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امللّخص
يعتــرب دور باثولوجيــا النظــام التعليمــي للغــات األجنبيــة ومنهــا اللغــة العربيــة لغــري الناطقــن هبــا، دورًا بــارزًا 
يف حتســن عمليــة التعليــم والتعّلــم، وهــذه الدراســة حاولــت تســليط الضــوء عــى إحــدى الصعوبــات التــي 
يواجههــا أغلــب الطــالب األجانــب يف تعّلــم اللغــة العربيــة ، وهــي تتمثــل يف كثــرة األخطــاء اإلمالئيــة الصوتية 
ــة. مــن هــذا املنطلــق، قصــدت الدراســة  ــة مــن الناطقــن باهلندي ــة لــدی متعلمــي العربي يف اإلنتاجــات اللغوي
ــة  ــة العربي ــم اللغ ــة تعلمه ــة يف عملي ــذه الصعوب ــدی ه ــن م ــف ع ــة الكش ــرة بغي ــذه الظاه ــاول ه ــة تن احلالي
ــًا مــن الطالبــات اهلنديــات بجامعــة املصطفــى العامليــة  وأســباهبا. وقــد كان املجتمــع األصــي للدراســة متكون
بأصفهــان، وتــم اختيــار عينــة الدراســة عشــوائيًا، وقــد تكّونــت مــن 15 طالبــة هنديــة مــن طالبــات الفصــل 
الرابــع يف مرحلــة اإلجــازة يف برنامــج تعليــم اللغــة العربيــة للهنــود بتلــك اجلامعــة. واســتهدفت الدراســة مــن 
خــالل اإلجــراء الوصفــي - التحليــي املدعــم بالتحليــي اإلحصائــي تنــاول األخطــاء اإلمالئيــة الصوتيــة التــي 
ــج  ــت نتائ ــا. وانته ــبة هل ــول املناس ــرتاح احلل ــة واق ــة العربي ــم اللغ ــاء تعل ــث أثن ــة البح ــات عين ــا طالب ــت هب قان
الدراســة إىل ضعــف الطالبــات يف اإلمــالء متمثلــًة يف إبــدال بعــض األصــوات والصوائــت ببعضهــا اآلخــر، 
ــة  ــوات الطويل ــري األص ــريًا تقص ــة، وأخ ــورة خاطئ ــزة بص ــن واهلم ــة والتنوي ــة واملربوط ــاء املفتوح ــة الت وكتاب
وإطالــة األصــوات القصــرية. وتعــدد أســباب هــذا الضعــف ؛ مــن أمههــا تداخــل العربيــة نفســها والتداخــل 

اللغــوي. 

الكلــات الدليليــة: تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن باهلنديــة، األخطــاء اإلمالئيــة - الصوتيــة، التداخــل 
ــها.     ــة نفس ــل العربي ــوي، تداخ اللغ
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األخطاء اإلمالئیة الصوتیة عند متعلامت العربیة اهلندیات يف املرحلة التمهیدیة بجامعة املصطفی العاملیة 12
التمهيد

إن مهــارة االســتاع تســهم إســهامًا عظيــًا يف عمليــة تعليــم اللغــات األجنبيــة، وهــی مشــكلة 
رئيســة يف بدايــة التعليــم للمبتدئــن. وخاصــة أّن بعــض املعلمــن واألســاتذة ال يعريوهنــا 
اهتامــًا بالغــًا. »فقــد أثتبــت التجــارب العمليــة والبحــوث امليدانيــة أّن اإلنســان العــادي 
ال  يســتطيع ســاع أصــوات اللغــة اجلديــدة أو نطقهــا ألول مــرة، إال علــی أســاس النظــام 
الصــويت للغــة األولــی )اللغــة األم(. فــإذا قلــت لرجــل إنجليــزي: »قــرص احلمــراء«، ســمعها 
»كــرس اهلمــراء« وتلفظهــا علــی هــذا النحــو« )مجاعة مــن أســاتذة جامعــة أم القــری، 2002: 93(. 
ويمكــن القــول إن اللغــة العربيــة لغــة صوتيــة تكتــب كــا تلفــظ. فتعّلــم األصــوات اجلديــدة 
للغــٍة غــري اللغــة األم ال حيصــل بســهولة، ألن تكيــف أعضــاء النطــق مــع أداء أصــوات اللغــة 
األصليــة وانطبــاع تراكيبهــا يف الذهــن يؤثــر يف تعّلــم اللغــة اجلديــدة بصــورة الإراديــة. وهــذا 
هــو التداخــل اللغــوي )Linguistic interference( أو نقــل اخلــربة اللغويــة مــن اللغــة 
ــة  ــة الثاني ــم اللغ ــة يف تعّل ــباب الصعوب ــم أس ــن أه ــون م ــذي يك ــدف، وال ــة اهل ــی اللغ األّم إل
)املصــدر نفســه: 16(. لكــن كــوردر )Corder( وأمثالــه عارضــوا هــذا االجتــاه قائلــن: »إّن 
ــاك أســباب أخــری داخــل  ــل هن ســبب األخطــاء ليــس التدّخــل مــن اللغــة األم فحســب، ب
اللغــة اهلــدف، وهــذه األســباب أســباب تطوريــة، مثــل: أســلوب التعليــم والدراســة والتعــّود 
والنمــّو اللغــوي وطبيعــة اللغــة املدروســة والتعميــم والســهولة والتجنّــب واالفــرتاض 
اخلاطــئ وغريهــا. كّل هــذه العوامــل هلــا أثرهــا فيــا يواجــه الدارســون مــن مشــكالت. وذلــك 
ــي  ــة الت ــة األجنبي ــن واللغ ــة الدراس ــن لغ ــالف ب ــابه واالخت ــه التش ــن أوج ــر ع ــّض النظ بغ

ــم ، 2007: -153 154(. ــان« )جاس ــب األحي ــی غال ــا ف يتعلموهن
وبالرغــم مــن العنايــة بمهــارة املحادثــة واالســتاع يف الســنوات األخــرية، تعــّددت 
ــة بصفــة  الصيحــات الصارخــة بالشــكوی مــن ضعــف الطــالب املتخّرجــن يف اللغــة العربي
ــرة  ــن كث ــات م ــت الصيح ــث تعال ــة. حي ــة خاص ــع بصف ــة األرب ــارات اللغوي ــة ويف امله عام
األخطــاء الصوتيــة واإلمالئيــة التــي يرتكبهــا الطــالب يف اإلمــالء واالســتاع. إذن فالشــكوی 
ــّد إلــی الضعــف يف اللحــن  مل تعــد قــارصة علــی ضعــف الطــالب يف التعليــم العــاّم، بــل امت
ــة التعليميــة  والنطــق واالســتاع واإلمــالء أيضــًا عنــد طــالب اجلامعــات؛ فلــم حتقــق العملي

للغــة بنجــاح.
ــري  ــة ومــن األســس املهمــة يف التعب ــروع اللغــة العربي ــرع مهــم مــن ف ــا اإلمــالء فهــو ف أم
الكتــايب. وفقــًا لــرأي الباحــث شــحاتة )1412( إذا كانــت القواعــد النحويــة والرصفيــة أداة 
لصحــة الكتابــة مــن الناحيــة اإلعرابيــة واالشــتقاقية فــإن اإلمــالء أداة هلــا مــن حيــث الصــورة 
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ــار  ــة يف إط ــى الكتاب ــب ع ــة للتدري ــاد املهم ــن األبع ــالء م ــك، إن اإلم ــى ذل ــة. وزد ع اخلطي
ــا  ــق عليه ــي اتف ــة الت ــات بالطريق ــة الكل ــى كتاب ــب ع ــدّرب الطال ــو ي ــي. فه ــل التعليم العم
أهــل اللغــة وإال تعــذرت ترمجتهــا إىل معانيهــا. لذلــك اإلمــالء يتطلــب نوعــًا مــن املهــارة يف 

ــروف )12(. ــارج احل ــة إىل خم ــون وخاص ــاء إىل املضم اإلصغ
بــا أن القواعــد النحويــة واإلمالئيــة مهمــة بالنســبة إلــی اللغــة العربيــة وتلعــب دورًا مهــًا 
يف تقويــم اللســان مــن االعوجــاج والزلــل والتعويــد عــى الفصاحــة، فيجــب علينــا تســليط 
الضــوء علــی أســباب ضعــف غــري الناطقــن بالعربيــة يف اجلانــب التعليمــي للقواعــد النحويــة 
ــري  ــالب غ ــة الط ــی مواجه ــؤّدي إل ــي ت ــباب الت ــة األس ــك معرف ــة وكذل ــة الصوتي واإلمالئي
الناطقــن بالعربيــة للصعوبــات املختلفــة واملشــاكل املتنوعــة يف تعلــم مهــارة الكتابــة يف العربيــة 

