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إن تعلــم اللغــة مــن املهــارات أمــر يف غايــة األمهيــة ،وال ســيام يف العــر الراهــن للتواصــل والفهــم واإلفهــام.
املهــارات التــي جيــب تعلمهــا يف كل لغــة تشــمل :املحادثــة واالســتامع والقــراءة والكتابــة .وملهــارة الكتابــة
مكانــة عاليــة بــن هــذه املهــارات األربــع األساســية ألهنــا تؤثــر عــى املهــارات الثــاث األخــرى وتســهم
يف تعميقهــا وإجادهتــا .إن أســلوب حتليــل األخطــاء يعــد مــن األســاليب املســتخدمة حديثــ ًا يف اللســانيات
التطبيقيــة لدراســة كيفيــة تعليــم اللغــة األجنبيــة ومعاجلتهــا .واإليرانیــن يف نظامنــا التعليمــي للغــة العربيــة
حيتاجــون إىل إعــادة النظــر يف طــرق التعليــم وفــق األســاليب اجلديــدة لتعليــم اللغــة يف عرصنــا هــذا .ففــي
هــذا البحــث متــت معاجلــة دراســة أخطــاء الطــاب يف كتابــة اإلنشــاء باللغــة العربيــة وحتدياهتــا وأســباب عــدم
متكنهــم مــن اإلجــادة املطلوبــة منهــم يف الكتابــة .وذلــك باســتخدام منهــج حتليــل األخطــاء يف العينــات املتوفــرة
مــن إنشــاء الطلبــة يف أســلوب حتليــي .وتشــرالنتائج إىل أن أهــم األخطــاء الكتابيــة يف إنشــاءات الطلبــة تشــمل
البنــى اللغويــة وتتجلــی يف تأثــر اللغــة األم عــى اللغــة اهلــدف ،والرتاكيــب اإلضافيــة والوصفيــة ،ومطابقــة
الضمــر مــع مرجعــه والفعــل مــع الفاعــل ،وإجيــاد املعــادالت اللغويــة املســتخدمة املعهــودة يف اللغــة العربيــة.
وأخــرا تشــر النتائــج إلــی أن األخطــاء الكثــرة التكــرار حتــدث إثــر اســتخدام أســلوب القواعد-الرتمجــة يف
تعليــم اللغــة العربيــة .فیجــب التخــي عــن هــذا األســلوب وتطويــر عمليــة التعلــم وحتســينها باســتخدام الطــرق
اجلدیــدة للتعليــم والتعلــم وبمســاعدة علــم اللســانيات منهــا اللســانيات التطبیقيــة وتوظیــف األســالیب
الناجحــة كاألســلوب السمعي-الشــفهي أو املنهــج التواصــي.
الكلامت الدليلية :تعليم اللغة ،الکتابة ،اللسانيات التطبيقية ،حتليل األخطاء.

* الكاتب املسؤولj.jafari@uok.ac.ir :
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التمهید
اللغــة وتعلمهــا مــن الــرورات التــي البــد منهــا؛ حيــث إهنــا تعيننــا عــى إجيــاد العالقــات
الثنائيــة بــن األقــوام والشــعوب وتســهم يف التعامــات الثنائيــة بينهــم .ومــن يتقــن لغــة
مــا ،بإمكانــه أن يتلقــی املعــارف والعلــوم املكتوبــة بتلــك اللغــة مــن معينهــا األصــي دون
أن يشــوهبا يشء مــن ســوء الفهــم واإلفهــام .اليــوم قــد تســهل تعليــم اللغــة عــى الطــاب
وتتواجــد لدهيــم كثــر مــن األســاليب احلدیثــة املفيــدة إثــر تطــورات علــم اللســانيات ومناهــج
تدريــس اللغــة وبرجمــة التعليــم ،وهنــاك مــن األســاليب مــا نُســخت ومل تعــد تســتخدم يف
عرصنــا الراهــن كأســلوب القواعد-الرتمجــة  1فحلــت حملهــا األســالیب املتطــورة كأســاليب
مثــل :السمعي-الشــفهي  2وأســلوب التعليــم التواصــي .3ويف بلــد إيــران ومتاشــيا مــع التقــدم
ً
بالــغ بتعليــم اللغــات األجنبيــة وخصصــت نفقــات
يف العلــوم والتقنيــات ،أبــدت اهتاممــ ًا
ومبالــغ ماليــة ومعنويــة لتطبيقهــا ومتكــن الطالــب منهــا .فأخــذت اللغــة اإلنجليزيــة املكانــة
األوىل وأحــرزت العربيــة املكانــة الثانيــة بــن اللغــات األجنبيــة ،وبمقارنــة بــن طــرق تعليــم
اللغتــن اإلنجليزيــة والعربيــة يمكــن القــول بــأن هنــاك حتديــات يف طريــق تعليــم العربيــة
وهنــاك إشــكاالت كثــرة يف هــذا املســار بحيــث ال یســتطیع املتعلمــون أن يطبقــوا مــا تعلمــوه
يف املعاهــد واجلامعــات ويســتخدموها عمليــا يف احليــاة اليوميــة .فأكثرهــم حصلــوا عــى مهــارة
حمــددة يف القــراءة وفهــم النصــوص وهــم عاجــزون نســبي ًا عــن التكلــم واالســتامع إىل مــا ُيبــث
بالعربيــة .واآلن بالنظــر إىل هــذه الظــروف وإلــی موقــف احلكومــة مــن تعليــم العربيــة وبالنظــر
إىل أن األمــر يســتغرق وقتــا طویــا مــن عمــر الطلبــة حيــث يبلــغ عــى األقــل عــر ســنوات
(مــن مرحلــة اإلعداديــة حتــى هنايــة مرحلــة بكالوريــوس) ،الســؤال املطــروح هنــا :ملــاذا تــرز
هــذه اإلشــكاليات؟ وماهــي أســباهبا يف فــن الکتابــة وملــاذا ال نالحــظ يف تعلــم هــذه اللغــة
تطــور ًا يفــي بالغــرض؟ ففــي هــذا املقــال ،وبنــاء عــى الســؤال الســابق ،نســعى أن نجيــب عــن
هــذه األســئلة:
 -1ما هي األخطاء الشائعة يف کتابة اإلنشاء وما هي أسباهبا؟
 -2ما هي احللول املقرتحة لتجنب هذه األخطاء؟
 -3مــا هــي املهــارات والــدروس التــي جيــب الرتكيــز عليهــا يف تعليــم الکتابــة باللغــة العربيــة
وتعلمهــا؟
وقــد حاولنــا دراســة هــذه اإلشــكاليات يف جمــال الكتابــة واإلنشــاء باســتخدام تقنيــة
حتليــل اخلطــأ ،والتــي تعــد مــن األســاليب املســتخدمة يف علــم اللســانيات التطبيقيــة ،4
لتعیــن األخطــاء ونوعیتهــا ،عــن طریــق حتليــل األخطــاء املوجــودة يف املعلومــات املكتســبة

جملة دراسات يف تعليم اللغة العربية وتعلمها ،السنة الرابعة ،العدد الثامن ،ربيع وصيف 13 1442/1399
عــن طريــق االمتحــان وإمــاء االســتامرات ،وتــم تقديــم حلــوال متناســبة لتفــادي األخطــاء،
حتــى نتمكــن مــن تطويــر تعليــم هــذا الفــرع يف اجلامعــات اإليرانيــة وأن تقــف العربيــة موقفهــا
الالئــق هبــا وأن يرفــع مــن حافــز ودافعيــة التالميــذ والطــاب يف تع ّلــم العربيــة.
