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Abstract
This research focuses on the implementation of one  of the methods in teaching 
Arabic, which is the method of error analysis. This method is considered a 
branch of applied linguistics in Arabic linguistic studies and is used to find out 
the problems facing students while learning the Arabic language. Dictation is 
one of the linguistic subjects for female students in the language preparation 
program or foundation program at the University of Darussalam Gontor, which 
aims to developing writing skills. This research aims to define the method of error 
analysis, the importance of dictation, and then apply the method of error analysis 
in dictation. This research uses a qualitative and quantitative analysis approach 
using observation, interview and written documents in collecting data. Findings 
suggest that the application of the error analysis method goes through four stages; 
identifying, describing, classifying, and repeating errors. The paper also offers a 
conceptual framework for its practical application.
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أ. مقدمة

كان اإلنســان تتحــدث وتتصــل بعضهــم ببعــض يف أمــور وأشــياء مختلفــة. وتكــون 

اللغــة أداة لاتصــال. ألن أســاس نجــاح اإلنســاين القــدرة عــى اســتخدامها.)مدكور, 2006( 

ومــن وظائــف اللغــة األخــرى املتعلقــة باملجتمــع تكــون املســتودع لراثــه، والربــاط الــذي 

يرتبــط بــه أبنائــه فيوحــد كلمته،ثــم يجمــع بينهــم فكريــا وهــي مــن الجــر الــذي تعــر 

عليــه األجيــال مــن املــايض إىل الحــارض واملســتقبل.(طعيمة 2004)

ــع  ــة بجمي ــة اللغ ــن وجــود عاق ــة ع ــّرر أهــل اللغ ــد ق ــث ق ويف العــرص الحدي  

العلــوم الحديثــة مثــل العاقــة القيمــة بــن اللغــة واألحــوال النفســية. فظهــر عــى إثرهــا 

ــن  ــة ب ــم اللغــة االجتامعــي ظهــر مــع وجــود العاق ــم اللغــة النفــي، كــام ظهــر عل عل

ــي. ــة التطبيق ــم اللغ ــوء عل ــت ض ــدرس تح ــد ي ــم الجدي ــك العل ــع. وذل ــة واملجتم اللغ

)Suryadarma, 2015( وتحليــل األخطــاء مــن أحــد دراســة مهمــة يف ضمــن تعليــم 

ــي.  ــة التطبيق ــم اللغ ــوء عل ــت ض ــدرس تح ــذي كان ي ــات ال اللغ

ظهــرت نظريــة تحليــل األخطــاء يف أوائــل الســبعنيات القــرن العريــن عــى يــد   

ــال  ــة خاصــة يف مج ــذه النظري ــة به ــم اللغ ــن معل ــري م ــم كث ــد اهت ــه، وق ــوردر وزمائ ك

اكتســاب اللغــة الثانية.ماهــر بــن دخيــل اللــه الصاعــدي 2021( تحليــل األخطــاء يعنــي 

)1997 ,Parera( .ــة ــة الثاني ــم اللغ ــاء تعلمه ــا الدارســون أثن ــي يرتكبه األخطــاء الت

األخطــاء انحــراف عــام هــو مقبــول يف اللغــة حســب املقاصــد التــي يتبعهــا 

الناطقــون. وتعتــر الخطــأ مــن عــدة مواصفــات منهــا:

يكون استجابة لغوية من الطالب مختلفة باملواقف  .1

تقع صدور هذه االستجابات مكررة، يعتر زلة أو هفوات إذ وقع مرة واحدة  .2

ــه  ــون علي ــي أن تك ــا ينبغ ــب مل ــن الطال ــادرة م ــة الص ــتجابة اللغوي ــف االس تخال  .3

االســتجابة
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وتســمى دراســة األخطــاء يف أحاديــث الطــاب أي كتابتهــم بالتحليــل البعــدي. إذ 

أنهــا تصــف ماحــدث وليــس مانتقــع حدوثــه

وتحليــل األخطــاء التــي قصدتهــا الباحثــة يف هــذا البحــث يعنــي دراســة مؤسســة   

عــى األخطــاء املرتكبــة لــدى دارســون اللغــة العربيــة ومعالجتهــا بعــد معرفــة أســبابها. 

بعــد مطالعــة هــذه النظريــة ســوف يعــرف مــدرس اللغــة العربيــة عــى   

املشــكات املوجهــة لــدى الدارســون، وبنســبة ورود الخطــاء يســتطيع أن يعــرف عــى مدى 

صعوبــة املشــكات أو ســهولتها.محمود إســامعيل صينــي وإســحاق محمــد األمــن, التقابــل 

ــك  ــة املل ــؤون املكتبات_جامع ــامدة ش ــاض: ع ــاء, 1st edn )الري ــل األخط ــوي وتحلي اللغ

ســعود, 1982. ومــن ثــم للمــدرس معرفــة املقارنــة بــن لغتــي األصليــة واألجنبية)العربيــة( 

وثقافتهــام ملســاعدتها يف تنفيــذ طريقــة تحليــل األخطــاء.