والبحــث عــن احللــول ملعاجلــة هــذه األخطــاء. 
انطالقــًا مــن هــذا، فاملشــكلة التــي تســعی هــذه الدراســة إلــی حّلهــا هــي كشــف اللثــام عن 
ــی  ــاء تعلمهــم للغــة، حت ــدی الدارســن أثن ــة ودراســة أســباهبا ل ــة الصوتي األخطــاء اإلمالئي
يتســنّی لنــا تقديــم احللــول املمكنــة إلزالــة تلــك املشــكالت أو احلــّد منهــا عــى قــدر املســتطاع. 
وألجــل هــذا، اخرتنــا مجاعــة مــن الطالبــات اهلنديــات اللــوايت كــّن يدرســن يف املرحلــة 
التمهيديــة يف جامعــة املصطفــی العامليــة بمدينــة أصفهــان  لإلجابــة عــن الســؤالن التاليــن:

ــة  ــبة املئوي ــا ونس ــبة تكراره ــي نس ــا ه ــة وم ــة - الصوتي ــاء اإلمالئي ــواع األخط ــي أن ــا ه م
ــة؟  ــة العربي ــم اللغ ــد تعلمه ــات عن ــات اهلندي ــدی الطالب ل

ما هي األسباب الكامنة وراء هذه األخطاء؟
ما هي احللول املقرتحة ملعاجلة هذه األخطاء؟

الدراسات السابقة
هنــاك بحــوث ودراســات تناولــت األخطــاء اللغويــة لــدی داريس اللغــة العربيــة خــالل 
الســنوات األخــرية، وفيــا يــي إشــارات إىل أهــّم هــذه الدراســات وأهــم النتائــج التــي وصلت 

إليهــا وهــي كــا يــي:
اللغويــة  األخطــاء  بدراســة  قامــوا  القــری )2002(  أم  جامعــة  أســاتذة  مــن  مجاعــة 
التحريريــة لطــالب املســتوی املتقــدم يف معهــد اللغــة العربيــة بجامعــة أم القــری يف مكــة 
املكرمــة. وأثبتــت نتائــج هــذه الدراســة التــي أجريــت علــی 85 طالبــًا مــن اجلنســيات املختلفــة 
يف املســتوی املتقــدم يف الفصــل الــدرايس األول مــن العــام اجلامعــي 1402-1403 هـــ.ق، أّن 
أكثــر أخطــاء الطــالب ترجــع إلــی التداخــل اللغــوي؛ إذ إن كثــريًا مــن لغــات ُمتعلمــي العربيــة 
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ــية  ــة واألندونيس ــات الرتكي ــذه اللغ ــن ه ــث، وم ــر واملؤن ــن املذك ــرق ب ــا ال تف ــب عنه األجان
ــة  ــا أن الدراس ــث. ك ــر واملؤن ــن املذك ــة ب ــالب يف التفرق ــئ الط ــة؛ فيخط ــة والبنغالي والفلبيني
توّصلــت إىل أن ثمــة أخطــاء ترجــع إلــی تداخــل يف تعلــم العربيــة نفســها، وهنــاك أخطــاء متثــل 

ــة.  تداخــل اللغتــن: اللغــة األم واللغــة العربي
ــة  ــة العربي ــالب اللغ ــد ط ــة عن ــة التحريري ــاء التعبريي ــي )1387( األخط ــت جالئ درس
ــٍب  ــی 113 طال ــه عل ــان وأجرت ــان وكاش ــي أصفه ــانس يف جامعَت ــة الليس ــا يف مرحل وآداهب
مــن الطلبــة الدارســن يف الفصلــَن األول والســابع وكانــت أداة الدراســة املســتخدمة اختبــار 
التعبــري الكتــايب واختبــار تصويــب األخطــاء. ووصلــت إلــی أن األخطــاء النحويــة مــن أكثــر 
األخطــاء شــيوعًا بينهــم، وبعدهــا األخطــاء الدالليــة، ثــم األخطــاء الرصفيــة، ومــن ثــم 
األخطــاء اإلمالئيــة، وانتهــت نتائــج تصنيــف األخطــاء وتفســريها إلــی أن التداخــل اللغــوي 
وتداخــل العربيــة نفســها مــن أهــم األســباب الكامنــة وراء تلــك األخطــاء، وبإجــراء املقارنــة 
بــن أخطــاء طلبــة الفصلــَن األول والســابع وصلــت إلــی أن هنــاك اختالفــًا ذات داللــة 

ــة جــدًا. ــة بينهــم ولكنهــا قليل إحصائي
ــالء  ــتوى اإلم ــى مس ــة ع ــاء الكتابي ــل األخط ــاول حتلي ــته ح ــرب )2007( يف دراس أبوال
لــدى متعلمــي اللغــة العربيــة الناطقــن بغريهــا يف جامعــة آل البيــت؛ إذ اختــار عينــة عشــوائية 
ــار  ــازوا اختب ــن اجت ــع فيهــا وأخــرى كذلــك مــن املتعلمــن الذي مــن متعلمــي املســتوى الراب
ــذه  ــت ه ــد توصل ــها. وق ــة نفس ــة يف اجلامع ــام األكاديمي ــوا باألقس ــة والتحق ــة اللغوي الكفاي
الدراســة إىل أن أخطــاء املتعلمــن الذيــن اجتــازوا اختبــار الكفايــة اللغويــة كانــت يف أغلبهــا 
ــاء  ــع أخط ــتوى الراب ــي املس ــاء متعلم ــت أخط ــن كان ــاء أداء )Performance( يف ح أخط
ــة  ــالء يف اللغ ــكام اإلم ــدت أن أح ــاء األداء، وأك ــة إىل أخط ــة )Competence( إضاف كفاي
العربيــة مبنيــة عــى حتليــل رصيف نحــوي فضــاًل عــن امللحــوظ الصــويت؛ لذلــك رأت أن غيــاب 

هــذا التحليــل هــو الــذي يوقعهــم يف اخلطــأ. 
نعجــة وأبومغنــم )2012( اســتنتجا يف مقالتهــا إلــی: أن كل خطــأ يعــرتي بنيــة الكلمــة 
مــن إضافــة عنــرص لغــوي، أو حذفــه، أو إبدالــه بآخــر هــو خطــأ رصيف، وأن اخلطــأ الــرصيف 
يــؤدي إلــی أخطــاء يف املســتويات اللغويــة الصوتيــة، والنحويــة، والدالليــة، واملعجميــة، 
ــة  ــة العربي ــل اللغ ــی تداخ ــزی إل ــة تع ــا اللغوي ــة وتقاطعاهت ــاء الرصفي ــة وأن األخط واإلمالئي
نفســها وإلــی التداخــل اللغــوي وأن بعــض األخطــاء الشــائعة قاســم مشــرتك بــن أبنــاء اللغــة 
ــع، وأن  ــزة القط ــال مه ــراب، وإمه ــاء اإلع ــا كأخط ــن بغريه ــن الناطق ــا م ــة ومتعلميه العربي
بعــض األخطــاء تقــع نتيجــة اتبــاع أســاليب تقليديــة يف تدريــس القضايــا الرصفيــة والتدريــب 



15جملة دراسات يف تعليم اللغة العربية وتعلمها، السنة الثانية، العدد الرابع، ربيع وصيف 1440/1397
اآليل علــی القواعــد اللغويــة وينتــج عــن ذلــك حفــظ الطــالب لعــدد مــن املوضوعــات 

ــة مــن غــري فهــم معناهــا.  الرصفي
ــات  ــون صعوب ــالب يواجه ــی أن الط ــا إل ــال يف بحثه ــم )2013( توص ــران وجاس النج
ــي  ــاء ه ــباب األخط ــر وأن أس ــروف اجل ــية( وح ــة والشمس ــف )القمري ــرية يف »ال« التعري كث

ــة. ــرب أخطــاء جزئي ــي وقعــت لدهيــم تعت ــة، واألخطــاء الت اللغــة األم واألســباب التطوري
القضــاة والعمــري )2015( يف مقالتهــا قامــا بتحليــل األخطــاء اللغويــة لــدی طلبــة 
ــة  ــة األردني ــا يف اجلامع ــن بغريه ــن الناطق ــة م ــة العربي ــي اللغ ــن متعّلم ــط م ــتوی املتوس املس
يف العــام الــدرايس 2013-2014 . وقــدكان عــدد الطلبــة 19 طالبــًا وطالبــًة مــن جنســيات 
خمتلفــة وقّســا األخطــاء الــواردة إلــی أربعــة أقســام؛ وهــي األخطــاء الصوتيــة وأخطــاء 
ــاء  ــر األخط ــی أن أكث ــال إل ــة. ووص ــم والدالل ــاء املعج ــب وأخط ــاء الرتاكي ــردات وأخط املف
التــي يقــع فيهــا الطلبــة هــي أخطــاء تركيبيــة وتليهــا أخطــاء املفــردات، ثــم األخطــاء الصوتيــة، 