الدراسات السابقة
وأمــا عــن الدراســات الســابقة حــول هــذا املوضــوع وعــن خلفيــة البحــث فهنــاك بحــوث غــر
قليلــة كتبــت حــول حتليــل األخطــاء يف تعليــم اللغــة العربيــة لغــر الناطقــن هبــا وذكــر فيهــا
أنــواع التحديــات واملشــاكل ،وهــا هنــا نشــر إلــی بعــض مــن هــذه الدراســات:
گنجــي وجالئــي ( )1387يف مقاهلــا تطرقتــا إلــی تأثــر التداخــل اللغــوي يف أخطــاء کتابــات
طلبــة اللغــة العربيــة مــن الناطقــن باللغــة الفارســية ودرســتا دور هــذه اإلشــکالية يف مهــارة
الکتابــة.
وأيضــا گنجــي وجالئــي ( )2009يف مقاهلــا درســتا األخطــاء الرصفيــة والنحويــة وتأثــر
هــذه األنــواع مــن األخطــاء يف مهــارات الطلبــة األربــع وبینتــا أهــم أســباب هــذه األخطــاء.
مریــم جالئــي ( )1391يف رســالتها ملرحلــة الدكتــوراه درســت فاعلیــة منهــج املدخــل
االتصــايل يف تدریــس املهــارات لطــاب اللغــة العربــة وآداهبــا يف إیــران وبحثــت عــن أهــم
أســباب فاعليتــه خاصــة لتدریــس مــادة األدب العــريب املعــارص.
ت .عبداحلافــظ ( )2017يف رســالته ملرحلــة املاجســتري درس أنــواع األخطــاء اللغويــة يف
كتابــة طلبــة قســم تعليــم اللغــة العربيــة بجامعــة حممديــة ماالنــج يف مســتوى النحــو والــرف
واإلمــاء دراســة وصفيــة وبــن أســباب وقــوع تلــك األخطــاء ویعتقــد بــأن األخطــاء تصــدر
مــن جانبــن :الطلبــة واملعلــم نتیجــة عــدم ممارســة الطلبــة يف الكتابــة بالعربيــة ،وخلفيتهــم
الرتبويــة ،وضعــف قــدرة الطلبــة يف اســتخدام القواعــد العربيــة ،وأيضــا عــدم ممارســة املعلــم
يف تطبيــق القواعــد العربيــة يف الكتابــة وعــدم مهارتــه يف تصحيــح كتابــة الطلبــة؛ فاملعلــم مل
يطبــق الطــرق التعليميــة املختلفــة يف تعليــم الكتابــة واملهــارات اللغويــة.
أمحــد عــي مهــام ( )2018يف كتابــه درس أخطــاء الناطقــن باللغــة املالیويــة يف تعليــم
اللغــة العربيــة لغويــا ورصفيــا ونحويــا ،كتابيــا وصوتيــا وبــن أســباهبا وأكــد علــی االهتــام
بالتنميــة اللغويــة لتصحیــح األخطــاء .فميــزة معظــم هــذه الدراســات وأمثاهلــا هــي اإلتيــان
بأنــواع املشــاكل وتبيينهــا مــن منظــار تقليــدي دون االهتــام باألســاليب اجلديــدة يف تقييــم
األســاليب والعنايــة بنوعيــة املتلقــن والدراســات اهلامــة التــي أجريــت يف اللســانيات ذات
صــات وطيــدة بتعليــم اللغــة وتعلمهــا.
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وكــا يبــدو ،أن هــذا البحــث يعــد جديــد ًا يف نوعــه ألننــا قمنــا بتطبيــق األطــر النظريــة
املذكــورة آنفــا عــى عمليــة تعليــم اللغــة العربيــة وتعلمهــا يف جامعــة كردســتان ومل يقــم أحــد
حتــى اآلن بتنفيــذ هــذا املهــم وخاصــة ألن معظــم الطلبــة يف هــذه اجلامعــة مــن ذوى اللغتــن
الكرديــة والفارســية ،واألبحــاث املامثلــة املوجــودة هنــا وهنــاك ختتــص بحدودهــا اجلغرافيــة
اخلاصــة مــن بلــدان أخــرى وفــق لغاهتــا وعــى أســاس األطــر النظريــة األخــرى .ويمكــن أن
تكــون هــذه الدراســة ال مثيــل هلــا يف إيــران.
كمــي اســتخدم
وأمــا عــن منهجيــة البحــث؛ فالبحــث الــذي بــن أيــدي القــراء ،بحــث ّ
فيــه أســلوب الوصفي-التحليــي ،والنظريــة التــي ابتناهــا الباحثــان هــي نظريــة حتليــل اخلطــأ
وركــز البحــث علــی دراســة حتلیــل األخطــاء يف إنشــاء متعلمــي اللغــة يف جمتمــع إحصائــي
حمــدد بآليــة معينــة يف إطــار نظــري للبحــث كــا يــي.
