
 
 

]1[ 

 

 األزهر الشريف
 البرنامج الدولي إلعداد 

 معلمي الناطقين بغير العربية

 
 

 حماضرات يف 

 التطبيقيعلم اللغة 
 

 
 أ.د/ عصام فاروق

 وكيل كلية العلوم اإلسالمية 
 الناطقني بغري العربية األزهرية للطالب الوافدين

 

 
 السابعة احملاضرة

 

 

 م 2022
 



 
 

]2[ 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 األخطاءحتليل منهج 
عندما أبدى العلماء كثيرا من املالحظات على منهج التحليل التقاابل؛  ممهااا نه ان منهتاا يا،  اا  

عاد  اساتطاعتن يفراير عادد مان  مكالل   هع من األخطاء التي سيقع فيااا الادا،   يفترض مجهد

 خا،جة عنن.املشكالت غير املتعلقة باختالف النظا  اللغهي بين اللغات مإ ما تعلقن بأمه، 

مضع منهج آخر يقه  على ،صد إلى  من القرن املاض ي ف؛ أماخر الرتينيات لتأ بعضهملهلا نلن 

أم ماااا يرااامين  األخطااااء التاااي يقاااع فيااااا الااادا،  بالفعااال  عااارف يااالا املااانهج باااا منهج يحليااال األخطااااء 

ميمار  مسالنكر  مرار  م   منان ظهه،ه على ياد   ناه،د،   Post-analysisبعضهم  التحليل الَ،عدي 

 األخطاااااااء  مرحلااااااة ي اااااااي  األخطاااااااء جمااااااعمهمااااااةة مرحلااااااة  مراحاااااالعمليااااااة التحلياااااال يااااااله بااااااثال  

 ال،حث عن األس،اب م،اء مقهع الدا،  فياا.    مرحلةميهصيفها

 لكن ما هو الخطأ اللغوي املراد تحليله هنا؟

ملخالفتاااا قهاعااد يااه أي صاايغة لغه ااة ي ااد، ماان الطالااف بشااهل مل يهافاال علياان املعلاام  م لاا  

(1)اللغة.
 

يل  األخطااء بماالفاة قهاعاد اللغاة  فقاد فرقاها باينة األخطااء  بمفههمهاا الراابل   ممل،ي،اط 

 تيجاة ار،يااأ أم ق ار الالاكر     التي تعنى األخطاء النايجاة عان ياردد املاتهلم   زلة اللران  م

  أم عد  التركيز أم غيريا من األس،اب.

 النايجة عن إييان املتهلم بكال  غير مناسف للمهق .   األغالط  ةم

ممااااان ال،اااااديلي أن يااااالا لااااايه  ايجاااااا عااااان ضاااااع  معااااارفتام باللغاااااة أم ضاااااع  مقاااااد، ام فيااااااا  

مال اافة املميااز  لهااله الااألملت أم األغااالط أن الاادا،  يرااتطيع أن ي اادمها يااه بنفراان عناادما 

 (2) يالحظها أم ي دمها لن سامعهه.

ههمهااااا الرااااابل ماااان  أخطاااااء الكفايااااة  الراجعااااة إلااااى  قاااا  املعرفااااة معااااد نااااه،د، األخطاااااء بمف

بالقهاعاااااد أم التط،يااااال الخاااااارج لهاااااا. بينماااااا يرجاااااع  زلاااااة اللراااااان ماألغاااااالط  إلاااااى  أخطااااااء األداء  

ماألخير  يقع فياا املتحد  باللغاة األ  مثلان مثال املتحاد  باللغاة الثا ياة  ملالل  مل يعاه  عليااا 

تاي  حان ب ادديا  ممان  ام مل تعتبار الا،عن مان ضامن األخطااء  ماا ية يحليال األخطااء الف؛ عمل
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  ممل ياااه ،اجاااع إلاااى النظاااا  يقاااع فيااان الااادا،  مااار  ماحاااد  مماااا يعتبااار زلاااة أم غلطاااا غيااار مق اااهد

   مإ ما قد ياضع ألس،اب خا،جة عن  ظا  اللغة.اللغهي 

 أهمية تحليل األخطاء:

للنااااارقين بغيريااااا  مماااان املتاااااملت التااااي لتحلياااال األخطاااااء أيميااااة ك،ياااار  فاااا؛ عمليااااة تعلاااايم اللغااااة 

 يرتفاد من يحليل األخطاء فيااة

  أناااا يااألمد ال،احااث بأدلااة عاان كيفيااة تعلاام اللغااة ماكتراااواا  ماملسااترييجيات ماألساااليف التااي

 يرتادمها الفرد ملكتراب اللغة.