ــة.  ــم والدالل ــاء املعج ــم أخط ث

مراجعة األدب النظري
ــروري  ــن ال ــي م ــة والت ــات املهم ــات واملصطلح ــض املوضوع ــّرض لبع ــا أن نتع ــي لن ينبغ

ــي: ــا ي ــي ك ــث، وه ــوض يف البح ــل أن نخ ــة وقب ــاء الدراس ــا أثن معرفته
 اخلطــأ )Error( ويقصــد بــه »حتديــد املواطــن التــي تنحــرف فيهــا اســتجابات الطالب عن 
ــو  ــريفرت »ه ــول س ــة، 1425: 308(. ويق ــح« )طعيم ــوي الصحي ــتخدام اللغ ــس االس مقايي
أي اســتعال خاطــیء للقواعــد، أو ســوء اســتخدام القواعــد الصحيحــة أو اجلهــل بالشــواذ 
)االســتثناءات( مــن القواعــد، ممــا ينتــج عنــه ظهــور أخطــاء تتمثــل يف احلــذف، واإلضافــة، 
واإلبــدال، وكذلــك يف تغيــري أماكــن احلــروف.« )املصــدر نفســه: 306( وهنــاك اختــالف بــن 
األخطــاء واألغــالط؛ إن اليــز )Ellis( )1994( هــو أول مــن أشــار إلــی االختــالف املوجــود 
بينهــا قائــاًل: إن الــدارس يقــع يف اخلطــأ عندمــا حيــدث انحــراف جــي عــن قواعــد اللغــة وهــو 
ــدارس عــن  ــا يعجــز ال ــة، ولكــن الغلــط حيــدث عندم ــه اللغوي ــدل علــی نقصــان يف مقدرت ي
إظهــار كفاءتــه اللغويــة، وهــذا ناتــج عــن ُمعاجلتــه قضايــا حتــول بينــه وبــن تطبيــق مــا تعّلمــه 
مــن اللغــة اهلــدف. علــی هــذا، فــإن الــدارس ينســحب ويســتخدم مجــل أســهل وأرسع تنــاوالً 
) Mohammadzadeh 2007:16( كــا يقــول كارل: »إّن لفظــة Mistake تصــف وقــوع 
خطــأ ناشــئ عــن الســهو أو النســيان أو اإلرهــاق، أمــا لفظــة  Error فتصــف حــدوث خطــأ 
ناتــج عــن أســباب تتعلــق ببعــض الظواهــر العربيــة« )الظفــريي، 2002: 197(. ولقــد قّســم 



األخطاء اإلمالئیة الصوتیة عند متعلامت العربیة اهلندیات يف املرحلة التمهیدیة بجامعة املصطفی العاملیة 16
العــامل اللغــوي الشــهري تشومســكي »األخطــاء اللغويــة إلــی صنفــن، أطلــق علــی األول منهــا 
أخطــاء األداء )Performance Errors( ويعنــی بــه تشومســكي األخطــاء التــي حتــدث 
 Competence( ــه اســم أخطــاء املقــدرة ــق علي ــد أطل ــاين فق ــوع الث ــا الن ســبب اإلمهــال؛ أم
ــدر  ــة« )املص ــد اللغ ــة بقواع ــص املعرف ــبب نق ــأ بس ــي تنش ــاء الت ــه األخط ــی ب Errors( ويعن
نفســه: 196(. بعبــارة أخــری أن املقــدرة اللســانية هــي املعرفــة بالنظــام اللغــوي، وأمــا األداء 
ــدرة  ــن املق ــة ع ــا ناجت ــاء بعضه ــة. فاألخط ــث والكتاب ــي يف احلدي ــاج الفع ــة اإلنت ــو عملي فه

وبعضهــا ناجتــة عــن األداء. 
ــي  ــا وه ــی أمهه ــارة إل ــا اإلش ــة يمكنن ــاء اللغوي ــا األخط ــزی إليه ــي تع ــادر الت ــا املص أم
التداخــل اللغــوي )Interference( أو نقــل اخلــربة )Transfer of Experience(؛ إن 
املــراد بالتداخــل اللغــوي هــو نقــل اخلــربة مــن اللغــة األم إلــی اللغــة اهلــدف. فـــ »قــد أطلــق 
ريتشــارزد علــی هــذا النــوع مــن األخطــاء، اســم "اخلطــأ القائــم بــن اللغــات". ووصفهــا بأهنــا 
األخطــاء القائمــة يف اللغــة األجنبيــة، والتــي تنجــم عــن تدخــل اللغــة األّم للــدارس« )املصدر 
نفســه: 199(. ويقــال أيضــًا: »نقــل اخلــربة ســبب العــادات املنطقيــة للغــة األّم. فهــذا اخلطــأ 
قــد يكــون نتيجــة فعــل اخلــربة مــن اللغــة األم إلــی اللغــة األجنبيــة وهــذا النــوع مــن األخطــاء 
يســمی بأخطــاء مــا بــن اللغــات وقــد يكــون اخلطــأ ناجتــًا عــن عجــز الــدارس عــن االســتخدام 

اللغــوي الصحيــح يف مرحلــة معينــة مــن تعلمــه هــذة اللغــة« )طعيمــة، 2004:  309(.
ــم أســهل، وهــو نقــل  أمــا النقــل فهــو نوعــان: إجیــايب وســلبي. فالنقــل اإلجیــايب جیعــل التعّل
قاعــدة لغويــة مــن اللغــة األم إلــی اللغــة اهلــدف، ويمكــن أن تكــون اللغــة األم واللغــة اهلــدف 
تشــرتكان يف القاعــدة نفســها. والنقــل الســلبي يعــرف عــادة بالتدّخــل. وهــو اســتخدام قاعــدة 
يف اللغــة األم تــؤّدي إلــی خطــأ  أو شــكل غــري مالئــم يف اللغــة اهلــدف )جاســم، 1412: 243(. 
وينبغــي الذكــر أن نظريــة التحليــل التقابــي تتمحــور علــی أســاس نظريــة التداخــل اللغــوي. 
ويقصــد بــه »إجــراء دراســة يقــارن فيهــا الباحــث بــن لغتــن أو أكثــر، مبّينــًة عنــارص التاثــل 
ــا  ــع أن يواجهه ــي يتوق ــات الت ــؤ بالصعوب ــدف التنب ــات، هب ــن اللغ ــالف ب ــابة واالخت والتش

الدارســون عنــد تعلمهــم لغــه أجنبيــة« )طعيمــة، 2004: 300(.
ــها )Intralingual(؛  ــدف نفس ــة اهل ــل اللغ ــو تداخ ــة ه ــاء اللغوي ــر لألخط ــدر اآلخ املص
يقــول بــراون )1363( إنــه يقصــد بتداخــل اللغــة نفســها اجتــاُه الطالــب للمبالغــة يف تعميــم 
ــدارس  ــم ال ــا يتعّل ــح؛ عندم ــارة أوض ــدف، بعب ــة اهل ــد اللغ )Overgeneralization( قواع
شــيئًا مــن قواعــد اللغــة موضــوع التعّلــم، يبالــغ يف تعميــم مــا تعّلمــه وصحيــح أن هــذه 
املبالغــة ربــا تــدّل علــی انفصــال الــدارس - تدرجیيــًا - عــن لغتــه األم؛ ولكــن عــددًا كبــريًا مــن 
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أخطــاء الــدارس ُتعــزی إليــه )221(. إن األخطــاء الناجتــة عــن هــذا الســبب تعــرف باألخطــاء 
ــع  ــاء يق ــذه األخط ــريي )2002( إن ه ــول النص ــة )Development Errors(؛ يق التطوري
ــارة  ــاب امله ــة اكتس ــی مرحل ــدة حت ــة جدي ــارة لغوي ــّرض مله ــة التع ــد مرحل ــم بع ــا املتعّل فيه

ــا )198(. وإتقاهن
يشــري  )Hypercorrection(؛  التصويــب  يف  املبالغــة  هــو  لألخطــاء  اآلخــر  املصــدر 
ــاًل: »إّن الطالــب يريــد أن يتفــادی أخطــاء هــذه الظاهــرة التــي  زهــران إلــی هــذا املصــدر قائ
ــری، 2002:  ــة أم الق ــاتذة جامع ــن أس ــة م ــا« )مجاع ــع فيه ــا فيق ــوع فيه ــادی الوق ــا ويتف يدركه
894(. فتوجــد هنــاك  أمثلــة متعــددة علــی املســتوی الصــويت فمثــاًل يقــول طالــب ناطــق بغــري 