مراجعة األدب النظري

نظرية حتليل األخطاء
اللســانيات التطبيقيــة تعــد مــن فــروع علــم اللســانيات التــي ظهــرت يف األربعينيــات مــن
القــرن العرشيــن وكان اهلــدف منهــا معاجلــة اجلوانــب العمليــة والتطبيقيــة للغــة .فهــذا العلــم
حيــاول تقديــم حلــول للمســائل واملشــاكل املرتبطــة بتعليــم اللغــة أو عــى األقــل تقليلهــا بینــا
هيــدف الباحــث إىل أن يعالــج املســائل الواقعــة يف تعليــم اللغــة ليقــدم حـــلوال منـــاسبة هلــا
(.)Khansir, 2012: 1027

يعتــر أســلوب حتليــل اخلطــأ مــن األســاليب الناجحــة يف علــم اللســانيات التطبيقيــة التــي
نســتطيع أن نطلــع هبــا عــى كيفيــة عمليــة تعلــم اللغــة الثانيــة أو اللغــة األجنبيــة ونســتخرج
حتديــات تعليــم اللغــة ومشــاكلها ،ثــم عــى أســاس املســتجدات والســياقات الســائدة
والظــروف التعليميــة ،يمكــن أن نخطــط الربامــج واألســاليب املتطــورة والناجحــة لتحســن
عمليــة التعلــم لــدى الطالــب (.)Mackey, 1965: v
كــوردر 5بواســطة البحــوث التــي قــام هبــا ،متكــن مــن الوصــول إىل نتيجــة أن إشــكاالت
متعلمــي اللغــة تنقســم إىل قســمني :القســم األول يعــر عنــه باخلطــأ ( )errorوالقســم الثــاين
يسـ�مي ه  mistakeبمعنــی الزلــل ( .)Corder, 1974: 259ومــن هــذا املنطلــق ،اخلطــأ (�er
 )rorتشــمل اإلشــكاالت التــي يرتكبهــا الطــاب بشــكل منهجــي وال يمكــن جتنبهــا؛ بعبــارة
أخــرى ،إن الطالــب ال يقــدر عــى ختطــي هــذه األخطــاء وال يتمكــن مــن تصحيحهــا بعــد
املراجعــة .ومــن جانــب آخــر ،الزلــل يشــمل اإلشــكاالت التــي يرتكبهــا الطالــب ســهوا
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بحيــث يمكنــه إصالحهــا عنــد املراجعــة ثانيــة(Jabeen, Kazemian, & Mustafai, 2015:

.)53
يف األربعينيــات مــن القــرن العرشيــن كانــت نظريــة حتليــل األخطــاء اللغويــة حتــت ســيطرة
النظريــة الســلوكية للغــة  6وكانــت أخطــاء الطــاب ُتــدرس عــى أســاس تداخــات اللغــة
األم .عــى أســاس هــذه النظريــة كان تعلــم اللغــة واألخطــاء املرتكبــة يف طيــه ،تُق ّيــم وحت ّلــل
ضمــن مقارنــة بــن اللغــة األم واللغــة اهلــدف .وبعبــارة أخــرى عمليــة تع ّلــم اللغــة كانــت
مرشوعــا ســلوكيا واعتياديــا البــد للطالــب أن يتخذهــا كالعــادات والترصفــات وتشــكلت
عــادات اللغــة (اللغــة األم) يف الطالــب قبــل اللغــة الثانيــة (اللغــة اهلــدف) وحتــول دون تع ّلــم
تلــك اللغــة (اهلــدف) (.)Jabeen, Kazemian, & Mustafai, 2015: 55
بمــي الزمــن وبتطــور اللســانيات ،أدرك علــاء اللغــة أن تداخــل اللغــة األم يف اللغــة
اهلــدف ال حيســب العامــل الوحيــد يف عمليــة التع ّلــم ،بــل تتواجــد هنــاك عوامــل أخــرى كثــرة
تؤثــر عــى هــذه العمليــة .ألن تعلــم اللغــة تعــدّ عمليــة معقــدة ال يقــف وراءهــا تداخــل اللغــة
األم فقــط.
7
مهــد الطريــق
مــن هــذا املنطلــق إن ظهــور نظريــة القواعــد التحويليــة لنعــوم تشومســكي ّ
لدراســة عمليــة تع ّلــم اللغــة الثانيــة .تضــم هــذه النظريــة قواعــد عامليــة تشــمل كل لغــات العامل
واملتعلمــون يســتطيعون أن يتعلمــوا أيــة لغــة يف العــامل ألن القواعــد الكامنــة فيهــا ال ختتلــف
كثــرا عــا يلقوهنــا يف لغتهــم األم .عــى أســاس هــذه النظريــة هنــاك عوامــل معرفيــة كثــرة
تداخــل يف عمليــة تع ّلــم اللغــة وتؤثــر عليهــا ( .)Richards, 1974: 22كــوردر ()1974
يعتقــد أن بعضــا مــن تقنيــات تع ّلــم اللغــة األم ال ختتلــف عــا تُســتخدم يف عمليــة تع ّلــم اللغــة
الثانيــة (.)Corder, 1974
الطریقة
يف ضــوء األدب النظــري للبحــث كــا تطرقنــا إلیــه ســابقا يمكــن دراســة حتليــل اخلطــأ ضمــن
ـدرس مشــاكل تعلــم اللغــة
قســمني النظريــة والتطبيقيــة .ففــي املرحلــة النظريــة ،حيـ َ
ـاول أن ُتـ َ
والقضايــا املرتبطــة باللغــة ويرســم إطــار نظــري ممنهــج هلــا .ويف املرحلــة التطبيقيــة ،يــوىل
وحتســن عمليــة
اهتامم ـ ًا كبــر ًا إلجيــاد طــرق ومــواد دراســية ،ألن تضــع حــدا هلــذه األخطــاء ّ
التعلــم(. )Keshavarz, 2011: 8
كــوردر يقســم األخطــاء الشــائعة يف عمليــة تعلــم اللغــة إىل أربعــة أقســام وهــي كــا يــي
(:)Corder, 1967: 56
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 -1اإلضافــة :إضافــة جــزء غــر رضوري إىل بنيــة اللغــة اهلــدف؛ نحــو كاتــب عــي مــع صديقه
(يقصــد :كاتــب عــي صدي َقه)؛
 -2احلــذف :حــذف جــزء رضوري مــن بنيــة اللغــة اهلــدف؛ نحــو ذهــب صديقتــي (يقصــد:
ذهبــت صديقتــي)؛
 -3االختيــار :اختيــار جــزء غــر صحيــح وتطبيقــه يف بنيــة اللغــة اهلــدف؛ نحــو أنــا يذهــب إىل
اجلامعــة (يقصــد :أنــا أذهــب إىل اجلامعــة)؛
 -4الرتتيــب :ترتيــب أجــزاء اجلملــة وتنســیقها بشــكل غــر صحيــح يف اللغــة اهلــدف؛ نحــو
أنــا مــن أخــي أكــر (يقصــد :أنــا أكــر مــن أخــي).
تطبيق منهج حتليل األخطاء يف تقييم إنشاء طالب اللغة العربية وآداهبا بجامعة كردستان ...

أداة الدراسة
أدوات الدراســة يف البحــث العلمــي تنحــر يف ثالثــة أنــواع وهــي االســتبيان واملقابلــة
واملالحظــة ومــا اختذنــاه مناســبا لبحثنــا هــذا ،هــو املالحظــة غــر املبــارشة بواســطة مجــع عينــة
مــن كتابــات اإلنشــاء للطــاب والتــي يبلــغ عددهــا  69إنشــا ًء ،ومالحظتهــا حســب نظريــة
حتلیــل األخطــاء للكشــف عــن األخطــاء اللغويــة وتقدیــم احللــول العمليــة املفيــدة .کــا تعتــر
كم ّيــا اســتخدمت فيهــا طريقــة حتليــل اخلطــأ وهــي طريقــة تســتخدم
هــذه الدراســة بحثــا ّ
لدراســة اإلشــكاليات واملوانــع يف طريــق تعلــم اللغــات األجنبيــة وتعلیمهــا.