رأى عــامل اللغــة، رشــدي أحمــد طعيمــة "بــأن األخطــاء مقســمة إىل قســمن مــن   

ــل املتكلمــن بلغــة أخــرى   ــِل املتكلمــن األصلين)الناطقــن باللغــة( واألخطــاء مــن قبَ قبَ

)الناطقــن بلغــة أخرى(."الجربــوع et al. 1991( . األخطــاء مــن قبــل املتكلمــن األصليــن 

بســبب الصفــة املميــزة ألخطــاء املتكلــم األصــي، وهــذه األخطــاء قابلــة للتصحيــح. أمــا 

ــف  ــة األوىل أو ضع ــويش اللغ ــن تش ــأيت م ــرى ت ــة أخ ــن بلغ ــل املتكلم ــن قب ــاء م األخط

معرفتهــم عــن قواعــد اللغــة، ومــن الصعــب أن يصححهــا هــو نفســه ويحتاج إىل مســاعدة 

مدرســه.

ــة  ــاء. فزل ــاط واألخط ــان واألغ ــة اللس ــن زل ــرق ب ــه الف ــوردر يف كتاب ــح ك أوض  

اللســان معناهــا األخطــاء بســبب تــردد الــكام ومــا أشــبه ذلــك، أمــا األغــاط بســبب إتيــان 

ــة املتحــدث  ــع بســبب مخالف ــا األخطــاء تق ــف، وأم ــري مناســب للموق ــكام غ ــم ب املتكل

ــن 1982( ــد األم ــحاق محم ــي وإس ــامعيل صين ــود إس ــد اللغة.محم بقواع

ــل  ــن قب ــاء  م ــي األخط ــث يعن ــذا البح ــة يف ه ــا الباحث ــي قصدته ــاء الت واألخط  

ــة.  ــد اللغ ــن قواع ــم ع ــدم معرفته ــبب ع ــي بس ــرى يعن ــة أخ ــن بلغ الناطق
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لقــد أكــد كــوردر أن الهــدف مــن تحليــل األخطــاء هدفــان، وهــام نظريــة   

ــا عــن الخصائــص  ــم إســهاما طيب ــب النظــري تقدي ــة. )Haniah, 2018(مــن الجان وعملي

الكليــة املشــركة يف تعليــم اللغــة األجنبيــة. ومــن الجانــب العمــي مســاعدة املــدرس عــى 

تغيــري الطريقــة أو تطويــر املــادة ويــزوده بأدلــة عــن كيفيــة تعلــم اللغــة واألســاليب التــي 

ــة الكتســابها. يســتخدمها الطلب

ــة  ــدرس ملعرف ــاعدة امل ــي مس ــة يعن ــذه الطريق ــدف ه ــرى، ته ــة أخ ــن ناحي م  

ــدف. ــول إىل اله ــم للوص ــراتيجية التعلي ــري اس ــون وتغي ــدى الدارس ــة ل ــكلة املوجه املش

   )2018  ,Nurkholis(

إن من أهمية دراسة هذه األخطاء كام يي:طعيمة 2004(  

تزويــد الباحثــة بأدلــة عــن كيفية تعلــم اللغــات األجنبية، واإلســرتيجية املســتخدمة   .1

الكتســاب اللغــة

ــو  ــة نح ــاء املرتكب ــس باألخط ــة املؤس ــواد التعليمي ــداد امل ــادة يف إع ــان باإلف اإلتي  .2

الدارســن

ــداف،  ــد األه ــث تحدي ــن حي ــن م ــبة للدارس ــج املناس ــع املناه ــاعدة يف وض املس  .3

التقويــم وأســاليب  املحتــوى،  اختيــار 

وبالنســبة إىل مراحــل تحليــل األخطــاء، قــال كــوردر "متــر هــذه الطريقــة إىل ثاث   

مراحــل. وهــو التعــرف الوصــف والتفســري وهــي تعتمــد منطيقيــا عــى بعضهــا البعــض". 

محمــود إســامعيل صينــي وإســحاق محمــد األمــن 1982(

ويقــدم الخبــري يف تعليــم اللغــة خمــس خطــوات لتحليــل األخطــاء، وهــي جمــع 

منــاذج مــن أخطــاء الدارســن، تحديــد األخطــاء، بيــان وصــف األخطــاء وتفســريها، تصنيــف 

األخطــاء، ثــم تقييــم األخطــاء. 