ــوب«. ــن »حاس ــدالً م ــوب« ب ــة، »هاس العربي
ولدراســة األخطــاء اإلمالئيــه والصوتيــة وهــي موضــع دراســتنا احلاليــة فالبــد مــن 
التعــرف علــی مهــارة اإلمــالء؛ إّن اإلمــالء يقصــد بــه رســم احلــروف والكلــات التــي يمليهــا 
املعلــم علــی املتعلــم  أو مــا يســمع املتعّلــم مــن األفــالم واألصــوات ثــم يكتبــه. كــا يقــول غــود 
)Good( إّن اإلمــالء »كلــات وعبــارات ومجــل أو مقاطــع ُتقــرأ للطالــب وُتكتــب مــن قبلــه 
هبــدف تعويــده علــی التمــرن واختبــار قابليتــه علــی التهجــي ونــواح أخــری مرتبطــة باللغــة« 
)الربيعــي، 1420: 108(. أمــا املفهــوم االصطالحــي لإلمــالء فهــو »حتويــل األصــوات 
املســموعة املفهومــة إلــی رمــوز مكتوبــة أي إلــی حــروف توضــع يف مواضعهــا الصحيحــة مــن 
الكلمــة، ذلــك الســتقامة اللفــظ وظهــور املعنــی املــراد« )عاشــور واحلوامــدة، 2007: 125(.
إن األخطــاء اإلمالئيــة يقصــد هبــا األخطــاء التــي حتــدث يف كتابــة الكلــات بشــكل غــري 
ــی  ــؤدي إل ــة ت ــاء يف الكتاب ــا أخط ــة بـــ: »أهن ــاء اإلمالئي ــايض األخط ــّرف الق ــد ع ــح. فق صحي
عــدم فهــم املعنــی املقصــود وتســبب القصــور يف التعبــري الكتــايب للتلميــذ« )الربيعــي، 1420ـ: 
108(. فاخلطــأ اإلمالئــي »يشــّوه الكتابــة وحيــول دون فهمهــا فهــًا صائبــًا« )شــحاتة والســان، 
2012: 294(. زد علــی ذلــك، إن اللغــة تشــتمل علــی عــدد حمــدود مــن األصــوات، فهنــاك 
ــرية، فيعــاين الدارســون  ــة كب ــم اللغــات مكان ــّل يف برامــج تعلي يف جوهرهــا نظــام صــويت حيت
مــن مشــكالت يف النطــق. ومــن هنــا قــد يقــع الطــالب غــري الناطقــن بالعربيــة يف عــدة أخطــاء 
صوتيــة تتمّثــل غالبــًا يف تطويــل احلركــة القصــرية أو تقصــري احلركــة الطويلــة وإبــدال بعــض 
ــات  ــات واجتاه ــاك تصنيف ــك. هن ــاكل ذل ــا ش ــرف وم ــة احل ــري صف ــا وتغي ــروف ببعضه احل
وآراء خمتلفــة حــول األخطــاء اإلمالئيــة طرحهــا اللغويــون. ولكــن لألســف ال يســعنا املجــال 
ــرى  ــادر أخ ــاك مص ــه هن ــاه أن ــرتعي االنتب ــا يس ــة. ومم ــذه الدراس ــا يف ه ــا كله ــرق إليه أن نتط
ــي  ــام التعليم ــا النظ ــا، منه ــا كّله ــّرق إليه ــال أن نتط ــعنا املج ــي اليس ــة الت ــاء اإلمالئي لألخط
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ــم والطالــب وطريقــة التدريــس وغريهــا. واملعّل

ــب  ــاعد الطال ــا يس ــرق بينه ــی الف ــّرف عل ــه فالتع ــرف وصوت ــم احل ــن رس ــرق ب ــا الف أم
علــی تســهيل االســتاع والكتابــة، بينــا هنــاك حــروف تنطــق وال تكتــب وحــروف تكتــب و 
ال تنطــق. فـــ» املفــروض يف نظــام الكتابــة الســهلة أن رســم احلــروف يكــون مطابقــًا ألصواهتــا  
بحيــث أن كل ماينطــق يكتــب، و مــا الينطــق ال يكتــب. ولكننــا نجــد أن الكتابــة العربيــة ال 
تّتبــع ذلــك املفــروض يف بعــض كلاهتــا. فقــد زيــدت أحــرف الينطــق هبــا يف كلمتــي »أولئــك« 
و»اهتــدوا«. وحذفــت أحــرف ينطــق هبــا كــا يف »ذلــك« و»لكــن« و»طــه«. وخولــف رســم 
األلــف اللينــة التــي تكتــب »يــاءًا« و»ألفــًا« تــارة  أخــری. وال شــك أن املطابقــة بــن الكتابــة 
ــدة،  ــور واحلوام ــت« )عاش ــد والوق ــن اجله ــريًا م ــر كث ــة وتوف ــرس الكتاب ــوف تي ــق س والنط

.)126  :2007

الطریقة
إن املنهــج الــذي اّتبعنــاه يف هــذه الدراســة امليدانيــة هــو املنهــج الوصفــي - التحليــي باإلضافــة 
ــة ورصدهــا  ــة اإلمالئي ــي الــذي يقــوم علــی إحصــاء األخطــاء الصوتي إلــی املنهــج اإلحصائ
ــی  ــاد عل ــة باالعت ــات متجانس ــا يف جمموع ــًا لنوعيته ــاء وفق ــف األخط ــع تصني ــدول م يف ج

نظريتــي حتليــل األخطــاء والتحليــل التقابــي. 

جمتمع وعينة الدراسة
إّن املجتمــع األصــي هلــذه الدراســة يشــمل الطالبــات اهلنديــات الدارســات يف الفصــل الرابــع 
ــة  ــود بجامعــة املصطفــی العاملي ــة للهن ــم اللغــة العربي ــة الليســانس يف برنامــج تعلي مــن مرحل
ــن  ــوائيًا م ــّن عش ــة اخرتناه ــة هندي ــی 15 طالب ــة عل ــت أداة الدراس ــان. وطّبق ــة اصفه بمدين

املجتمــع األصــي لنحــّدد مواطــن الضعــف عندهــّن. 

أداة الدراسة
 متــت هــذه الدراســة باســتخدام اختباريــن للكشــف عــن مــدی اســتيعاب الطالبــات اهلنديــات 
يف املرحلــة التمهيديــة للقواعــد اإلمالئيــة والصوتيــة. فقــد آثرنــا أن يكــون االختبــاران 
مفاجئــن، ألهنــا ســيوّفران لنــا مــادة مثــرية لألخطــاء؛ يف االختبــار األول وبعــد ان انقضــت 
ثــاين جلســات مــن الفصــل الــدرايس طلبنــا مــن الطالبــات أن يســتمعن إلــی فلــٍم كان يشــتمل 
ــرًا ألّن  ــق. نظ ــع دقائ ــة يف أرب ــار واألطعم ــه واخلض ــن الفواك ــرية ع ــل قص ــات ومج ــی كل عل
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الطالبــات كــّن قــد ســمعن مثــل هــذه الكلــات واجلمــل يف األفــالم ســابقًا فكــن قــد تدّربــن 

علــی املوضــوع أو علــی شــبيه لــه مــن قبــل.  
واجلديــر بالذكــر، أنــه يف أثنــاء االســتاع مل يســمح هلــّن أن يكتبــن شــيئًا، بــل طلبنــا منهــّن 
ــتمعن  ــّن أن يس ــب منه ــة ُطل ــّرة الثاني ــّم يف امل ــط، ث ــاظ فق ــات واأللف ــی الكل ــتعمن إل أن يس
إلــی األصــوات بصــورة قطعــة قطعــة ويكتبــن الكلــات واأللفــاظ كّل قطعــة بعــد ســاعها. 
ــتن ويف  ــد جلس ــاء. بع ــا األخط ــا األوراق وحددن ــم صححن ــة. ث ــك 15 دقيق ــتغرق ذل فاس
االختبــار الثــاين ُطلــب مــن الطالبــات أن يشــاهدن فلــم حتــت عنــوان "قصــة وردة يف دقيقتــن" 
يف وقــت واحــد. ثــم وزعنــا عليهــم نــّص الفلــم الــذي كان فيــه 16 خطــًأ. ثــم قمنــا بتصويــب 
النصــوص فوضعنــا خّطــًا أمحــر حتــت األخطــاء التــي ارتكبتهــا الطالبــات، فقمنــا بإحصاءهــا 
ووضعهــا يف جــداول لتصنيفهــا فوضعــت األخطــاء يف جــداول مقســمة إلــی خانــات خمتلفــة 

كانــت ختتــص كّل خانــة فيهــا بنــوع خــاص مــن اخلطــأ.