صدق أداة الدراسة وثباهتا
للتأكــد مــن صــدق أداة الدراســة وعینــة البحــث قررنــا احلصــول علــی العینــات املوثقــة عــن
طریقــن؛ أوال :عرضنــا موضوعــات لكتابــة اإلنشــاء لطــاب الفصــل اخلامــس والســابع يف
قســم اللغــة العربيــة وآداهبــا بجامعــة كردســتان يف عــام  .2020ثانیــا :أردنــا مــن الطــاب
كتابــة إنشــاء يف مواضيــع خمتــارة .فتمــت كتابــة اإلنشــاء يف الصــف وحتــت إرشاف األســتاذ.
وبعــد جتمیــع اإلنشــاء قمنــا بتحلیلهــا وتقســیم األخطــاء املوجــودة فيهــا ودرجهــا يف مســميات
معينــة علــی أســاس نظریــة حتلیــل األخطــاء.
جمتمع وعينة البحث
يشــمل املجتمــع اإلحصائــي يف هــذه الدراســة طــاب الفصلــن اخلامــس والســابع لفــرع
اللغــة العربيــة وآداهبــا ،وحجــم العينــة يتضمــن كتابــات اإلنشــاء يف هذيــن الفصلــن البالغــة
 69إنشــا ًء .وقــد تــم جتميــع البيانــات ميدانيــا وبواســطة اإلنشــاء التــي قــام الطــاب بكتابتهــا
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والتــي دارت حــول مخســة حمــاور كالتــايل:
 -1وصف فيلم أو مسلسل تم مشاهدته أخريا 11 :إنشاء؛
 -2وصف أحد الفصول األربعة 18 :إنشاء؛
 -3وصف النشاطات اليومية يف اجلامعة أو السكن 20 :إنشاء؛
الفلح ومهنة ِ
 -4وصف ّ
الفالحة 8 :إنشاءات؛
 -5وصف فرع اللغة العربية وآداهبا بجامعة كردستان 12 :إنشاء.
بنــا ًء عــى املعلومــات املكتســبة يف اإلنشــاء املكتوبــة لطــاب الفصلــن اخلامــس والســابع،
يمكــن تقســيم اإلشــكاالت الرئيســية وتبويبهــا مــن حیــث أنــواع أخطــاء الطلبــة وفــق نظريــة
حتليــل األخطــاء ،يف األقســام املذكــورة يف عــرض النتائــج.
عرض النتائج

حتلیل العينات
بنــا ًء عــى رؤيــة ســوريادارما ،يمكــن تلخيــص املراحــل التــي جيــب اجتيازهــا يف أســلوب
حتليــل اخلطــأ لكتابــات الطــاب باللغــة الثانيــة فيــا يــي:
« -1مجع املعلومات عن طريق كتابات اإلنشاء؛
 -2تعيني أخطاء الطالب يف اإلنشاء؛
 -3تصنيف وتفصيل األخطاء الواردة يف اإلنشاءات؛
 -4تقديم إحصاء شامل لألخطاء املوجودة؛
 -5حتليل األخطاء املتواجدة عىل أساس نتائج اإلحصاء؛
 -6التوصــل إىل النتيجــة وتقديــم حلــول مناســبة لتفــادي األخطــاء» (ســوريادارما:2014 ،
 95و.)96
أنواع أخطاء الطلبة وفق نظرية حتليل األخطاء
بنــاء عــى املعلومــات املكتســبة يف اإلنشــاء املكتــوب لطــاب الفصلــن اخلامــس والســابع
يمكــن تقســيم اإلشــكاالت الرئيســية وتبويبهــا مــن حیــث أنــواع أخطــاء الطلبــة وفــق نظريــة
حتليــل األخطــاء.
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ألــف) األخطــاء اإلمالئيــة (غــر أخطــاء كتابــة مهزتــن الوصــل والقطــع وكتابــة الكلــات
املهمــوزة)
 -1يف املبيط (يقصد :يف املبيت)؛
 -2يف أبيات وضع مطفئة (يقصد :يف البيوت وضعت مدفأة).
تطبيق منهج حتليل األخطاء يف تقييم إنشاء طالب اللغة العربية وآداهبا بجامعة كردستان ...

ب) األخطاء الداللية يف توظيف املفردات العربية الصحيحة للكلامت الفارسية
 -1الفيلــم قصــة عائلــة فقــرة يتعطــل (يقصــد :تعــرض حلــادث االصطــدام) فيهــا أب
العائلــة؛
 -2أكلت غدائي يف السلف (يقصد :املطعم)؛
رأيت أصدقائي)؛
-3
نظرت أصدقائي (يقصدُ :
ُ
 -4اخلريف هو الفصل يف أبيات (يقصد :بيوت)؛
 -5يتم إقامة (يقصد :الضيافة) يف الليل أكثر يف هذا الفصل؛
 -6مدينتي يف الشامل الغريب يف نقشة (يقصد :خریطة) إيران؛
 -7أنا االبن اخلامس (هي بنت وتقصد :البنت اخلامسة)؛
 -8األشهار (يقصد :الشهور).