ــل  ــذه املراح ــض، ألن ه ــه ببع ــدا بعض ــاء متعم ــل األخط ــل تحلي ــب مراح ترتي  



  Lisanan Arabiya, Vol. 6, No. 1, Tahun 2022 153E-ISSN : 2623-2588 P-ISSN : 2550-0430  

تطبيق طريقة تحليل األخطاء يف تعليم مادة....

كل منهــا يؤســس لآلخــر. بدايــة مــن مرحلــة التعــرف، مرحلــة الوصــف، واألخــري مرحلــة 

ــأ. ــك الخط ــرف بذل ــد التع ــة الوصــف والتفســري إال بع ــع مرحل ــن أن تق التفســري. والميك

مدكــور 1426(

ــة، وهــو مــن األســس املهمــة  ــة الرضوري اإلمــاء فــرع مــن فــروع اللغــة العربي  

ــي  ــه الت ــظ بحــروف هجائ ــر اللف ــد تصوي ــاول قواع ــم يتن ــاء عل ــايب. اإلم ــري الكت يف التعب

ــكل  ــاء ل ــم اإلم ــة لتعل ــن, أســهل طريق ــم شــمس الدي ــه. إبراهي ــراد من ــى امل ــؤدي املن ت

ــوق  ــع الحق ــان: جمي ــريوت، لبن ــل_1st edn ,Foulabook.Com_.Pdf_81506 )ب املراح

ــم  ــم اإلمــاء عل ــأن عل محفوظــة ومســجلة للنــارش, 1430 تعريــف آخــر مــن اللغويــن ب

ــد  ــول وقواع ــه أص ــة ول ــوم العربي ــة العل ــن جمل ــو م ــي ه ــايس أو االصطاح ــط القي الخ

ــايل  ــري، وبالت ــة األداء والتعب ــد صح ــأ يفس ــب كل خط ــان لتجن ــا وإتق ــن تعلمه ــى ع الغن

ســامة اللغــة العربية.عمــر فــاروق الطبــاع 1993( وعلــم يتنــاول قواعــد تصويــر اللفــظ 

ــكاش 1384( ــراد منه.ع ــى امل ــؤدي املعن ــي ت ــة الت ــروف هجائي بح

واإلمــاء التــي تريــد الباحثــة بحثهــا يعنــي الــدرس الــذي يكتســب قــدرة الــدارس   

املهــارة يف الكتابــة العربيــة.

مــن أهميــة علــم اإلمــاء وهــي تكتســب األطفــال املهــارة يف الكتابــة وكذلــك يف   

رســم الحــروف الصحيحــة التــي تعنيــه يف تســجيل خطــرات فكــره ومشــاعره. إذا كانــت 

قواعــد النحــو والــرصف تكــون وســيلة لصحــة الكتابــة إعرابــا واشــتقاقا، فــإن اإلماء وســيلة 

لصحتهــا مــن حيــث الصــورة الخطيــة، وهــي وســيلة االتصــال بالــراث املكتــوب. الفتــاح 

)2006

ــة  ــز اللغ ــؤول مرك ــوي مس ــاء تق ــة لإلم ــة الخاص ــات واألهمي ــود التعريف بوج  

ــور عــى وضــع الحصــة لهــذه املــادة خاصــة لرنامــج اإلعــداد  بجامعــة دار الســام كونت

اللغــوي ألنهــم يحتاجــون إليهــا، حتــى تكــون أســاس لهــن لتعلــم مهــارة الكتابــة وصحتهــا.

ــدا. األول،  ــرية ج ــاء كث ــل األخط ــن تحلي ــدث ع ــي تتح ــابقة الت ــة الس إن الدراس  
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ــذ  ــة لتامي ــل األخطــاء اإلنشــائية يف اللغــة العربي ــك ســتياوان عــن تحلي ــه أوفي كــام بحث

الفصــل الثــاين. والنتيجــة أن وجــود األخطــاء اإلنشــائية بســبب عــدم تعمقهــم يف قواعــد 

اللغــة العربيــة. وتصحيحهــا بإنشــاء بيئــة اللغــة العربيــة، وعقــد التدريــب باللغــة العربيــة. 