عرض النتائج
 يف اجلــدول رقــم 1 نالحــظ األخطــاء األكثــر شــيوعًا واألخطــاء األقــل شــيوعًا عنــد طالبــات 

عينــة البحــث.
جدول)1( عدد األخطاء اإلمالئية الصوتية 

نسبة الشيوعنوع اخلطأالرقم

بني كل األخطاء

عدد وصف اخلطأ
األخطاء

نسبة الشيوع 

1

األصوات ـ الصوامت

% 83/85

73/8%214إبدال احلرف 

14/1%41 حذف احلرف 

2/45%7زایدة احلرف

6/2%18فصل ما حیب وصله

3/45%10وصل ما جیب فصله

100%290اجملموع
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3/7%األصوات ـ الصوائت2

6تقصری األصوات الطویلة

%46/1

53/9%7إطالة الصوائت القصریة

100%13اجملموع

أخطاء متفرقه3

 

%12/45

25/6%11كتابة التاء

16/27%7كتابة التنوین

58/13%25كتابة اهلمزة
43اجملموع100%اجملموع  % 100

يتضــح مــن اجلــدول رقــم 1 أن جممــوع األخطــاء التــي وقعــت فيهــا املتعلــات اهلنديــات 
للعربيــة 346 خطــًأ. ومــن خــالل النســب املئويــة لألخطــاء يبــدو أن أخطــاء األصــوات 
ــة  ــی كتاب ــك ف ــيوعًا، وكان ذل ــات ش ــات اهلندي ــاء الطالب ــر أخط ــت )83/85%(  أكث الصوائ
احلــروف التــی تكتــب والتنطــق، و3/7%  مــن أخطائهــن ختتــص بأخطــاء األصــوات - 
ــی أخطــاء املجموعــة بــيء مــن  ــة 12/45%. وســنتطرق إل الصوامــت، وأخطائهــن املتفرق

ــي. ــاذج مــن كل جمموعــة منهــا كــا ي ــل وبذكــر ن التفصي
1- األصوات

ــي  ــة، والت ــوات معين ــی أص ــز إل ــي ترم ــة الت ــروف األبجدي ــن احل ــدود م ــدد حم ــة ع ــكّل لغ »ل
حيكمهــا نظــام معــن يعرفــه علــاء األصــوات. ومــن املهــارات التــي جیــب أن يكتســبها متعّلــم 
ــن  ــب. وم ــويت مناس ــن أداء ص ــه م ــا يعادل ــايب وم ــز الكت ــن الرم ــط ب ــة أن يرب ــة االجنبي اللغ
ــاس يف  ــن الن ــًا ب ــق تفاوت ــأنه أن خیل ــن ش ــذا م ــردي وه ــل ف ــوت عم ــاج الص ــروف أّن إنت املع
نطــق بعــض األصــوات مــع مــا هلــذه األصــوات مــن رمــوز كتابيــة« )طعيمــة، 2004: 222(. 
ومهــا يكــن مــن أمــر، فتنقســم األصــوات إلــی قســمن: الصامتــة والصائتــة؛ ســنتحدث عنهــا 

فيــا يــأيت بــيء مــن التفصيــل.
 أ- األصوات - الصوامت 

إّن األصــوات الصامتــة  يف اللغــة العربيــة ثانيــة وعــرشون صوتــًا. وهــي حتبــس اهلــواء يف أثنــاء 
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النطــق أي »الصــوت املجهــور أو املهمــوس الــذي حيــدث يف نقطــة أن يعــرتض جمــری اهلــواء 
ــكاك  ــم دون احت ــن الف ــق م ــن أن ينطل ــواء م ــع اهل ــأنه أن يمن ــن ش ــًا م ــًا أو جزئي ــًا تام اعرتاض
مســموع، كــا يف حالــه الثــاء والفــاء مثــاًل« )الســعران، 1997: 124(. فالتاريــن الصوتيــة بــن 
ــم  ــم واملتعّل ــن املعّل ــّرر ب ــويت املك ــل الص ــا والتواص ــة يف خمارجه ــات املتقارب ــروف والكل احل

تســاعد الطالبــات علــی التمييــز بينهــا. 
إبــدال احلــروف: عــدم وجــود بعــض األصــوات وأدائهــا يف اللغــة األم واختــالف بــن 
األصــوات املتشــاهبة قــد يصعــب علــی غــري العــريب، التمييــز بــن احلــروف ويتســّبب اللبــس 
والغمــوض يف املعنــی والــكالم. وهنــاك فــرق بــن اإلبــدال والقلــب، فاإلبــدال هــو »إبــدال 
ــروف  ــن احل ــرف م ــأّي ح ــرف ب ــدال ح ــو إب ــب ه ــدل. والقل ــروف الب ــن ح ــر م ــرف بآخ ح
الباقيــة« )الربيعــي، 1420: 10(. والالفــت للبيــان أّن قضيــة إبــدال احلــروف  تعتــرب مــن أهــم 
األخطــاء الشــائعة عنــد الطالبــات اهلنديــات، ومــن أمّههــا مــا نالحظــه يف اجلــدول )2( يــي: 

جدول )2( أخطاء إبدال احلروف   
األمثلة إبدال احلروف

هيأ ليحكي لكم قصتها: هيأ ليهكي لكم 
قصتها

استعال اهلاء بدالً من احلاء

اسمها أمل: اسمها عمل استعال العن بدالً من اهلمزة

قرشته بني: خرشته/ كرشته بنی

صوائق: صوائك

استعال الكاف أو اخلاء بدالً من القاف

يسبح يف النهر: يصبح يف النهر

تسهر بجانبها  ليال: تصهر

استعال السن بدالً من الصاد أو العكس

اعتنی بالنبتة: أعطنی

بطيخ: بتيخ 

طاطم: متاتم

استعال التاء بدالً من الطاء أو العكس

مرضت بيان: مردت بيان

أحر له: احدر له

ظّل الشجرة: ِدلو الشجرة

استعال الدال بدالً من الضاد أو الظاء

واصل إلی الناحية األخری: األخرا

اشرتی الدمية: اشرتی الدومية

كتابة األلف املقصورة علی هيئة األلف 
املمدودة
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لعلنــا نلحــظ أن نطــق بعــض األصــوات اخلاطــئ انتقــل إىل صورهتــا الكتابيــة أيضــًا، وعليــه 
نســتطيع تفســري األخطــاء يف مثــل: »بطيــخ ـ  بتيخ«، و»يصبح ـ  يســبح« وذلك يؤكــد أن الكتابة 
العربيــة العاديــة يف أغلبهــا هــي كتابــة فونولوجيــة؛ ألهنــا مل تأخــذ بعــن االعتبــار إال التأديــات 
ــق  ــم والرتقي ــا إىل التفخي ــو نظرن ــات، فل ــا الفوني ــوات وإن ــدون األص ــي ال ت ــة؛ فه الوظيفي
ــم  ــحبها« ، والتفخي ــاًل »يس ــا مث ــق يعطين ــا أن الرتقي ــة لوجدن ــة املهموس ــروف الصفريي يف احل
يعطينــا »يصحبهــا«؛ فنلحــظ أن التدويــن اخلطــي منــح الشــكلن: الـــ »س« والـــ »ص« لــكال 
الصوتــن، فالرتقيــق وظيفــي يف الســن، وكذلــك التفخيــم يف الصــاد )حــركات، 1988: 13-
14(. ويمكننــا اعتبــار مصــادر أخــری هلــذه األخطــاء؛ مثــاًل يف اســتعال اهلــاء بــدالً مــن احلــاء 
ربــا يرجــع اخلطــأ إلــی املبالغــة يف التصويــب أو تداخــل العربيــة نفســها؛ ألن حــرف "احلــاء" 
موجــود يف اللغــة اهلنديــة ولكــن "اهلــاء" اليوجــد يف هــذه اللغــة؛ فاليرجــع اخلطأ إلــی التداخل 
اللغــوي، وكذلــك حــروف نحــو »الصــاد« و»الضــاد« و»الضــاء« و»الطــاء« غــري موجــودة يف 
اللغــة اهلنديــة فيصعــب علــی ناطــق هــذه اللغــة أن يلفظهــا حيــث مل يتعــود علــی نطــق مثــل 

هــذه احلــروف بســهولة فمثــل هــذه األخطــاء يرجــع إلــی تداخــل اللغــة العربيــة نفســها.  
زیادة احلرف أو حذف احلرف

ــتاع  ــن االس ــات ح ــا الطالب ــي واجهته ــات الت ــن الصعوب ــه م ــرف أو حذف ــة ح إن  إضاف
إلــی كلمــة أو مجلــة. وذلــك بســبب غيــاب الوضــوح الصــويت لبعــض احلــروف عنــد نطقهــا 
أو قلــة التدريــب علــی كتابــة احلــروف واســتاعها بمــرات عديــدة أو عــدم الرتكيــز عليهــا أو 

ــات ،كــا نالحظــه يف اجلــدول)3(: ــات املمتحن الــرشود الذهنــي واإلرهــاق لبعــض الطالب
جدول)3(أخطاء زیادة أو حذف احلروف

زيادة حرف أو حذف حرف

حزن: حزين

يبدو: يبد

يف الشدة: فشدة أو يف شدة

وصل ما جیب فصله
تعــزی هــذه الظاهــرة إلــی التداخــل اللغــوي ورسعــة أداء احلــرف وعــدم التمــرس والتدريــب 

عــى االســتاع لــدی الطالبــات، كــا نالحظــه يف اجلــدول)4(:
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جدول)4(أخطاء وصل ما جیب فصله