 ين بهال يفياد فا؛ إعاداد املاهاد التعليمياة  إ  يمكان ي اميم املاهاد التعليمياة املناسا،ة للناارق

 لغة ف؛ ضهء د،اسة يله األخطاء.

  ،ترااااعد فااا؛ مضاااع املناااالج املناسااا،ة للدا،ساااين  ساااهاء مااان حياااث يحدياااد األياااداف أم اخياااا

 (3) املمتهى أم ررأ التد،يه أم أساليف التقه م.

   م رى نه،د، أن الفائد  العملية لتحليل األخطاء تعهد إلى املعلم  إ  يقد  لان تغلياة ،اجعاة  

ب ه،  معلهمات يتعلال بفاعلياة ماهاده التعليمياة ممساائلن املراتادمة  مي،اين لان األجاألاء التاي 

ااتعلم بكفاااء  ميحتاااي إلااى مأل ااد ايتمااا . كمااا أن يحلياال األخطاااء يمكاان املعلاام ماان التقر 
ع
 اارة لاام ي

ياال يرااتطيع امل تقااا  ماان فقاار  إلااى أخاارى فاا؛ املاانهجل أ  ياال يكاار  مقتااا لهااله الفقاار  أك اار ماان 

 (4)الهقت اللي أخلهل    

 األخطاء مجعاملرحلة األوىل: 

هاااهن يقاااع فياااا الدا،ساااهن  مماان ال،اااد ؛ أن ياألخطااااء التااي  جماااعمحاملااة يعمااد املعلااام ينااا إلاااى 

يرااتطيع الهقااهف علااى األخطاااء التااي يقااع فياااا الاادا،  مإمل   حتااى املعلاام علااى مقاا؛ بقهاعااد اللغااة

ملالا ملباد أن يهاهن لادى املعلام الكفاياات اللغه اة  فإ ن سيمر علياا مرم، الكرا  دمن يا،ان إليااا.

 الالزمة للقيا  واله املهمة.

ينة معينة  يههن ف؛ حالتنا يله املتعلمين الدا،سين ماع املعلام أم على اختيا، ع التمعم قه  

ف؛ الف ل الد،اسا ي أم غيرياا إن ناان التحليال يقاه  علاى يقاديم بحاث علراي أم غياره  كماا يقاه  

معااد  إعاادادا جياادا بمنهتيااة  يقااد  إلااى الدا،سااين يحر ر ااة أم واافه ة  علااى اخت،ااا،ات   التمااع

نأن يطلاف ماهام الكتاباة عان مهضاهع معاين ملايكن   اد  األيداف املراد الهصه  إلياا معينة ي
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أم كتاباة ق اة   بلد الدا،   عادات الدا،  ميقاليده  ال ال   وهر ،مضاان.... إلا    األزير 

املسااات،ا ات مقاااد يعتماااد ماااع ياااله املخت،اااا،ت علاااى أداه أخااارى ن أم مااان خاااال  الماااها، الشااافهي  

 .د  لهلا الغرض مغيريااملع

مااااار  مملباااااد أن يراقاااااى فااااا؛ العيناااااة التاااااي ستاضاااااع لهااااالا املخت،اااااا، أن يتجاااااا ه علاااااى معاااااايير الع

ماملرتهى  ماملعرفة اللغه ة  ماللغاة األملاى أحيا اا  ماا اساتطعنا إلاى  لا  سا يال  حتاي   ال إلاى 

 (5) .األخطاء التي يأخل صفة الشيهع لدي يله العينة

 وتوصيفها األخطاء تصنيف: الثانيةاملرحلة 

ليااة ي ااااي  لهاااا بحرااف  اااهع الخطاااأ بعمبعااد جماااع األخطاااء التاااي مقاااع فياااا الدا،ساااهن   قاااه  

مكمااا قلنااا ماان ق،اال ماان أن املعلاام ملبااد أن يهااهن علااى مقاا؛ بقهاعااد اللغااة  فالبااد فاا؛ يااله الااها،د  

  ألن ممعرفاااة مراااته ا اا املتعااادد   اللغاااةاملرحلاااة مااان التااازمد باااالهق؛ الهامااال بمعرفاااة األ ظماااة 