)Setiawan, 2020(، الثــاين، وكــام بحثــه عبــد العزيــز هــارون عــن تحليــل األخطــاء 

اإلمائيــة يف الهمــزة، أن نتيجــة هــذ البحــث يوجــد الفــروق لألخطــاء يف اإلحصائيــة بــن 

املســتويات الثاثــة. للمســتوى املبتــدئ، املتوســط، واملتقــدم. )Abdoulaye, 2020(هــذان 

البحــث يتحــدث عــن وقــوع األخطــاء اللغويــة وتحليلهــا دون تطبيقهــا يف تعليــم اللغــة 

ــل  ــة تحلي ــق طريق ــن تطبي ــث ع ــد أن تبح ــث تري ــذ البح ــة يف ه ــا الباحث ــة. وأم العربي

ــة. ــم اللغــة العربي األخطــاء يف تعلي

لتطبيــق طريقــة تحليــل األخطــاء يف تعليــم مــادة اإلمــاء ولتكــون هــذه الطريقــة   

منتجــة، فيمــي املعلــم عــى مثــل هــذه الخطــوات، ماتــي:

كتابــة الطالبــات نــص اإلمــاء يف موضــوع معــن مــن املــدرس. ومتــر هــذه الخطوات   .1

لجمــع املــادة تســهيا عــى املــدرس أن يوجــد األخطــاء لــدي الــدارس بعــد تفتيــش 

كتابتهــم

ويكون هذ التفتيش، واحدا فواحدا داخل الفصل

بعــد التفتيــش ظهــرت أخطــاء الــدراس لــكل فــرد منهــم. ثــم ميــر املــدرس بهــذه   .2

الطريقــة مايــي: 

تحديد األخطاء، وصفها، ثم تصنيفها  )1

يف هــذه الخطــوة، ميــر املــدرس يف تعيــن األخطــاء الذاتيــة لــكل فــرد مــن   

الطــاب ثــم وصفهــا لــكل األخطــاء وتصنيفهــا 

تكرار الخطأ  )2

ــرف  ــوف يع ــاء، س ــع األخط ــف جمي ــف، وتصني ــم تحديد،توصي ــد أن ت بع  
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أنــواع األخطــاء التــي تحــدث يف كتابتهــم حســب مــا وصفــه وصنفــه، ثــم 

ــى يعــرف تكــرار األخطــاء  ــا حت ــوع منه ــكل ن يحســب األخطــاء املكــررة ل

ــة واضح

رشح األخطاء  )3

ــي  ــة الت ــاء اللغوي ــن األخط ــرح ع ــدرس بال ــوم امل ــة يق ــذه الطريق يف ه  

إصاحهــا ثــم  كتابتهــم  يف  وجدهــا 

التطبيق العمي  .3

ــذه  ــاء، ألن ه ــل األخط ــة تحلي ــق طريق ــة يف تطبي ــون مكامل ــة تك ــذه العملي ه

ــق  ــد التطبي ــدرس أن يعق ــد للم ــذ الب ــة. وله ــذه الطريق ــة يف ه ــة رئيس ــة عملي العملي

العمــي عاجــة مــن األخطــاء املركبــة يف كتابتهــم، بطريقــة  قــراءة النــص مــرة أخــرى وكان 

ــار املوضــوع مؤســس عــى األخطــاء املكــررة أكــر. حتــى يكــوت عاجــا ألخطائهــم  اختي

الكثرية. 

ومثــل هــذه الطريقــة ســتمر إىل نهايــة التعليــم. بــرط الركيــز إىل موضــوع 

ــا. ــا له ــون تحلي ــى يك ــر حت ــررة األك ــاء املك ــى األخط ــا ع مؤسس

ب.   طريقة البحث

اســتخدمت الباحثــة يف هــذا البحــث منهــج البحــث الكيفــي الوصفــي، هــدف هــذ 

املنهــج يعنــي وجــود الحقائــق وصفيــا مــن جميــع البيانــات. )Gunawan, 2013(  معنــى 

ذلــك مــن الــازم للباحثــة لديهــا النظريــات الكثــرية والواســعة حتــى تكــون قــادرة عــى 

الســؤال واملاحظــة والتحليــل الواضــح عــن هــذ البحــث.

املكتوبــة. والوثائــق  واملقابلــة  باملاحظــة  البيانــات  جمــع  أســلوب  ومــن   

ــل  ــة يف الفص ــة تعليمي ــى عملي ــة يعن ــة املاحظ ــرت الباحث )Wahidmurni, 2017(واج
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التحضــريي يف تعليــم مــادة اإلمــاء، واملقابلــة مــع طالبــات الفصــل التحضــريي مــع مدرســة 

ــريي  ــل التحض ــات الفص ــوع الطالب ــدد مجم ــل ع ــة لني ــق املكتوب ــاء، والوثائ ــادة اإلم م

ــان.  ــرع مانتينج ــام ف ــة دار الس بجامع

ــظ  ــل تخفي ــوات مث ــض الخط ــر ببع ــة مت ــات الكيفي ــل البيان ــج تحلي ــن منه وم  

البيانــات، عــرض البيانــات واالســتنتاج. ألن األنشــطة يف التحليــل الكيفــي يســتخدم تفاعليــا 

 ,Sugiyono(.ــا ــون البحــث كام ــى يك ــا حت ــات البحــث إىل نهايته ومســتمرة يف كل طبق