ج) تداخل اللغة األم يف اللغة اهلدف
 -1وجود األعامل واألشغال (يقصد :الوظائف /شغلها)؛
قليل ٌ
 -2قواعد فيها ٌ
صعب إلی حدٍّ ما /كمي سنگني است)؛
ثقيل (يقصد:
ٌ
 -3حسن ًا نتع ّل ُم (يقصد :نتقن جیدا /خوب ياد ميگرييم)؛
 -4ويســمعون آراء ونظراهتــم حــول كيــف يدرســون (يقصــد یســتمعون إلــی آراءهــم عــن
كيفيــة تدریســهم)؛
 -5أن يدرســوا يف حــول كل موضوعــات يف العربيــة (يقصــد :حــول كل موضوعــات اللغــة
العربيــة /دربــاره متــام موضوعــات در زبــان عــريب)؛
 -6يعلم الطالب أشياء كثرية من اجلملة ( ...يقصد :منها /از مجله)؛
 -7اليــوم الــذي رأيــت يف هــذه الــدورة مقبــول (يقصــد :حینــا فهمــت أننــي نجحــت يف هــذه
املرحلــة /روزي كــه ديــدم در ايــن مرحلــه قبــول شــدم)؛
يعرفون منابع (يقصد :يقدمون املصادر /منابع معريف ميكنند)؛
ّ -8
 -9وتوقعاتنــا للغــة العربيــة جيــب زيــادة (يقصــد :جيــب أن يرتفــع مســتوی توقعاتنــا عــن
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اللغــة العربيــة .انتظارامتــان از زبــان عــريب بايــد زيــاد شــود)؛
 -10ثم بعد إمتام الفيلم (يقصد :بعد أن انتهی الفیلم /پس از متام شدن فيلم)؛
 -11يف مــكان مــا أرادوا أن يتزوجــوا مــع أولئــك (يقصــد :طلبــوا الــزواج منهــم /در جايــي
از فيلــم خواســتند بــا آنــان ازدواج كننــد)؛
 -12لكنهم قالوا بأنفسهم (يقصد :قالوا يف نفسهم /با خود گفتند)؛
 -13من قبل أسبوع مىض (يقصد :يف األسبوع املايض /در هفته گذشته)؛
 -14عــاد صديقــي إىل مدينتهــم (يقصــد :عــاد صدیقــي إلــی مدینتــه /دوســتم بــه شهرشــان
بازگشــت)؛
ذهبــت إىل الســينام (يقصــد:
 -15االثنــن األســبوع املــايض مــع الصديقــي لرؤيــة الفيلــم
ُ
يف اليــوم اإلثنــن املــايض ذهبــت مــع صدقــي إلــی الســينام ملشــاهدة الفیلــم /دوشــنبه هفتــه
گذشــته بــا دوســتم بــراي ديــدن فيلــم بــه ســينام رفتــم)؛
 -16مع التوكل إىل اهلل (يقصد :متوكال علی اهلل /با توكل به خدا)؛
 -17إيل روايــة رائعــة يتحـ ّـول (يقصــد :یتحــول إلــی قصــة رائعــة /بــه داســتان جالبــي تبديــل
ميشود)؛
 -18لقــد مـ ّـرت ســنوات ضــد العيــون (يقصــد :أمــام العيــون /ســال هــا در برابــر چشــمها
ســپري شــدند)؛
 -19عندما ضد املِرآة ترى نفسك (يقصد :أمام املرآة /در برابر آينه )...؛
 -20اســم مسلســل تلفزيــوين إيــراين إىل املخــرج حســن نــازي (يقصــد :للمخــرج حســن
نــازی /بــه كارگــرداين حســن نــازي)؛
يت /نامز خواندم)؛
-21
قرأت الصالة (يقصد :ص ّل ُ
ُ
 -22وبعد من الصف (يقصد :وبعد الصف /و بعد از كالس)؛
 -23أكلت الرز والكباب يف هناك (يقصد .... :هناك /در آن جا چلو كباب خوردم)؛
ـت مالبــي (يقصــد :خلعــت مالبــي /لبــاس هايــم
 -24ثــم رجعــت إىل املبيــت وأخرجـ ُ
را درآوردم)؛
ـمعت بــكالم بدقــة (يقصــد :اســتمعت إلــی الــكالم جيــدا /بــه دقــت بــه ســخنان
 -25سـ ُ
گــوش دادم)؛
ـاعدت (يقصــد :ســاعدته يف أعاملــه /بــه او در كارهــا كمــك
 -26ولــه يف األشــغال لقــد سـ
ُ
كــردم)؛
 -27أنــا أعمــل عــادة مــع اهلواتــف املحمولــة (يقصــد :عــادة أكــون مشــغوال باهلاتــف
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املحمــول /معمــوال بــا موبايــل رس و كلــه ميزنــم)؛
 -28أنا من أخي األكرب (يقصد :أنا أكرب من أخي عمرا /من از برادرم بزرگرتم).
تطبيق منهج حتليل األخطاء يف تقييم إنشاء طالب اللغة العربية وآداهبا بجامعة كردستان ...

د) األخطــاء النحويــة (يف اســتخدام أفعــال الناقصــة واختيــار الصيــغ املناســبة مــن األفعــال،
والعــدد واملعــدود واســتخدام احلــروف) فاألخطــاء واضحــة يف أجــزاء هــذه اجلمــل
 -1كان فيلم كوميدي( .كان الفیلم كومیدی ًا)؛
 -2كان الفيلم مضحك جدا (مضحك ًا)؛
 -3ومع أصدقائي ذهبنا حتى راكبا السيارة (رست مع أصدقائي ثم ركبنا السیارة)؛
 -4أنــا آكل اجلبــن واجلــوز وبعــد ذلــك ســأكون ركــوب حافلــة (آكل اجلبــن واجلــوز وبعــد
ذلــك أركــب احلافلــة)؛
 -5أتذكر حمتويات األستاذ (أتذكر فحوی كالم األستاذ)؛
 -6يف فصــل اخلريــف أيــام أقــر وليـ ٍ
ـال طويلــة (األيــام يف فصــل اخلريــف قصــرة والليــايل
فیــه طويلــة)؛
 -7اخلريــف هــو الفصــل يف أبيــات وضــع مطفئــة (يف فصــل اخلریــف ُوضعــت املدفــأة يف
البیــوت)؛
 -8ونحن أربع طفل يف العائلة (نحن أربعة أوالد يف العائلة)؛
(اجلو يف اخلریف بارد).
 -9يف اخلريف بار ٌد اجلو
ّ
هـ) اخلطأ يف الرتكيب اإلضايف
 -1الفرع اللغة (فرع /قسم اللغة)؛
 -2مملوء من القواعد الرصف والنحو (ملیئة بالقواعد الرصفية والنحوية)؛
(لدي مشكلة يف تعلم الرصف)؛
لدي مشكل يف التعلم الرصف
ّ
ّ -3
 -4رجعنا إىل البيت مع األرسيت (رجعنا إلی البیت مع أرسيت)؛
 -5مع الصديقي (مع صدیقي)؛
 -6يروي القصة حب بنت إيرانية شابة (تروی القصة حب بنت إیرانية شابة)؛
 -7يف اآلخر الصفوف (يف آخر /هناية الصف)؛
 -8نذهب إىل املطعم اجلامعة (نذهب إلی مطعم اجلامعة)؛
عدت إىل املنزيل (عدت إلی منزيل)؛
-9
ُ
قرأت الصالة الفجر (صلیت الفجر /أديـت صالة الفجر)؛
-10
ُ
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أكلت الفطوري (أكلت الفطور)؛
-11
ُ
ركبت بالسيارة األجرة (ركبت سیارة األجرة)؛
 -12أنا
ُ
 -13يف الوقت الصالة الظهر (يف وقت صالة الظهر)؛
قرأتا يف املسجد اجلامعة (قرأهتا يف مسجد اجلامعة)؛
ُ -14
نظرت أصدقائي يف الباحة الكلية (نظرت إلی أصدقائي يف باحة الكلية)؛
-15
ُ
مجعت الكتبي (مجعت كتبي)؛
-16
ُ
قرأت الصالة الظهر (صلیت الظهر)؛
-17
ُ
أكلت العشائي (أكلت عشائي)؛
-18
ُ
ذهبت إىل املوقف السيارات (ذهبت إلی موقف السیارات)؛
-19
ُ
جلست مع األيب (يف البیت جلست مع أيب)؛
 -20يف البيت
ُ
 -21ثامر الفصل اخلريف (فواكه فصل اخلریف)؛
 -22تقع مريوان يف الغرب إيران (تقع مریوان يف غرب إیران)؛
 -23الفصل الشتاء هو فصل اجلميل (فصل الشتاء هو الفصل اجلمیل)؛
 -24األشهار اخلريف (شهور اخلریف).

