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  ية ملتعلمي اللغة العربيةاللغو  املدونة
 
 نموذجا

 د. عبداهلل بن حييى الفيفي

 البحث ملخص

يهدف البحث إىل تسليط الضوء على استخدام املددونات اللغويدة للمدتعلمني    
Learner Corpora     كمصدر لغوي جملدا  حتليدل األخطداءError Analysis  يف

الدراسات. فيبددأ البحدث    الدراسات املعاصرة، وآلية االستفادة منها يف هذا النوع من
مبقدمات أساسية حو  هذا اجملا  تتضمن املقصود بتحليل األخطداء، وبيداأ أهميتد ،    
والتفريق بني الغلط واخلطأ، مع حماولة لتأصيل نشأة هذا اجملا ، وبياأ مراحل تطوره، 
والبدايات احلديثة ألحباث حتليل األخطاء يف وقتنا احلاضر. كما يشرح البحُث األسس 

ًً بعدد ذلدىل إىل مناقشدة مفصدلة للمنه يدة       ا لنظرية اليت قام عليها هذا امليداأ، مندتق
العلمية املستخدمة يف حتليل األخطاء، واليت تتضمن جمموعة من اخلطوات الرئيسة اليت 
تهدف للوصو  إىل نتائج عملية ميكن االستفادة منها وتطبيقها يف تعليم اللغدة الثانيدة   

دف من البحث فإن  يطبق هذه املنه ية على عينات واقعية مدن  وتعلمها، ولتحقيق اهل
املدونة اللغوية ملتعلمي اللغدة العربيدة، فيقددم بدذلىل منوذجدًا عمليدًا لًسدتفادة مدن         

 مدونات املتعلمني يف جما  حتليل األخطاء.

 حتليل األخطاء، املدونة اللغوية، تعليم اللغة، أخطاء األداء، أخطاء :الكلمات املفتاحية
 الكفاية.
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Abstract 

The paper aims to highlight the use of learner corpus as a 

language resource for Error Analysis (EA) in the recent studies. It 

starts with introductory information about this domain including the 

meaning of EA, its importance and the difference between "Error" 

and "Mistake". The paper also presents the origin of error analysis, 

stages of development of this field and the beginning of the 

systematic studies of EA. The theoretical background is also 

explained, it is followed by a detailed discussion about the 

methodology researchers use in EA which contains a number of 

fundamental procedures, these procedures were developed to lead 

studies to practical results that can be exploited in second language 

learning and teaching. The current study applies those procedures 

on an authentic samples taken from the Arabic Learner Corpus in 

order to provide a practical example of taking advantage of learner 

corpora in the error analysis area. 

 

Keywords: Error Analysis, Corpus, Language Learning, Performance 

Errors, Competence Errors. 
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 :دقمم امل

يربز موضوع حتليل األخطاء عند احلديث عدن تعلديم اللغدة الثانيدة وتعلمهدا،      
ليحتل مكانًا واضحًا كأحد املناهج األساسية يف الدراسات احلديثة يف هذا اجملدا ، بدل   
إن  بات أحد املوضوعات الرئيسة اليت تدرس حتت علم اللغة التطبيقي. وقد أسهمت 

أعين املدونات اللغوية احملوسبة وخصوصًا مدونات  –ديثة مصادر البيانات النصية احل
مددع مددا يددوفره احلاسددا مددن أدوات للبحددث   ،(Learner Corpora)املددتعلمني 
يف فتح الباب أمام الباحثني لدراسات أوسع يف هذا اجملا ، حيدث تسدهم    –والتحليل 

الدرئيس   دراسات حتليل األخطاء يف عدة جماالت حاسوبية ولغويدة إىل جاندا اجملدا    
املتمثل يف تعليم اللغة الثانية وتعلمها، ممدا يسداعد علدى بنداء كتدا دراسدية، ومدواد        
تعليمية، ومعاجم طًبية، ذات قدرة أكدرب علدى الوفداء بأهدداف العمليدة التعليميدة،       
وباحتياجات املتعلمني أنفسهم. ومن هنا ينطلق موضوع هذا البحث الذي يهددف إىل  

ورات احلديثة يف جما  املصادر اللغوية، شارحًا منه ية حتليل ربط حتليل األخطاء بالتط
األخطاء، ومستندًا على األسس النظرية اليت يقوم عليها هذا امليداأ، مع تطبيق عملي 

 على مناذج مستقاة من اللغة الطبيعية ملتعلمي اللغة العربية. 

 :املدقصود بتحليل األخطاء

حتليل  (Lüdeling & Hirschmann, 2015)لودلينق وهريمشاأ  يعرف
بأن  أداة من األدوات البحثية، وأأ من لوازم  Error Analysis (EA) األخطاء

استخدام هذه األداة النظر يف بعض النقاط، مثل حتديد األخطاء املدروسة وتصنيفها، 
 ,Ellis & Barkhuizen أليس وباركويزأ أما .ومشو  السياق اللغوي بالتحليل

ليل األخطاء عمليًا بأن  دراسة األخطاء اللغوية اليت يقع فيها فيعرفاأ حت ((2005
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متعلمو اللغة أثناء أحاديثهم أو كتاباتهم، ويتضمن ذلىل جمموعة من اإلجراءات 
وميكننا تعريف حتليل األخطاء بأن   .للتعرف على أخطاء املتعلمني ووصفها وتفسريها

جية ملتعلمي اللغة مع وصف هذه "منه ية حبثية تسهم يف التعرف على األخطاء اإلنتا
 األخطاء وبياأ أسبابها".