)2017

ج.   نتائج البحث ومناقشتها

برنامج اإلعداد اللغوي بكلية البنات جامعة دار السالم كونتور

ــة  ــة واإلنجيلزي ــة العربي ــتخدام اللغ ــور باس ــام كونت ــة دار الس ــتهرت جامع اش  

للتدريــس وللتحــدث يوميــا وألمــر كتابــة البحــث العلمــي والرســالة الجامعيــة. حيــث إن 

جميــع األنشــطة التعليميــة بجميــع وســائلها ومرافقهــا، مثــل املســجد، وســكن املدرســن 

ــة  ــائل الربوي ــون الوس ــا تك ــة وغريه ــب الرياضي ــول واملاع ــة، والفص ــاب، واملكتب والط

)2020  ,UNIDA GONTOR(.والتعليــم

ومــن أحــد األنشــطة التعليميــة يف هــذه الجامعــة  يعنــي برنامــج اإلعــداد اللغوي   

ــنة 2016.  ــج يف الس ــذ الرنام ــة ه ــة. بداي ــز اللغ ــؤولة مرك ــت مس ــد تح ــف الجدي املكث

ــاءة  ــدرة والكف ــم الق ــن مالديه ــد الذي ــدارس الجدي ومــن هــدف هــذ الرنامــج إعــداد ال

ــة. كــام ألزمــت الجامعــة باســتخدام  يف اســتخدام اللغتــن الرســميتن العربيــة واإلنجيلزي

ــة يف  ــة العربي ــتخدام اللغ ــى اس ــدارس ع ــدرة ال ــج ق ــذا الرنام ــاء ه ــن. ورج ــن لغت هات

ــع يف  ــة( بشــكل رسي ــراءة، والكتاب ــكام، الق ــتامع، ال ــارة االس ــة األربعة)مه ــارة اللغوي امله

)2019 ,GONTOR(.ــج ــذا الرنام ــة له ــددة املتاح ــات املح األوق

إن لهــذ الرنامــج عــدة مــواد اللغــة التــي يتــم تعلمهــا الــدارس. منهــا دروس اللغة   
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العربيــة، مهــارة االســتامع، مهــارة الــكام، مهــارة القــراءة، اإلمــاء، املحفوظــات، والــدرس 

ــة  ــة اليومي ــة واســتخدامها يف املحادث ــع الدارســة فهــم اللغــة العربي اإلضــايف اآلخــر. تتوق

)2019 ,GONTOR(.مبــدة ســنة واحــدة باملــواد املعينــة فيــام ســبق

ــم  ــت لتقيي ــهرين الوق ــهور، وش ــوي 10 أش ــداد اللغ ــج اإلع ــذ الرنام ــيتم ه وس  

الحاصــل مــن التدريــس يعقــد االمتحــان يف أول الفصــل الــدرايس ويف آخــر الفصــل الدرايس. 

لــكل يــوم أربــع حصــص، ولــكل حصــة درس واحــد، ملــدة 60 دقيقــة. 

وفيــام يــي أســامء الطالبــات يف برنامــج اإلعــداد اللغــوي بكليــة البنــات جامعــة   

ــور : دار الســام كونت

الجدول 1

أسامء الطالبات يف برنامج اإلعداد اللغوي

أسامء الطالبات يف برنامج اإلعداد اللغوي العام 2022-2021

الرقم االسم املدرسة السابقة الدائرة

1 Sayyidatina Ulul Azmi Sman 1 Demak Demak
2 Syadza Syafa Nazhifa Smk Mvp Ars 

Internasional
Bandung

3 Tri Hana Yuni Imayati Man 2 Pulang Pisau Kal-Teng
4 Ditha Aulia Smk T2 Yaspida Sukabumi
5 Putri Cahaya Hutami Smk Muhammadiyah 03 

Purbalingga
Purbalingga

6 Dalia Zahrah Man 3 Tangerang Tangerang
7 Atifah Rohmah Fani Ponpes Babussalam Riau
8 Amalia Nur Azizah Salatalohy Sman 10 Jakarta Bogor
9 Fathia Izza Mardhatillah Sman 1 Ponorogo Ponorogo
10 Syifa Mellinda Rozak Smait Smart Syahida Banten
11 Irma Lupita Sari Sma N 1 Pringsewu Lampung
12 Intan Eka Sofia Smas Daarul Quran Gresik
13 Lulu'atul Fuad Ma Nurul Hidayah Madura
14 Risma Aisah Antariksa Smk Pariwisata Gema 

Gawita
Tangerang
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15 Juwita Maharani Man 1 Pangkalpinang Bangka 
Belitung