وصل ما جیب فصله

هیأ لیحكی لكم قصته: هیأ لیهكیلكم قصته

يف الشدة: فشدة

فصل ما جیب وصله
وهــذه الظاهــرة أيضــًا ترجــع إلــی التداخــل اللغــوي وعــدم معرفــة الطالبــة بتطبيــق القواعــد 

تطبيقــًا عمليــًا، كانالحظــه يف اجلــدول)5(:
جدول)5(أخطاء فصل ما جیب فصله

فصل ما جیب وصله

النبته: ان نبتة

ألنه سقی املاء: الن هو

ب - األصوات  - الصوائت 
»الصــوت املجهــور الــذي حيــدث يف تكوينــه أن يندفــع اهلــواء يف جمــری مســتمّر خــالل احللــق 
والفــم، وخــالل األنــف، أو معهــا أحيانــًا، دون أن يكــون ثّمــة عائــق يعــرتض جمــری اهلــواء 
اعرتاضــًا تامــًا، أو تضييــق ملجــری اهلــواء مــن شــأنه أن حيــدث احتــكاكًا مســموعًا« )الســعران، 
ــركات  ــالث ح ــي ث ــبيًا. فه ــدد نس ــة الع ــة قليل ــة العربي ــركات يف اللغ 1997، ص 124(. »واحل
أساســية هــي الفتحــة والكــرسة والضمــة. وكّل منهــا قــد يكــون قصــرية أو طويلــة، فهــي ســّت 

هبــذا الوصــف، أي: إن أخــذت الطــول والقــرص يف احلســبان« )بــرش، 2003، ص 199(.
تقصری األصوات الطویلة

إن نســبة أخطــاء الطالبــات يف تقصــري األصــوات الطويلــة كانــت أقــّل مــن إطالــة الصوائــت؛ 
ألّن اهلنديــن يتحّدثــون بالتحكــم، فهــذا يــؤّدي إلــی اإلطالــة األكثــر يف كالمهــم. أمــا قــرص 

حــرف األلــف فــكان أكثــر شــيوعًا لــدی الطالبــات،  كانالحظــه يف اجلــدول)6(:
جدول)6(أخطاء تقصری األصوات الطویلة

تقصري األصوات الطويلة

قامت البنت: قمت البنت

يبدو: يبُد
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إطالة الصوائت القصرية 

كانالحظه يف اجلدول)7(:
جدول)7(أخطاء إطالة الصوائت القصریة

إطالة الصوائت القصرية

زيارة املريض: زيارتو املريض

اعتنيُت هبا: اعتنيتوا هبا

صوائق: صوائيك

هو اشرتی دمية: دومية

ــرية  ــت القص ــة الصوائ ــن بإطال ــات قم ــات اهلندي ــة أن الطالب ــذه األمثل ــاهد يف ه ــا نش ك
كثــريًا، ألن اهلنــود -كــا ســبقنا القــول - يتحدثــون بالتحكــم وهــذا األمــر يــؤدي إلــی إطالــة 
األكثــر يف كالمهــم . فمثــل هــذه األخطــاء مصدرهــا يرجــع إلــی التداخــل اللغــوي. فإطالــة 
الضّمــة يف كثــري مــن املواضــع حتّولــت إلــی الــواو كــا إطالــة الكــرسة حتّولــت إلــی اليــاء. ومــن 
جهــة أخــری يمكــن القــول أنــه يف مثــل هــذا النــوع مــن األخطــاء يرجــع الســبب إلــی عــدم 
قــدرة املتعلــم عــى التمييــز بــن احلــركات الطويلــة، واحلــركات القصــرية؛ لذلــك نجــده خیلــط 
بــن احلركــة الطويلــة واألخــرى القصــرية مــن جنســها، وقــد ُيعــزى ســبب اخلطــأ إىل احلــرف 
يف غــري موضعــه، وقــد يكــون هــذا ناجتــًا عــن اخلطــأ املتأصــل يف املتعلــم، أو عــن اختــالف النــرب 

واملقاطــع بــن اللغــة العربيــة املتعلمــة واللغــة األم )أبوالــرب، 2007: 10(.

2- األخطاء املتفرقة
ــرى يف  ــك ن ــة. لذل ــة والعربي ــن اهلندي ــوي ب ــل اللغ ــی التداخ ــاء إل ــذه األخط ــض ه ــود بع تع
نــاذج إمــالء احلــروف والكلــات اهلنديــة يف  بعــض األحيــان أن الطالبــات استنســخن 

ــو: ــة، نح العربي
كتابة التاء املفتوحة واملربوطة

تســّمی التــاء الطويلــة مفتوحــة والتــاء القصــرية املــدّورة أو املربوطــة، إال أن صوتيها يتشــاهبان 
يف النطــق واللفــظ. فصعوبــة التفريــق بينهــا يف الكتابــة قــد تعــود إلــی قلــة التدريــب واملارســة 

وعــدم اجتهــاد الطالبــات يف فهــم القواعــد وحتصيلها،كــا نالحــظ يف اجلــدول )8(:
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جدول)8(أخطاء التاء املفتوحة واملربوطة

كتابة التاء املفتوحة واملربوطة

قامت البنت: قامة البنت

النبتة التي  ...: اننبتت التي ...

ــدرة  ــدم ق ــها بع ــة أو عكس ــاء مربوط ــة بالت ــاء املفتوح ــدال الت ــل يف إب ــأ املتمث ــرس اخلط ويف
املتعلــم عــى معرفــة الشــكل اخلطــي للتــاء الواجــب كتابتــه هنــا؛ إذ متلــك التــاء شــكلن 
خطيــن، مــع أهنــا صامتتــن ، لكــن الكتابــة مل تعــن إال بالتأديــات الوظيفيــة كــا يف مثــل هــذا 
ــل  ــث مث ــاء التأني ــة، فت ــدة نحوي ــد وح ــاء حتدي ــن يف الت ــكلن اخلطي ــة الش ــت، فوظيف الصام
ــة« وتــاء مجــع املؤنــث الســامل يف مثــل »معلــات« تكتــب  »معلمــة« تكتــب حســب الشــكل »ـ

ــه: 9(. ــدر نفس ــح »ت« )املص ــكل املوض ــب الش حس
كتابة التنوین

إن التنويــن وعــدم وجــوده يف اللغــة اهلنديــة وغيابــه يف الكتابــة مــن الصعوبــات الكتابيــة التــي 
وقعــت فيهــا الطالبــات، كــا نالحــظ يف اجلــدول)9(: 

جدول)9( أخطاء كتابة التنوین
كتابة التنوين

كانت ألختي أصيٌص مجيٌل: أصيُصن

كتابة اهلمزة
كثــرة القواعــد يف كتابــة اهلمــزة وتعــدد صورهــا وصعوبــة إدراكهــا خاصــة يف وســط الكلمــة 

وآخرهــا مــن الصعوبــات التــي واجهتهــا الطالبــات، كــا نالحــظ يف اجلــدول)10(:
جدول)10( أخطاء كتابة اهلمزة

كتابة اهلمزة

بدأ االهتام هبا: بدء

صوائق:صواءق

مليئة: مليأة
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 كــا ســبق القــول، تناولــت هــذه الدراســة األخطــاء اإلمالئيــة الصوتيــة لــدی متعلــات 
اهلنديــات للغــة العربيــة يف املرحلــة التمهيديــة بجامعــة املصطفــی العامليــة وقــد أثبتــت النتائــج 
وجــود فــروق يف نطــق بعــض األصــوات يف اللغتــن العربيــة واهلنديــة، ممـّـا أّدی إلــی صعوبــة 

ــرية يف هــذا املجــال. ــات ومواجهتهــن لألخطــاء الكث ــات اهلندي ــة للطالب ــم اللغــة العربي تعّل
ــتوی  ــة يف مس ــرب صعوب ــرب أك ــروف يعت ــدال احل ــات أّن إب ــاء الطالب ــاء أخط ــن إحص ــح م اتض
النطــق، لذلــك اإلبــدال يــأيت يف مقدمــة األخطــاء التحريريــة لدهيــن، إذ تبلــغ النســبة املئويــة لــه 
73/8 %. ومــن أهــم أســباب وقــوع الطالبــات يف مثــل هــذه األخطــاء هــو التداخــل اللغــوي 
ــة  ــه األخطــاء الناجتــة عــن صعوب ــة نفســها؛ ويقصــد ب ــة وتداخــل العربي ــة والعربي ــن اهلندي ب
ــة  ــة اهلندي ــا يف اللغ ــابه هل ــد مش ــدي، إذ ال يوج ــب اهلن ــی الطال ــا عل ــة وأصواهت ــالء العربي إم

ــاك أخطــاء تنشــأ عــن كال املصدريــن الســابقن. وهن
إن اللغــة األم موجــودة يف ذهــن الطالبــات كلهــن، وينبغــي لألســتاذ احلــاذق أن حُيفزهــن 
للمحادثــة ويســتخرج نقــاط التقابــل ممــا يّيــرس عليهــن عمليــة التعليــم وعــالج نقــاط التداخــل 
اللغــوي. ألّن األخطــاء  التــي ترجــع إلــی التداخــل اللغــوي أو نقــل اخلــربة، تكــون بســبب 