 بضعفن.عملية الت اي  مالتهصي  يله ستقه  على  ل  الهق؛  مستضع  

 مقد قد  نه،دم  مه جا لتحليل األخطاء  ه،ده ف؛ الشهل التال؛ة

 معجمي/ داللي  نوع الخطأ

 مفردي

 فونولوجي/ كتابي قاعدي )نحوي(

    الحذف

    اإلضافة

    االختيار

    الترتيب

ففااال الناااهع األم  بحراااف يااالا التااادم  قاااد ي تاااأ الااادا،  إلاااى حااالف عن ااار لااايه مااان حقااان 

ز ااااااد  عن ااااار  أم اختياااااا، عن ااااار غيااااار مناساااااف  أم يريياااااف العناصااااار يريي،اااااا غيااااار المااااالف  أم 

 صميح  مقد اكتفى واله األ هاع ألن أغلف األخطاء يقع بشهل عا  يحت يله األ،بعة.

 يلا أزير ور  . بحلف أدا  التعر    ا  .ممثا  النهع األم ة 

ا  التعر ا  إلاى نلماة  الهلياة   أد،  فا؛ الهلياة أصاه  الادين  بإضاافة أدممثا  النهع الثا لة 

 مع أناا معرفة بارضافة ف؛ األسا .

 وهر ،مظان الكر م  باختيا، الظاء بدمل من الطاء ف؛ يله الهلمة.ممثا  النهع الثالثة 
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واارأ آساايا بلاادي يقااع  مماان الهاتاا  أن الترييااف غياار مناسااف فاا؛ يااله فاا؛ ممثااا  النااهع الرابااعة 

 ورأ آسيا.ف؛ التملة  مصهابنة يقع بلدي 

  إعاقاااااة عملياااااة املي اااااا  مااااان عااااادمها مينااااااي مااااان يعتماااااد ي اااااايفا آخااااار يقاااااه  علاااااى أساااااا 

 ةفيقرمها إلى

 األخطاء الهليةة  -أممل

 م ؛ أخطاء تعهأ املي ا   مي  ر على التنظيم الكل؛ ل تملة. ميتضمن األ ماط التاليةة

 اللغة العربية ترتاد  كثيرا من النا . الترييف الخارج للهلمات  مثلة -

 ااد،  القاارآن  أدمات ،بااا التماال اململمفااة أم الخاراااة أم الهاقعااة فاا؛ غياار مهاناااا  مثاالة -

 أتعلم الشعر الن ر. -المديث

 األخطاء التألئيةة - ا يا

مل يتراا ف األخطاااء التااي ياا  ر علااى عن اار ماحااد ماان العناصاار  املهه ااات  فاا؛ التملااة عاااد  فاا؛ 

ياله األخطااء أخطااء ي ار   األساماء ماألفعاا   كماا ملي ا  ب ه،  ماتامة. متشامل إعاقة ا

 تشمل األدمات ماألفعا  املراعد . ممثالهاة

 ملا ا مل يألم، إلى بيتي. -

  يف أ ا إلى التامعة. -

 غدا  ي،ت لأل ا،  مليد. -

 (6) ممثل يله األمثلة عند سماعها من املتعلم األجنبي مل تعيل التهاصل أم التفايم.

عتمد ف؛ عملية الت اي  على املرتهى اللغهي  فتقرم األخطاء إلىة  مقد يع

  :األخطاء الصوتية 

بتق ير ال ائت الطه ل  أم إرالة ال اائت الق اير.  تشمل األصهات ال هائت  م ل م 

 أم ال هامت م ل  باست،دا  صهت ب هت آخر  أم مشكالت  طل الهمأل  مغيريا.

 :األخطاء الصرفية  

أخطاء صيغ األسماء ماألفعا   محرمف املضا،عة  مإسناد األفعا  إلاى الضامائر.. متشمل 

 إل 

 :األخطاء النحوية   
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متشمل أخطاء التلكير مالتأ يث  مالتعر   مالتنكيار  محارمف املعاا ل  مارفاراد مالتثاياة 

 مالتمع..إل .

 :األخطاء الداللية واألسلوبية   

فا؛ ال اياغة  معااد  مراعاا  يريياف الهلمااات  متشامل اساتعما  نلمااة مهاان أخارى  مالخطااأ

 داخل التمل  محلف نلمة.