16 Angelica Silfana Prisca 
Yoranita

Sma Muhammadiyah 1 
Ponorogo

Ponorogo

17 Nurul Awwaliyyah Mu'jizatur 
Ridho

Pondok Pesantren Alquran 
Baitul Qurro

Pangkal 
Pinang

18 Witriani Astuti Sma Negeri 13 Maluku 
Tengah

Maluku

19 Laras Isa Ningsih Ma Seram Utara Timur 
Seti

Maluku

يف الجــدول الســابق عــرض أن عــدد الطالبــات يف برنامــج اإلعــداد اللغــوي العــام   

ــيا،  ــرة يف إندونيس ــن كل دائ ــن م ــن يأت ــة. وه ــرة طالب ــع ع ــدرايس 2021-2022 تس ال

ومــن مــدارس مختلفــة. ومــن ثــم يرجــى منهــن اســتخدام لغتــن رســميتن كامــا وكتابــة، 

مســاعدة لهــن يف كتابــة الرســالة الجامعيــة فيــام بعــد.

طريقة تحليل األخطاء

ــام  ــات وه ــم اللغ ــن تعلي ــن ضم ــاء م ــل األخط ــابق أن  تحلي ــان الس ــن البي م  

التحليــل التقابــي وتحليــل األخطــاء. دراســة تحليــل األخطــاء  ظهــرت يف أوائــل الســبعنيات 

القــرن العريــن عــى يــد كــوردر وزمائــه. هــذه الطريقــة تهــدف إىل معرفــة املشــكات 

املوجهــة لــدى الدارســن يف تعلــم اللغــة الثانيــة، واملقصــود يف هــذ البحــث يعنــي اللغــة 

العربيــة. األخطــاء يف نظريــة تحليــل األخطــاء يعنــي األخطــاء مــن قبــل الناطقــن بلغــة 

آخــرى أي بســبب عــدم معرفتهــم نحــو القاعــدة.

لوجــود أهميــة هــذه الطريقــة للمدرســة يف مســاعدتهم عــى اختيــار املــواد 

ــى  ــة حت ــن العربي ــعة ع ــة واس ــدرس ثقاف ــا الزم للم ــن هن ــبة فم ــراتيجية املناس واالس

تســتطيع أن تفــرق مــا بــن الخطــأ والصــواب، تســهيا لهــم لجمــع األخطــاء املرتكبــة نحــو 

ــدارس. ال
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أهمية علم اإلمالء

املهــارة اللغويــة األربعــة تكــون املهــارة املكتســبة لدارســن اللغــة العربيــة. وهذه   

املهــارة بدايــة مــن مهــارة االســتامع، مهــارة الــكام، مهــارة القــراءة ومهــارة الكتابــة.

ويكــون علــم اإلمــاء علــم يكتســب األطفــال املهــارة يف الكتابــة وكذلــك يف رســم 

ــث  ــن حي ــة م ــة الكتاب ــيلة لصح ــون وس ــاء تك ــه. واإلم ــي تعني ــة الت ــروف الصحيح الح

ــة. الصــورة الخطي

ــدارس  ــون ال ــث يك ــوي حي ــداد اللغ ــج اإلع ــاء يف برنام ــادة اإلم ــم م ــك تُعل لذل  

مهارة يف الكتابة، ووسيلة لصحة الكتابة العربية. 

 

تطبيق طريقة تحليل األخطاء يف تعليم مادة اإلمالء 

بنــاء عــى ماقــد وضــح مــن تعريفــي تحليــل األخطــاء واإلمــاء، تريــد الباحثــة إىل 

تطبيــق هــذه الطريقــة يف تعليــم مــادة اإلمــاء. ولتكــون هــذه الطريقــة منتجــة، فيمــي 

املعلــم عــى مثــل هــذه الخطــوات، ماتــي:

كتابــة الطالبــات نــص اإلمــاء يف موضــوع معــن مــن املــدرس)يف موضــوع "املُْؤِمــُن   .1

)" ــقُّ الَْح

متــر هــذه الخطــوات لجمــع املــادة تســهيا عــى املــدرس أن يوجــد األخطــاء لــدي 

الــدارس بعــد تفتيــش كتابتهــم

املُْؤِمُن الَْحقُّ

املُْؤِمُن الَْحقُّ ُهَو/2 َمْن يُْؤِمُن /2 َقلًْبا َواْعِتَقاًدا،/2ِسًّا َوَعاَلنَِيًة/2 َوَجَواِرَح، /2 ِبَوْحَدنِيَِّة 

ٍد/2 َصلَّ اللُّه َعلَْيِه َوَسلََّم/2 اللَِّه،/2 َويَْعَمُل ِبِكَتابَِتِه الكَِريِْم/2 َويَِسْيُ َعَل/2 نَْهجِ ُمَحمَّ
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فتّش املدرس كتابتهم واحدا فواحدا داخل الفصل  .2

