا؟
...................................................................................................... 

 كيف تتم مشاركة و مناقشة التالميذ أثناء احلوار يف الدرس؟ (7

 بالفصحى                بالعامية                    بكلتيهما 

 كيف ىو  تأثري لغة ادلنشأ على التالميذ يف تدريباهتم اللغوية؟       (8

تأثري سليب               تأثري إجيايب                                                                                                       
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.................................................................................................دلاذا؟
...................................................................................................... 

كيف تقيِّمون لغة التالميذ أثناء مشاركاهتم الشفوية ؟  (9

      جيد                متوسط                ضعيف 

............................................................................ إالم يرجع ذلك يف نظركم؟
...................................................................................................... 

ما ىو تقييمكم للمكتسبات القبلية للتالميذ؟  (10

جيدة                      مقبولة                       ضعيفة        

.................................................................................................دلاذا؟
    .....................................................................................................

ما أكثر شيء تركزون عليو أثناء القراءة اجلهرية والتعبري الشفوي؟  (11

القراءة ادلعربة وادلسرتسلة                                              عالمات الوقف 

  خمارج احلروف                                                      األخطاء اللغوية  

.................................................................................................دلاذا؟
 ......................................................................................................

ما ىي الطريقة ادلتبعة يف تدريسكم للغة العربية؟  (12

          االستقراء                                           احملاضرة                   ادلناقشة
......................................................................................دلاذا؟

.......................................................................................... 

 ىل الوسائل ادلستعملة لتوضيح ادلفاىيم واألنشطة اليت تقومون هبا يف القسم كافية؟ (13
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                             نعم                          ال

................................................................. فماذا تقرتحون؟   (ال)إذا كانت اإلجابة 

  ...................................................................................................... 

ما ىي الطريقة اليت تتبعوهنا أثناء تصحيحكم للتعبري الكتايب؟  (14

طريقة اجلدول   _طريقة التبادل                          _طريقة األمنوذج                        _

.................................................................................................دلاذا؟
 ......................................................................................................

أي نوع من أنواع التمارين اآلتية ُيسهم يف كسب التلميذ القدرة على التعبري اللغوي الصحيح؟  (15

التمارين البنوية                                              التمارين التبليغّية   

التمارين النحوية                                            التمارين الّتحليلّية 

.................................................................................................دلاذا؟
  ......................................................................................................

إالم يرجع سبب ضعف اللغة العربية يف نظركم؟  (16

عدم تداوذلا يف احلياة اليومية                                     معيارية قواعدىا        
................................................................................................أخرى

...................................................................................................... 

         

                                                                

 "جزاكم اهلل خيرا"                                                                                        
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