العــادات اللغويــة الراســخة يف اللغــة األم حيــث ال يمكــن اســتئصاهلا.
أمــا بعــد تصنيــف أخطــاء الطالبــات وتفســريها علــی أســاس اجلــداول التــي تكشــف عــن 
ــة  ــهم يف معاجل ــن أن تس ــي يمك ــات الت ــض مقرتح ــی بع ــا إل ــن، توّصلن ــاء لدهي ــبة األخط نس

مشــكالت األداء لــدی غــري الناطقــن بالعربيــة واالرتقــاء هبم،كــا يــي:
ــق األصــوات ورســمه  ــة يف نط ــب غــري الناطــق بالعربي ــن مســتوی كل طال ــام بتبي االهت

ــايب. الكت
رضورة تلّقــي النطــق الســليم للــكالم والكتابــة الصحيحــة مــن قبــل املعّلــم واملتعّلــم، خاّصــة 

يف املراحــل األولــی مــن التعّلــم حتــی يتعــّود الطالــب عليــه يف املراحــل الدراســية الالحقــة.
رضورة تعليــم قواعــد األداء والتعبــري، نحــو: دقــة خمــارج احلــروف وإتقاهنــا واالنتبــاه إىل 

أســس التهّجــأة الصحيحــة و ... .
ــّي  ــة أو احل ــه األم يف اجلامع ــة بلغت ــدث والكتاب ــر والتح ــب للتفك ــاب الطال رضورة اجتن
ــن  ــتفادة م ــوي واالس ــل اللغ ــة التداخ ــون نتيج ــة تك ــاء هائل ــّبب أخط ــا تس ــي، إذ أهن اجلامع

ــدف.  ــن األم واهل ــن اللغت ــي ب ــل التقاب التحلي
ربط املناهج الصوتية باإلمالئية مما يساعد علی تنمية مهارات تعلم اللغة العربية.

االهتــام بصعوبــات تعّلــم األصــوات وتعلميهــا وكيفيــة كتابتهــا صحيحــًا، خاصــة 



27جملة دراسات يف تعليم اللغة العربية وتعلمها، السنة الثانية، العدد الرابع، ربيع وصيف 1440/1397
احلــركات الطويلــة والقصــرية واحلــروف القريبــة املخــارج. فنعتقــد  أّن هــذا الســبب هــو مــن 

ــأ. ــة يف اخلط ــن بالعربي ــري الناطق ــة غ ــوع الطلب ــی وق ــّبب إل ــي تتس ــباب الت ــم األس أه
إعداد الدروس مع تدريباهتا يف املوضوعات الصوتية اإلمالئية املهملة.

ــی  ــي. فعل ــّي اجلامع ــة أو احل ــة يف اجلامع ــة اإلمالئي ــارات الصوتي ــات امله ــف تدريب تكثي
ــدر  ــة داخــل الصــف وخارجــه مــع الزمــالء ق ــب االســتمرار عــى التحــدث بالعربي كّل طال

ــى. ــة الفصح ــدون العربي ــن جیي ــرب أو الذي ــالب الع ــالط بالط ــك االخت ــتطاع وكذل املس
ــمها  ــة أو يف رس ــا الصوتي ــة يف خمارجه ــروف املتقارب ــن احل ــز ب ــی التميي ــب عل ــب الطال تدري

ــايب. الكت
تنميــة دقــة املالحظــة واالنتبــاه وتدريــب حاســَتي الســمع والبــرص تدريبــًا يســاعد يف 
ــوح. ــة ووض ــمعونه بدق ــا يس ــكل م ــع ل ــم الرسي ــة والفه ــة يف الكتاب ــی الرسع ــم عل تعويده
ــة الفصحــی  ــة بالعربي ــق وســائل اإلعــالم الناطق ــة الفصحــی عــن طري ــی العربي االســتاع إل

ــة.  ليتعــّود الطالــب علــی العربي
زيــادة النشــاطات اللغويــة الشــفوية يف الصــف. فعــى كل طالــب أن يقــرأ النصــوص 
العربيــة بصــوت عــاٍل وبنطــق ســليم أمــام زمالئــه واألســتاذ يف الصــّف، كــی يتعــرف علــی 
األداء الصحيــح وكتابتهــا الصحيحــة أو تســجيل صوهتــم يف الســكن واالســتاع إليــه يف 
الصــف وتصحيــح أخطائهــم، ألنــه مــن الــروري اشــرتاك الطلبــة يف تصحيــح أخطــاء 
زمالئهــم وارشــادهم إلــی مواطــن األخطــاء التــی عــادة مــا يقعــون فيهــا. فالتدريــب والتطبيــق 
العمــي رضوري الكتســاب املهــارات اللغويــة علــی مــا يســتمعونه ومــا يكتبونــه ومــا يتعلمونه 
مــن القواعــد اإلمالئيــة والصوتيــة عندهــم. فينبغــي علــی األســتاذ يف اجللســات األولــی مــن 
ــم و  ــة الفيل ــم خالص ــا أو يعطيه ــع أصواهت ــًا م ــة نصوص ــي الطلب ــدرايس أن يعط ــل ال الفص
الصــوت مــن خــالل قــراءة املقدمــة للفيلــم وبالصــوت، ويســعى وقبــل قــراءة النــص أن إليهــا 
ــی  ــتاع إل ــع االس ــص م ــراءة الن ــذون بق ــم يأخ ــردًا. ث ــًا أو ف ــا مجع ــن ويكرروهن ــالب مرت الط
الصــوت مــرة أخــری ثــم يســتمعون إلــی الصــوت دون قــراءة النــص، وبعــد ذلك يتدّربــون 
ــع  ــاهبة م ــوات املتش ــن األص ــروف وب ــارج احل ــأ يف خم ــح  واخلط ــن الصحي ــز ب ــی التميي عل
ــی  ــتن عل ــة أو جلس ــد جلس ــم بع ــق. ث ــي أو يف الطري ــّی اجلامع ــة  أو احل ــم يف اجلامع زمالئه
األســتاذ أن يقــرأ هــذه النصــوص علــی طلبتــه أو أن ُيقطــع أصواهتــا فقــرة فقــرة وهــم يف حالــة 
كتابتهــا. فالتكــرار املســتمر والرتكيــز علــی التلفــظ الصحيــح للكلــات واحلــروف وكتابتهــا 

ــع مســتواهم اللغــوي. ــة يف رف يســاعد الطلب
ــتنا  ــتكاالً  لدراس ــات اس ــض الدراس ــراء بع ــرتح إج ــة، نق ــذه الدراس ــج ه ــوء نتائ ويف ض
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ــري  ــتاع يف التعب ــارات االس ــة مه ــالء لتنمي ــف اإلم ــی  توظي ــّرف عل ــة للتع ــراء دراس إج
ــی. ــية األول ــل الدراس ــة يف املراح ــن بالعربي ــري الناطق ــة غ ــدی الطلب ــفوي ل ــايب والش الكت

ــة يف لغتهــم األم  ــة واإلمالئي ــن األخطــاء الصوتي ــة الفــروق ب ــه ملعرف إجــراء دراســات مقارن
واللغــة اهلــدف.

إجــراء بحــوث ودراســات مماثلــة هلــذه الدراســة، ملعرفــة األخطــاء الصوتيــة اإلمالئيــة مــن 
وجهــة نظــر املعّلــم واملتعّلــم ومقرتحاهتــم للتغّلــب علــی هــذه األخطــاء.

املصادر واملراجع
أبوالــرب، حممــد. )2007(. »حتليــل األخطــاء الكتابيــة علــی مســتوی اإلمــالء لــدی متعلمــي اللغــة 
العربيــة الناطقــن بغريهــا«. جملــة دراســات العلــوم اإلنســانية واالجتاعيــة، املجلــد 34، العــدد 2، ص 

.1-14
بــراون، اچ. داگالس. )1363(. اصــول یادگــریی و تدریــس زبــان. ترمجــه جمــد الديــن كيوانــی. 