بعــد التفتيــش ظهــرت أخطــاء الــدراس لــكل فــرد منهــم. ثــم ميــر املــدرس بهــذه   .3

الطريقــة مايــي: 

تحديد األخطاء، وصفها، ثم تصنيفها  )1

يف هــذه الخطــوة، ميــر املــدرس يف تعيــن األخطــاء الذاتيــة لــكل فــرد مــن الطــاب   

ثــم وصفهــا لــكل األخطــاء وتصنيفهــا. وفيــام يــي الجــدول عــن نتيجــة األخطــاء يف 

ــادة اإلمــاء:  م

الجدول 2

نتيجة األخطاء يف مادة اإلماء

وصف الخطأ نوع الخطأ تحديد األخطأ الطلبة رقم

"يف كتابة حرف "ل  يف كتابة األحروف

الهجائية

َعَى نِيًَّة عاطفة رحمة 1

"يف كتابة حرف "ل  َصلَّ اللُه َعلَيِْه

َم َوَساَّ

"يف كتابة حرف "ل َعَى نِيًَّة نور األّولية 2

"يف كتابة حرف "ل َعَى نِيًَّة فوتري تجهايا 3

"يف كتابة حرف "ل" َو "ة َعَى نِيَّتًا أنجيليكا سيلفانا 4

"يف كتابة حرف "ؤ يُْعِمُن

"يف كتابة حرف "ح" َو "ة َوْهَدانِيَِّت

"يف كتابة حرف "ؤ يُْقِمُن 5 الرس إيسا

"يف كتابة حرف "ل" َو "ة َعَى نِيَّتًا

"يف كتابة حرف "ل" َو "ة َعَى نِيَّتًا إرما 6

"يف كتابة حرف "ل" َو "ة َعَى نِيَّتًا شفاء ميليندا 7

"يف كتابة حرف  "ة َوْحَدنِيَِّت

كتابة حرف "و" ال يكون منسبا يَْعَملُو 8 تري هناء
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"يف كتابة حرف "ل" َو "ة َعَى نِيَّتًا ماليا نور عزيزة 9

"يف كتابة حرف "ؤ يُْعِمُن رسام عائيشية 10

"يف كتابة حرف "ل" َو "ة َعَى نِيَّتًا

"يف كتابة حرف  "ة َوْحَدنِيَِّت

 يف كتابة حرف  "ا" ويف آخر

فتحتن

َوْعِتَقاًد ديتا أولياء 11

"يف كتابة حرف "ل" َو "ة َعَى نِيَّتًا

"يف كتابة حرف "ؤ املُْعِمُن فاتحة عزّة 12

"يف كتابة حرف  "ة َوْحَدنِيَِّت

"يف كتابة حرف "ل" َو "ة َعَى نِيَّتًا دليا زهرة 13

تكرار الخطأ  )2

ــواع  ــرف أن ــوف يع ــاء، س ــع األخط ــف جمي ــف، وتصني ــم تحديد،وص ــد أن ت وبع  

األخطــاء التــي تحــدث يف كتابتهــم، ثــم يحســب األخطــاء املكــررة لــكل نــوع منهــا 

ــة ــاء واضح ــرار األخط ــرف تك ــى يع حت

الجدول 3

عدد األخطاء املكررة

عدد املرات نوع الخطأ رقم

4 "يف كتابة حرف "ل 1

8 "يف كتابة حرف "ل" َو "ة 2

3 "يف كتابة حرف  "ة 3

1 "يف كتابة حرف "ح" َو "ة 4

3 "يف كتابة حرف "ؤ 5

1 يف كتابة حرف "و" ال يكون منسبا 6

1 يف كتابة حرف  "ا" ويف آخر فتحتن 7
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الصورة 1

عدد األخطاء املكررة

ــي يف  ــرية ه ــررة الكث ــاء املك ــت أن األخط ــابق، عرض ــورة الس ــدول والص ــن الج م

كتابــة حــرف "ل" و"ة". 

رشح األخطاء  )3

يف هــذه الطريقــة يقــوم املــدرس بالــرح عــن األخطــاء اللغويــة التــي وجدهــا يف   

كتابتهــم ثــم إصاحهــا

ــًة( والصــوب أن تكتــب "  ــَى نِيَ يف كتابــة حــرف"ل" عــى ســبيل املثــال: )َع أ ( 

َعَانِيَــًة" 

كتابــة حــرف "ل" بــدون زيــادة حــرف "ي" ألن ال يطيــل قــراءة املدرســة، إذن   

اليحتــاج إىل حــرف "ي" 

ــب "  ــواب أن تكت ــا( والص ــال: )َعَانِيَتً ــبيل املث ــى س ــرف"ة" ع ــة ح يف كتاب ب ( 

َعَانِيَــًة" 
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ألن حرف "ة" هنا أصا الضمريا أو حرفا زائدا آخر  