و) اخلطأ يف استخدام احلرف اخلاص للفعل
 -1ويريدون طالب أن يقرؤون (یرید الطالب أن يقرؤوا)؛
أهتم بأن يفهم الطالب)؛
 -2وال أهم أن يتفهمون الطالب (وال ّ
ركبت عىل السيارة (ركبت السیارة)؛
-3
ُ
رجعت يف املبيت (رجعت إلی املبیت)؛
-4
ُ
ذهبت يف اجلامعة بالسيارة (ذهبت إلی اجلامعة بالسیارة)؛
-5
ُ
ذهبت يف الصف (ذهبت إلی الصف)؛
-6
ُ
ذهبت بالسوق مع صديقتي (ذهبت إلی السوق مع صدیقي)؛
-7
ُ
ركبت بالسيارة األجرة (ركبت سیارة األجرة)؛
-8
ُ
وصلت يف الصف (وصلت إلی الصف)؛
-9
ُ
(ركبت سیارة اجلامعة)؛
ركبت يف السيارة اجلامعة
-10
ُ
ُ
خرجت اجلامعة (وبعد ذلك خرجت من اجلامعة)؛
 -11وبعد ذلك
ُ
وصلت إلی البیت)؛
وصلت من البيت (عندما
 -12عندما
ُ
ُ
سمعت كالم األستاذ (يقصد :گوش دادم /استمعت إلی كالم األستاذ).
-13
ُ
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ز) اخلطأ يف زمن الفعل املستخدم
 -1حينام ذهبت إىل اجلامعة وعرفت األساتذة وطالب هذا الفرع أريد أن أغري تفكري؛
 -2عندما ينتهي الفيلم ألنه كان عطلة هناية األسبوع عاد صديقي إىل مدينتهم؛
 -3أذهب إىل الصف وبعد الصف ذهبت إىل السوق؛
 -4أذهب إىل الصف وجلست عىل الكريس؛
وذهبت إىل الرسير وأنام حتى الصباح؛
كتبت دريس
ُ
ُ -5
قرأت (يقصد :أقرأ) حمتويات قنوات التليجرام.
 -6وبعد الظهر
ُ
ح) اخلطأ يف الرتكيب الوصفي ومطابقة اخلرب للمبتدأ واحلال لصاحب احلال
 -1متون نظم ونثر من دروس صعب؛
 -2أن نقرأ عبارات بصورت (بصورة) كامل وصحيح؛
 -3ال يف موضوع الواحد؛
 -4أساتذيت العزيزة؛
 -5برأيي اللغة العربية أفصح من اللغات األخرى وقوي جدا؛
 -6املشاكل يف طالب اللغة العربية يف إيران كثري جدا؛
 -7أخاف من يوم الذي  ...؛
 -8لدينا ضيف من ضيوف العريب؛
 -9بني مجيع دول عامل العريب؛
 -10درس اآلداب العريب؛
 -11أشياء كثريا؛
 -12العربية ال ُفصحة؛
 -13يتكلمون الناس يف بالد العريب؛
 -14األعراب الذي  ...؛
 -15وهم يف فصل السابع؛
 -16يف فصول األول؛
 -17رأينا فيلام سينامئيا يف الثاين الساعة؛
 -18وتعلمنا من هذا الفيلم موضوعات املختلفة؛
 -19أرادوا أن يتزوجوا مع أولئك الذين؛
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 -20هذا املمثل كريس ماك قلقة عىل صحة ابنته؛
 -21قصة حب ابن إيرانية شابة باسم مهران؛
 -22احللقة األخري؛
 -23هنضت من النوم يف ساعة ثامن؛
فهمت رشح األستاذ بصورة الكاملة؛
-24
ُ
 -25أعامل اليومية؛
هنضت من النوم يف صباح الباكر؛
-26
ُ
اشرتيت وسائل املختلفة؛
-27
ُ
 -28حان الوقت للعيش مرة األخرى؛
 -29فواكه خمتلف؛
 -30فواكه موجود؛
ٌ -31
فصل اجلميل؛
 -32وأنا ذاهب (ذاهبة) إىل اجلامعة؛
ذهبت إىل اجلامعة ماشيا (ماشية)؛
-33
ُ
 -34وأنا ذاهب إىل جامعة (ذاهبة)؛
 -35أنا طالب (طالبة) يف سنندج.
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ط) اخلطأ يف مطابقة الفعل للفاعل
 -1أنا تتوقع (أتوقع)؛
 -2يتعبون (يتعب) طالب هذا الفرع؛
 -3يريدون (يريد) طالب؛
 -4الطالب تتوقعون (يتوقعون) يف فرع اللغة العربية أن  ...؛
 -5وال أهم أن يتفهمون (يتفهم) الطالب؛
 -6وبعض األستاذ (األساتذة) يستعملون يف هذه الطريق؛
(ج ِعلت) يف هامش؛
 -7ولكن هذه اللغة يف إيران ُجعل ُ
 -8واحرستا عىل األيام انقيض (انقضت)؛
 -9يتكلمون (يتكلم) الناس؛
 -10يقــرأون املتــون والكتــب العربيــة وتشــاهدون (يشــاهدون) األفــام وتســمعون
(يســمعون) اخلطــب؛
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 -11أحب كل األفالم التي صنعها رضا عطاران أو األفالم التي لعبوها (لعبها)؛
 -12عاد صديقي (عادت صديقتي) إىل مدينتهم (مدينتها)؛
 -13كان األطباء غري قادرين عىل عالجه (عالجها)؛
(مشيت) إىل الكلية؛
ولبست مالبيس وميش
-14
ُ
ُ
(يتحول) اللون من أصفر إىل أمحر؛
 -15تتحول
ّ
 -16عاد صديقي إىل مدينتهم (عادت صديقتي)؛
ساعدت.
 -17مرحبا ألمي وله (هلا) يف األشغال
ُ
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ي) اخلطأ يف مجع التكسري
 -1ولكن يوجد يف اجلامعة مشاكلة كثرية؛
 -2األساتيذة؛
 -3يعيشون يف مدينات إيران.
ك) اإلحصاء الرسمي لألخطاء يف اإلنشاءات
بعــد هــذا االســتقراء التــام لألخطــاء املوجــودة يف إنشــاءات الطــاب وحتلیلهــا نقدمهــا يف
الرســم البيــاين اإلحصائــي رقــم :1

الرسم البياين اإلحصائي رقم ( )1ألخطاء الطالب
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االستنتاج واملناقشة
كــا جــاء يف اإلحصــاء الوصفــي لتحلیــل البیانــات والرســم البيــاين رقــم ( ،)1إن األخطــاء
املوجــودة بســبب الرتاكيــب الوصفيــة واحلاليــة واخلربيــة أكثــر مــن األخطــاء األخــرى وأخطاء
تداخــل اللغــة األم تقــع يف املرتبــة الثانيــة عــى التــوايل .ولكــن بالنظــر إىل أن األخطــاء الدارجــة
يف املرتبــة األوىل تشــمل كال مــن الرتكيــب الوصفــي ،والرتكيــب اخلــري ،والرتكيــب احلــايل،
فنســتنتج أن األخطــاء النامجــة عــن تداخــل اللغــة األم تقــع يف املرتبــة األولــی ،واألخطــاء يف
الرتكيــب اإلضــايف تأخــذ املرتبــة التاليــة ألن نســبة توظیفهــا عــال جــدا بالقيــاس إىل األعمــدة
األخــرى ،واألخطــاء يف توظیــف الفعــل ومطابقتــه للفاعــل وصحــة داللتــه الزمنيــة يف ســياق
اجلمــل تقــع يف املرتبــة التــي تليهــا .وأمــا األخطــاء املرتبطــة بالرتكيــب النحــوي وباحلصــول
عــى مرادفــات مناســبة تظهــر يف أســفل اجلــدول واســتخدام مجــع التكســر واألخطــاء الكتابيــة
تقعــان بعدمهــا مــن حيــث الرتتيــب.