ــگاهی. ــرش دانش ــز ن ــران: مرك هت
ــن  ــة م ــوف الثاني ــة للصف ــة العربي ــاج اللغ ــتاع يف منه ــارة االس ــادل. )2005(. »مه ــرم ع ــري، أك البش

ــدد 66. ص128-99. ــة. الع ــة الرتبوی ــة(«. املجل ــة حتليلي ــية يف األردن )دراس ــة األساس املرحل
ــة  ــم اللغ ــد تعلي ــريب. معه ــرتاث الع ــاء يف ال ــل األخط ــة حتلي ــی. )2007(. نظری ــم عل ــم، جاس جاس

ــعودية. ــورة الس ــة املن ــالمية باملدين ــة اإلس ــا، اجلامع ــن هب ــري الناطق ــة لغ العربي
جاســم، عــي جاســم؛ وزيــدان عــي جاســم. )1422(. »نظريــة علــم اللغــة التقابــي يف الــرتاث 

العــريب«. جملــة الــرتاث العــريب. العــدد 83. ص 251-242.
جالئــی، مريــم )1387(. دراســة األخطــاء التعبرییــة التحریریــة عنــد طــالب اللغــة العربيــة وآداهبــا يف 
مرحلــة الليســانس يف جامعَتــي أصفهــان وكاشــان. رســالة ماجســتري، جامعــة أصفهــان: كليــة اللغــات 

األجنبية.
ــتوی  ــالب املس ــة لط ــة التحریری ــاء اللغوی ــری. )2002(. األخط ــة أم الق ــاتذة جامع ــن أس ــة م مجاع

ــری. ــة أم الق ــة: جامع ــة املكرم ــری. مك ــة أم الق ــة بجامع ــة العربي ــد اللغ ــدم يف معه املتق
حركات، مصطفى. )1988( الكتابة والقراءة وقضایا اخلط العريب. بريوت: املكتبة العرصية.

ــة  ــة االبتدائي ــة املرحل ــذ هناي ــات تالمي ــة يف كتاب ــاء الصوتي ــاد. )2015(. »األخط ــد بوعي ــاغ، حمم دّب
)اإلبــدال أنموذجــًا(«. جملــة إشــكاالت يف اللغــة واألدب، العــدد 8، ص 27-8.

الربيعــي، محلــة رشــيد. )1420ـ(. »األخطــاء اإلمالئيــة لــدی طلبــة املعلمــن اجلامعــة املســتنرصية«. 
املجمــع العلمــي العراقــي. العــدد 92، ص -103 131.



29جملة دراسات يف تعليم اللغة العربية وتعلمها، السنة الثانية، العدد الرابع، ربيع وصيف 1440/1397
السعران، حممود، )1997(. علم اللغة. القاهرة: دار الفكر العريب.

الســلمي، مجعــان بــن ناجــي. )1421(. »التذكــري والتأنيــث )دراســة يف االخطــاء اللغويــة التحريريــة 
لطــالب املســتوي املتقــدم يف معهــد اللغــة العربيــة بجامعــة أم القــري(«. جملــة جامعــة أم القــری، الســنة 

الثالثــة، ص902-879.
ــره. القاهــرة:  ــم اإلمــالء يف الوطــن العــريب: أسســه وتقویمــه وتطوی شــحاتة، حســن. )1412(. تعلي

الــدار املرصيــة اللبنانيــة.
شــحاتة حســن، الســلان مــروان. )2012(. املرجــع يف تعليــم اللغــة العربيــة وتعّلمهــا. القاهــرة: الــدار 

ــة للكتاب. العربي
طعيمــة، رشــدي أمحــد. )2004(. املهــارات اللغویــة )مســتویاهتا وتدریســها وصعوباهتــا(. القاهــرة: 

دارالفكــر العــريب.
الظفــريي، حممــد دهيــم. )2002(. »األخطــاء اإلمالئيــة الشــائعة عنــد طــالب الصفــن الثالــث 

والرابــع مــن املرحلــة املتوســطة«. جملــة الكویــت. العــدد 3. ص 244-193.
عاشــور، راتــب قاســم؛ وحممــد فــؤاد احلوامــدة. )2007(. أســاليب تدریــس اللغــة العربيــة بــن 

النظریــة والتطبيــق. عــان: دار املســرية للنــرش والتوزيــع.
ــة:  ــة الثاني ــم اللغ ــة األم يف تعّل ــر اللغ ــري. )2015(. »أث ــد العم ــة حمم ــد؛ وفاطم ــد عاي ــاة، حمم قض
ــد 42،  ــة، املجل ــوم اإلنســانية واالجتاعي ــة دراســات، العل ــة للناطقــن بغريهــا أنموذجــًا«. جمل العربي

.1183-1171 1، ص  ملحــق 
ــة يف  ــري العربي ــن بغ ــة للناطق ــاء الرصفي ــل األخط ــم. )2012(. »حتلي ــة أبومغن ــهی ومجيل ــة، س نعج
ضــوء تقاطعاهتــا اللغويــة«. جملــة جامعــة تكریــت للعلــوم اإلنســانية، املجلــد 19، العــدد 10، ص 167 

.219  -
ــض  ــة يف بع ــاء الكتابي ــل األخط ــم. )2013(. »حتلي ــي جاس ــم ع ــداهلل، و جاس ــان عب ــران، عث النج
الظواهــر النحويــة يف كتابــات الطــالب غــري الناطقــن بالعربيــة«. يف املؤمتــر الــدويل الثامــن للغــة 
العربيــة )خطــاب التجدیــد يف الدراســات العربيــة بــن النظریــة والتطبيــق: حالــة احلقــل( جامعــة إمــام 
بونجــول اإلســالمية احلكوميــة بادانــج، أندونيســيا، يف الفــرتة 28ـ31 أغســطس، املجلــد الثــاين، ص 

.96  66-
Mohammadzade, Zahra sadat. )2007(.the effect of different types of   
corrective feedback or grammatical errors in student writing. The 
case of Iranian pre-university students. University of Isfahan. M.A 
thesis.    ………………………………………………                             





بررسی خطاهای امالیی ـ آوایی عربی آموزان هندی جامعه 
المصطفی در مرحلة مقدماتی
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چكیده
ــای  ــری زبان  ه ــد یادگی ــود رون ــی در بهب ــام آموزش ــی نظ ــازنده آسیب  شناس ــر س ــه اث ــه ب ــا توج ب
خارجــی از جملــه زبــان عربــی، پژوهــش حاضــر بــه بررســی خطاهــای پربســامد امالیــی ـ صوتــی 
ــن  رو  ــت. از ای ــه اس ــوزان پرداخت ــن زبان  آم ــکالت ای ــی از مش ــوان یک ــه عن ــدی   ب ــوزان هن عربی  آم
ــی و  ــوات عرب ــری اص ــواری یادگی ــدف واکاوی دش ــا ه ــده ب ــن پدی ــی ای ــه بررس ــر ب ــق حاض تحقی
ــش  ــاری پژوه ــۀ آم ــت. جامع ــه اس ــل آن پرداخت ــی و دالی ــان عرب ــوزش زب ــد آم ــالی آن در رون ام
ــه  ــه ب ــت ک ــان اس ــی اصفه ــه المصطف ــل در جامع ــه تحصی ــغول ب ــدی   مش ــجویان هن ــامل دانش ش
صــورت تصادفــی از میــان آنــان پانــزده دانشــجوی زن مشــغول بــه تحصیــل در نیمســال چهــارم دورۀ 
کارشناســی گزینــش گردیــد. پژوهــش بــا روش توصیفــی- تحلیلــی بــه بررســی خطاهــای امالیــی ـ 
صوتــی در طــی رونــد یادگیــری زبــان عربــی پرداختــه اســت و راهکارهایــي را پیشــنهاد داده اســت. 
ــتار  ــوات، نوش ــی اص ــدال برخ ــب اب ــه ترتی ــه ب ــت ک ــر آن اس ــش بیانگ ــای پژوه ــن یافته  ه عمده  تری
تــای مفتوحــه و مربوطــه، تنویــن، کتابــت همــزه، کوتــاه کــردن اصــوات بلنــد و کشــش اصــوات کوتــاه 
از پربســامدترین خطاهــای امالیــی ایــن دســته از دانشــجویان اســت و مهم  تریــن علــت ایــن خطاهــا، 

ــی اســت. ــرون زبان ــی و تداخــل ب تداخــل درون زبان

واژگان كلیدی: تحلیل محتوی، کتاب درسی، کتاب عربی هشتم.
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Abstract
Considering the constructive effects of analyzing the problems of 
educational systems on improving the process of learning foreign 
languages especially Arabic language, the present study was conducted 
to analyze high frequency orthographic-phonetic errors as one of 
the problems of Indian learners of Arabic. Hence, the study tried to 
investigate this problem by analyzing the difficulty of learning the Arabic 
phones and their orthography as well as the reasons for these problems. 
Indian students of Jame-al- Mostafa in Isfahan constituted the statistical 
population of the study. Among them, 15 female sophomore B.A. 
students were randomly selected. The study analyzed the orthographic-
phonetic errors of these students during the process of learning Arabic 
language through a statistic-descriptive-analytic method and suggested 
necessary solutions. The findings demonstrated that substitution of some 
phones, writing “Ta Maftoohe and Ta marbooteh”, “Tanvin”, “Hamze” 
and shortening the high phones and extending the short phones were 
the most frequent orthographic errors of the students. Also, the most 
important reasons for making such errors were intra-lingual interference 
and extra-lingual interferences.

Keywords: teaching Arabic to Indian people, orthographic-phonetic 
errors, intra-lingual interference, extra-lingual interference.
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