ــب  ــُة( والصــواب أن تكت ــال: )َوْهَدنِيَّ ــبيل املث ــى س ــة حــرف "ح" ع يف كتاب ج ( 

)َوْحَدنِيَّــُة(

ألن التفخم قراءة املدرسة بل ترقيقها، إذن أن تكتب حرف "ح"  

يف كتابة حرف "ؤ" ، عى سبيل املثال: )يُْعِمُن( والصواب أن تكتب"يُْؤِمُن" د ( 

ألن قراءة املدرس إىل حرف الهمزة ال حرف "ع"  

التطبيق العمي  )4

هــذه العمليــة تكــون مكاملــة يف تطبيــق طريقــة تحليــل األخطــاء، ألن هــذه   

العمليــة عمليــة رئيســة يف هــذه الطريقــة. ولهــذ البــد للمــدرس أن يعقــد 

التطبيــق العمــي عاجــة مــن األخطــاء املركبــة يف كتابتهــم، بطريقــة اختيــار 

املوضــوع املؤســس عــى األخطــاء املكــررة أكــر. 

ــج   ــات يف برنام ــاء لطالب ــص اإلم ــة ن ــررة يف كتاب ــاء املك ــن األخط ــل م والحاص  

اإلعــداد اللغــوي بجامعــة دار الســام وهــو يف كتابــة حــرف "ل" و "ة". إذن عينــت املدرســة 

ــيَّارَُة أيَِب". ــور وهــو يف موضــوع "َس ــز إىل هــذه األم ــا يرك موضوع

ومثــل هــذه الطريقــة ســتمر إىل نهايــة التعليــم يعــن الركيــز إىل موضــوع مؤسســا 

عــى األخطــاء املكــررة األكــر حتــى يكــون تحليــا لهــا.

َسيَّاَرُة أَِبْ/2

ِل أٌَب/2 ألَِبْ َسيَّاَرٌة،/2 تِلَْك َسيَّاَرُة أَِب./2 لََسيَّاَرِة أَِبْ/2 أَْربَُع َعَجاَلٍت،/2 وأْربََعُة أَبَْواٍب،/2 

 2/، َونََواِفُذ ِمْن ُزَجاَجٍة، /2 َوِفْيَها/1 ِستَُّة كََراِريَْس/2 َرَماِديَُّة اللَّْوِن./2 لَْوُن َسيَّاَرِة أًِبْ/ ِفِضٌّ

ّوُهَو/1 أََحبُّ األَلَْواِن إَِلَّ/3.
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د.     الخالصة

مؤسســا عــى البيــان والنتائــج الســابقة، أن طريقــة تحليــل األخطــاء مــن طريقــة 

املهدفــة إىل معرفــة مشــكات الدارســن أثنــاء تعلــم اللغــة الثانيــة. ومــن هــذه الطريقــة 

ــة املناســبة  ــواد التعليمي ــم وامل ــار إســراتيجية التعلي ــري  واختي تســاعد املــدرس عــى تغي

للوصــول إىل هــدف التعليــم. لوجــود األخطــاء املرتكبــة لــدى الدارســن وعاجهــا مــن قبــل 

املــدرس.

واإلمــاء مــن املــادة املؤسســة الكتســاب قــدرة الــدارس املهــارة يف الكتابــة.   

وتكــون هــذه املــادة، مــن املــادة تــدرس يف برنامــج اإلعــداد اللغــوي، لتكــون أساســا قويــا 

ــة. ــة األربع ــاراة العربي ــاب امله ــة الكتس ــون مكامل ــن، ولتك له

بالنســبة إىل تطبيــق طريقــة تحليــل األخطــاء، يقــوم املــدرس ببعــض الخطــوات   

املخطوطــة، منهــا كتابــة الــدارس نــص اإلمــاء املعــن مــن املــدرس، تفتيــش كتابــة الــدارس 

ــف  ــاء، تصني ــف األخط ــاء، وص ــد األخط ــل األخطاء)تحدي ــة تحلي ــدا، عملي ــدا فواح واح

ــق العمــي.  ــرار األخطــاء، رشح األخطــاء(، والتطبي األخطــاء، تك

ال يــزال هــذ البحــث محــددا بكيفيــة تطبيــق طريقــة تحليــل األخطــاء يف تعليــم 

مــادة اإلمــاء، وللباحثــن القادمــن ســوف ســيتم فعاليــة هــذه الطريقــة تحليــل األخطــاء 

ــاىل أن  ــه تع ــة. ونســأل الل ــة العربي ــن اللغ ــادة أخــرى م ــاء أو يف م ــادة اإلم ــم م يف تعلي

ينفعنــا بالعلــوم وكل ماتعلمنــا مــن قبــل هــذه املقالــة.
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