واآلن يف املرحلــة النظريــة ،وباســتخدام الرســم البيــاين رقــم ( ،)1يمكــن متهيــد الطريــق
لتخطيــط إطــار شــامل تقربنــا مــن حــل املشــاكل وفــق نمــوذج األخطــاء املتداولــة .مــا يظهــر
جليــا يف اجلــدول هــو أن تداخــل اللغــة األم يف عمليــة التعلــم تشــكل مانعـ ًا خطــر ًا يف طريــق
التع ّلــم ،وبنــاء عليــه يمكــن أن نصــل إىل نتيجــة أن الطريقــة املســتخدمة حاليــا يف إيــران لتعليــم
اللغــة العربيــة هــي الطريقــة القديمــة واملنســوخة املســاة بأســلوب القواعد-الرتمجــة .ألنــه ال
حمالــة مــن ارتفــاع نســبة وقــوع تداخــل اللغــة األم يف اللغــة اهلــدف يف توظيــف هــذا األســلوب
فقــط ويف توظيــف الطــرق األخــرى تقــل هــذه النســبة وترتاجــع .عــاوة عــى هــذا ،بــا أن
طــرق اســتخدام الرتاكيــب الوصفيــة واإلضافيــة يف اللغــة األم (الفارســية أو الكرديــة)
ختتلــف جذريــا عــن اللغــة اهلــدف (العربيــة) ،فارتفــاع تكــرار األخطــاء يف الرتكيبــن الوصفــي
واإلضــايف ،يشــر مــرة أخــرى إىل تداخــل اللغــة األم يف عمليــة تعلــم اللغــة اهلــدف .علــی
ســبیل املثــال نشــر إلــی تركيبــن يف اللغــة الفارســية فنقــولِ :
در مدرســه (والرتكيــب إضــايف)
و ِ
در بــزرگ (والرتكيــب وصفــي) ففــي كال الرتكيبــن توجــد الكــرة بعــد الكلمــة األوىل
(املضــاف أو املوصــوف) ،لكننــا يف العربيــة نقــول بــاب املدرسـ ِـة والبــاب الكبــر فيظهــر هــذا
االختــاف الشاســع بــن اللغتــن.
يمكــن حتليــل أخطــاء أخــرى كاســتخدام الفعــل (مــن حيــث مطابقتــه للفاعــل ،والزمــان،
والتعــدي واللــزوم ،واســتخدام اجلــار املناســب مــع الفعــل) ،مــن منظوريــن .ففــي احلالــة
األوىل ،نربــط خطــأ عــدم مطابقــة الفعــل للفاعــل بتداخــل اللغــة األم يف اللغــة اهلــدف .وأمــا
األخطــاء األخــرى مثــل عــدم اســتخدام الفعــل الصحيــح للفاعــل ومراعــاة صيغــة الفعــل
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الزمنيــة واجلــار املالئــم لــه واخلطــأ مــن حيــث التعــدي واللــزوم ،فيمكــن تعليلــه بضعــف
الطالــب يف اســتخدام الفعــل واألصــول الرصفيــة؛ بعبــارة أخــرى بســبب تأثريالكبــر لعمليــة
الرتمجــة ،مل يتمكــن مــن تفعيــل االســتخدام الصحيــح للكلــات واألفعــال وتوظیفهــا ،فيوظف
النمــوذج اخلطــأ الــذي ثبــت يف ذاكرتــه وال يقــدر عــى التصحيــح.
ويتضــح مــن اجلــدول أنــه ال أمهيــة الســتخدام املرادفــات العربيــة للكلــات الفارســية
والرتكيــب النحــوي الصحيــح ألهنــا مل حيــرزا رتبــة عاليــة يف اجلــدول ،فنســتنتج أنــه ال تأثــر
للرتكیــز املبــارش علــی تعليــم القواعــد النحويــة بصــورة واعيــة يف عمليــة التعلــم .حفــظ
املرادفــات للكلــات الفارســية عــن ظهــر القلــب ليــس رضوريــا ألن الطالــب إذا متكــن مــن
تعلــم ال ُبنــى الصحيحــة للجملــة العربيــة يســتطيع أن يتعلــم تلــك املرادفــات كــا یتعلــم الطفــل
اللغــة يف الســنة الثانيــة والثالثــة مــن عمــره عــن طریــق االســتامع واســتخدامها عنــد األرسة
فقــط.
والنقطــة األخــرة التــي جيــب االهتــام هلــا يف هــذا البحــث هــي :أن الكتابــة الصحيحــة
للكلــات والتوظیــف الصحيــح جلمــع التكســر أحــرزا مكان ـ ًة منخفض ـ ًة جــد ًا يف اجلــدول
ويمكــن القــول إهنــا أقــل أمهيــ ًة مــن البنــود األخــرى ،ويرجــع الســبب إىل أن الطــاب
اإليرانيــن يلمــون بالكتابــة العربيــة الصحيحــة ويقفــون عــى االســتعامل الصحيــح جلمــع
التكســر والســبب هــو إتقاهنــم للغــة الفارســية حيــث يوجــد اشــراك كبــر بينهــا وبــن اللغــة
العربيــة مــن حيــث الكلــات (حــوايل ســبعني باملئــة) .فنســتطيع أن نســتنتج أن تداخــل اللغــة
األم ليــس عامــا ســلبيا يف كل األحيــان بــل يمكــن أن يكــون لــه أثــر إجيــايب .يف هاتــن احلالتــن
أعانــت اللغــة الفارســية متعلمــي اللغــة العربيــة عــى التوظیــف الصحيــح جلمــع التكســر
وعــى الكتابــة الصحيحــة للكلــات العربيــة؛ بعبــارة أخــرى إذا قمنــا بتحليــل هذيــن البنديــن
يف بلــد أورويب نجــد أن رشيــط الرســم البيــاين رقــم ( )1هلــا يرتفعــان جــدا وســتصبح أكثــر
تكــرار ًا مــن البنــود األخــرى.