 :األخطاء الكتابية واإلمالئية  

متشاااااامل مشااااااكالت يمألتاااااال القطااااااع مالهصاااااال  مالهمااااااألات بشااااااهل عااااااا   معااااااد  الدقااااااة فاااااا؛ 

 مالتاء املربهرة مامل رهرة  مإيما  أل  التنه ن.. إل استادا  عالمات الترقيم  

 للتصنيف:منوذج 
غير العربية  من أمثلة د،اسة لتحليل األخطاء لدى املتعلمين النارقين ب  (7) مه جا يناسأم،د 

 ةمقد أفرزت أخطاء مهاا

 أسكن ف؛ الدم،  ا ل ف؛ ارما، . .1

 يتأملهن الطالب ف؛ أزير ور  . .2

 .لهله الر ف  أل  القرآن .3

 أ يف ف؛ املستد. .4

 يتهلمه ار جليزية .5

 أل ن أ ا مرلم .6

 سافرت إلى امل ر .7

 مرلمين أل نا .8

 ل؛.يركن ف؛ إما،  آأ ا  .9

 يلا اللغة عاملية. .11

 ف؛ اللغة العربل قهاعد كثير جدن. .11

 أ ا يقرأ ف؛ القرآن الكر م. .12

 جدم  ي اي  ميهصي  مي ه ف األخطاءةميلا 
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 األخطاء النحوية: -أوال

 ة املطابقة ما الخطأ ال هاب الخطأ

 ة بين ال فة ماملهصهفمص  الخطأ

 ينكير ال فة مع املهصهف املعرفة أسكن ف؛ الدم، الثا ل ثانيأسكن ف؛ الدم، 

 كثياااارقهاعااااد  العرباااالفااا؛ اللغااااة 

 جدن.

 كثيرر قهاعاد  العربيةاللغة ف؛ 

 جًدا.

 يلكير ال فة مع املهصهف امل  ث.

  ما الخطأة املطابقة ال هاب الخطأ

مص  الخطأة بين اسم اروا،  

 ماملشا، إلين

ياااااالكير اساااااام اروااااااا،  مااااااع املشااااااا، إلياااااان  اللغة عامليةيله  اللغة عاملية يلا

 امل  ث

يأ يااااااث اساااااام اروااااااا،  مااااااع املشااااااا، إلياااااان  لهلا الر ف  أل  القرآن الر ف  أل  القرآن  لهله

 .امللكر

  ما الخطأة املطابقة ال هاب الخطأ

 الفعل مالفاعل مص  الخطأة بين

 مطابقة الفعل للفاعل املتهلم عد  أ ا أسكن ف؛ عما،  عالية ف؛ إما،  آل؛ يركنأ ا 

الطاااااااااااالب فااااااااااا؛ أزيااااااااااار  يترررررررررررأملو  

 ور  .

ياااااااااااتعلم الطاااااااااااالب فااااااااااا؛ األزيااااااااااار 

 الشر  .

اقتااااااران الفعاااااال بعالمااااااة جمااااااع فاااااا؛ حااااااين 

 يقتض ي الرياأ إفراده

  ما الخطأة حرمف املعا ل ال هاب الخطأ

 مص  الخطأة 

 استعما  حرف جر غير مناسف. أ يف إلى املستد املستد ف؛أ يف 

ز ااااد  حااارف جااار حاااين يقتضااا ي الراااياأ  أ ا أقرأ القرآن الكر م القرآن الكر م ف؛أ ا يقرأ 

 حلفن.

 ارعراب ما الخطأة  ال هاب الخطأ

 مص  الخطأة 

   ف ما يقتض ي الرياأ ،فعن أل نا مرلمهن  مرلمينأل نا 

حااااااالف الناااااااهن فيماااااااا يقتضااااااا ي الراااااااياأ  يتهلمهن ار جليزية ار جليزية يتهلمه
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 ة املطابقة ما الخطأ ال هاب الخطأ

 ة بين ال فة ماملهصهفمص  الخطأ

  ،ه اا

 استادا  الضمائر ما الخطأة  ال هاب الخطأ

 مص  الخطأة 

اساااتادا  ضااامير الغائاااف مهاااان ضاااامير  أل ني مرلم أ ا مرلم أل ن

 املتهلم

 التعر   مالتنكير ما الخطأة  ال هاب الخطأ

 مص  الخطأة 

أزهررررررررررررر  يتااااااااااااأملهن الطااااااااااااالب فاااااااااااا؛

 شريف.

 

ياااااااااااتعلم الطاااااااااااالب فااااااااااا؛ األزيااااااااااار 

 الشر  .

 

 يرتحل التعر  ينكير ما 

 ز اد  أدا  التعر  . سافرت إلى م ر امل رسافرت إلى 

 

 

 

 

 

 

 