نظــرا إىل أن تداخــل اللغــة األم يف اللغــة اهلــدف يعــد أخطــر عثــرة يف طريــق تعلــم اللغــة
العربيــة ونظــر ًا إىل أن أســلوب القواعد-الرتمجــة املنســوخ يقــف وراء هــذا التداخــل ،نصــل
إىل نتيجــة وهــي أن احلــل الوحيــد لتطويــر عمليــة التعلــم وحتســينها هــو توظيــف طــرق أخــرى
جديــدة للتعليــم .نحــن يف هنايــة هــذا البحــث لتعـ ّـرف عــى األســاليب املختلفــة يف تعليــم اللغــة
قمنــا باإلشــارة إىل هــذه األســاليب فيــا يــي وهــو مأخــوذ مــن كتــاب «Approaches and
 »Methods in Language Teachinggملؤلفيــه ريتشــاردز وراجــرز (�Richards & Rod
 :)gers, 1999الطريقــة املبــارشة  ،8والطریقــة السمعية-الشــفهية  ،9واملنهــج البنيــوي ،10
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التوصیات
إن األخطــاء املوجــودة يف إنشــاءات الطــاب تنتــج مــن تداخــل اللغــة األم يف اللغــة اهلــدف
أو مــا يســمى باالزدواجيــة اللغويــة ومــن األخطــاء اإلمالئيــة والنحويــة والرصفيــة والدالليــة.
فاألخطــاء الناجتــة مــن تداخــل اللغــة األم والرتكيــب الوصفــي ،والرتكيــب اإلضــايف تقــع
(مــن حيــث التكــرار) يف أعــى اجلــدول وعــى العكــس قســم مجــع التكســر واألخطــاء الكتابية
يقعــان يف أســفل اجلــدول .نســتنتج مــن هــذه املعلومــات وحتليلهــا أن تعليــم اللغــة العربيــة يف
إيــران والســيام يف جامعــة كردســتان حتــت ســيطرة اللغــة األم واألســلوب املســتخدم فيــه هــو
أســلوب القواعد-الرتمجــة املنســوخ والتقليــدي؛ ففــي هــذا األســلوب يقــوم املع ّلــم بالتعليــم
الواعــي واملبــارش للقواعــد وحيصــل تعليــم اللغــة بواســطة ترمجــة العبــارات العربيــة إىل اللغــة
األم ،األمــر الــذي ُيع َتــر حائــل خطــر لعمليــة التعلــم .وللحصــول عــى املطلــوب يف مهــارة
الكتابــة لــدی الطالــب وللوقايــة مــن تقلیــل حافــز الطالــب جیــب:
أوال :اســتخدام التقنيــات اجلديــدة التــي تنتهــي إلــی املطلــوب والتــي متــت جتربتهــا مــن قبــل
اجلهــات املعن ّيــة بتعليــم اللغــة يف العــامل وكتبــت حوهلــا البحــوث والدراســات العديــدة التــي
أثبتــت تأثريهــا اإلجيــايب يف التعليــم الناجــح.
ثانيـ ًا :نقــرح عــى األســاتذة يف جامعــة كردســتان اســتخدام األســلوب السمعي-الشــفهي أو
األســلوب التواصــي لتعلیــم املهــارات اللغويــة خاصــة مهــارة الكتابــة.
ثالثــ ًا :نــويص للجهــات املعنيــة يف تعليــم اللغــة العربيــة بتأليــف الكتــب واملــواد الدراســية
وفــق املناهــج املتقنــة وتوظیــف آليــات تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بغریهــا وفــق النظريــات
احلديثــة واملنتجــة.
اهلوامش

Grammar-Translation Method
Audio-Lingual Method
Communicative Language Teaching Method
Applied Linguistics
Corder

1.
2.
3.
4.
5.
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چكیده

آموختــن زبــان از جملــه مهارتهایــی ضــروری بــرای ارتبــاط در عصــر حاضــر اســت .در میــان
مهارتهــا زبانــی ،مهــارت نوشــتن از جایــگاه ویــژهای برخــوردار اســت؛ زیــرا بــر بهبــود مهارتهــای
دیگــر تأثیــر میگــذارد .تحليــل خطــا يکــی از شــیوههایی اســت کــه بهتازگــی بــرای تحلیــل فرآینــد
آمــوزش زبــان اســتفاده میشــود .بــا توجــه بــه ضــرورت بازنگــری در نظــام آمــوزش زبــان عربــی
در ایــران بــر اســاس شــیوهها و رویکردهــای نويــن آموزشــی ،در ايــن پژوهــش تــاش میشــود
بــا اســتفاده از شــیوۀ تحلیــل خطــا ،اشــتباهات نوشــتاری دانشــجویان در درس نــگارش عربــی و
دالیــل ضعــف و چالشهــای آن تحلیــل گــردد .نتایــج تحقیــق نشــان میدهــد مهمتريــن اشــکاالت
نوشــتاری دانشــجويان شــامل ســاختارهایی اســت کــه از تأثیــر زبــان مبــدأ بــر زبــان مقصــد ناشــی
میشــوند و در ترکیبهایــی چــون مضــاف و مضافالیــه ،موصــوف و صفــت ،تطابــق ضمیــر بــا
مرجــع ،تطابــق فعــل بــا فاعــل و معادلیابــی واژههــای فارســی مشــاهده میشــود .همچنيــن يافتههــا
بيانگــر آن اســت کــه شــیوۀ قواعد-ترجمــه ،دليــل عمــدۀ ايــن اشــکاالت اســت؛ بنابرايــن بــا اســتفاده
از دانــش زبانشناســی کاربــردی و کاربســت شــیوههای کارآمــدی ماننــد روش شــنیداری-زبانی و
ارتباطــی میتــوان فرآينــد آمــوزش را بهبــود بخشــید.
واژگان كلیدی :آموزش زبان ،نگارش ،زبانشناسی کاربردی ،تحليل خطا.
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Abstract
Language learning is an indispensable skill in the current era for
communication and understanding. The skills to be learned include:
speaking, listening, reading and writing. Writing has a significant
place among these four basic skills in every language because it affects
the three other skills and makes them deepened and developed. The
method of error analysis is one of the methods recently used in applied
linguistics to study how a foreign language is taught and treated.
Iranian educational system for the teaching of Arabic language needs
to reconsider the methods of instruction according to the new methods
of teaching the language in our time. In this paper, using the method of
error analysis and the descriptive-analytical approach, we try to study the
weakness of the students in Arabic language writing and its challenges.
The results indicated that errors in students’ Arabic writing include the
following linguistic structures: the influence of the mother tongue on
the target language, the genitive structure, the descriptive structure, the
pronoun conformity of the reference, agreement of the verb with the
subject, and finding proper equivalent for Persian words. It was also
found that frequent errors are due to the use of grammar-translation
method; so, this method should be abandoned and the learning process
should be developed and improved by using new successful methods
such as the audio-lingual method or the communicative one with the
help of applied linguistics.
Keywords: language teaching, writing, applied linguistics, error
analysis.
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