وميكددن نظريددًا أأ حتدددث هددذه األخطدداء أثندداء عمليددة االسددتقبا  اللغددوي     
(Comprehension)  أو أثندداء عمليددة اإلنتدداج(Production) ،لصددعوبة لكددن و

 استحالة حتديد موقع اخلطدأ بدقدة،  بسبا  اكتشاف األخطاء املتعلقة بعملية االستقبا 
 حتليل األخطاء يركز على تلىل اليت حتدث أثناء عملية اإلنتاج.فإأ 

 :Mistakeوالغلط  Errorالفرق بني اخلطأ 

، لكننا سنركز على الفدرق فيمدا   (1)لسنا هنا بصدد دراسة الفرق اللغوي بينهما
 (Corder, 1967) ويدرى الباحدث أأ كدوردر   خيص جما  تعلدم اللغدة واكتسدابها     

 (Performance)األداء أخطاء هذين املصطلحني، حني ميَّز بني  بني أفضل من فرَّق
( Competence)أخطاء الكفايدة  وبني أثناء احلديث أو الكتابة، اليت تقع من املتعلم 

 Corderويقتدبس كدوردر   خلفيت  املعرفية عن اللغة الديت يتعلمهدا،   إىل اليت مرجعها 
نددوع األو  يسددمي ال الددذي (Miller, 1966) تسددمية هددذين النددوعني مددن ميلددر

"Mistake )غلط( " والثاني"Error)خطأ( " . 

( 140حاشدية الصدفحة   هدد:  1402كما أأ هناك نوعًا ثالثًا لألخطاء أشار إلي  صديين ) 
ًً عن كوردر  وهو  Introducing Applied Linguisticsيف كتاب   (Corder, 1973)نق

ثة بأأ زلة اللسداأ تعدين األخطداء    ، وفرَّق بني هذه األنواع الثً(Lapes)زلة اللساأ 
هدو ذلدىل النداتج عدن      (Mistake)النامجة عن تردد املتكلم وما شاب  ذلىل، والغلط 
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فهدو ذلدىل الندوع مدن     ( Error)إتياأ املتكلم بكًم ال يناسا املوقف، وأمدا اخلطدأ   
 األخطاء اليت خيالف فيها املتحدث أو الكاتا قواعد اللغة.

، فهو كما ذكرندا يصدنف الندوع    (Miller, 1966)وبالرجوع إىل تقسيم ميلر 
، وهدي يف  (Language performance)حتت أخطاء األداء اللغدوي   األو  "الغلط"

أما النوع الثاني  .الغالا أخطاء غري منتظمة، وال تعكس أي دور يف عملية تعلم اللغة
تصدنيف  ن " ففي الغالا يقع بسبا نقص يف الكفاية اللغوية لدى املدتعلم، وميكد  اخلطأ"

وهدي يف  ، (Transitional competenceهذه األخطاء حتت أخطاء الكفاية املرحليدة ) 
ومع هذا  .غالبها أخطاء منتظمة، وتعكس جزءًا من النظام املعريف اللغوي لدى املتعلم

غلدط  اليؤكد علدى أأ التفريدق بدني     Corder كوردر التصنيف ألخطاء املتعلمني فإأ
(Mistake) طأ اخلو(Error)     واحدة من الصعوبات اليت تواجد  الباحدث، فداحلكم

على أخطاء املتعلم حيتاج إىل دراسة وحتليل دقيقني، وال يكفي رصدها فقط، ويوافقد   
 & Lüdeling)لودلينق وهريمشاأ يف تصنيف األخطاء وصعوبة الكشف عن نوعها 

Hirschmann, 2015)     كدن  اللذاأ يشرياأ إىل أأ التفريدق بدني هدذين الندوعني مم
نظريًا، لكن  قد يكوأ صعبًا عمليًا  ألن  ال سبيل إلدراك ما يف ذهن املتعلم من املعرفة 

كما أند  ال سدبيل    – الكفاية املرحلية يكوأ سببًا يف أخطاءقد  مما – اللغوية من ناحية
والديت قدد    – ملعرفة الظروف احمليطة اليت قد تؤثر على أداء املتعلم مدن ناحيدة أخدرى   

وحتى عند دراسة حاالت كثرية خلطأ واحد  ،–األداء اللغوي يف أخطاءتكوأ السبا 
وقع من ذات املتعلم فقد يصعا اكتشاف ما إذا كاأ بسبا نقص يف املعرفة اللغويدة،  
أو أن  جمرد خطأ وقع في  الطالا بشكل متكرر ملشكلة لدي  يف استخدام لوحة املفاتيح 

.ًً  مث
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 :أهمي  حتليل األخطاء

وهو من أوائل مدن كتبدوا يف جمدا  حتليدل      – (Corder, 1967) كوردر يرى
أأ األخطاء اللغوية قادرة علدى أأ تكشدف لندا بعدض ابواندا املتعلقدة        –األخطاء 

بالنظام اللغوي الذي يستخدم  املتعلم يف مرحلة زمنية حمددة أثناء تعلم اللغة، ويؤكد 
وإأ مل يكدن هدذا النظدام    على أأ املتعلم ال خيدرج عدن كوند  يسدتخدم نظامدًا لغويدًا       

 صحيحًا بعد. كما يرى أأ أهمية األخطاء اللغوية تكمن يف ثًثة جوانا: 

للمعلم، حيث ختربه األخطاء عند حتليلها بطريقة منه ية عن مدى تقدم املتعلم  األول:
 حنو اهلدف اللغوي املرسوم ل ، وبالتالي كم بقي لتحقيق هذا اهلدف.

ه األخطداء اللغويدة يف الكشدف عدن آليدة تعلدم اللغدة        للباحث، حيث تساعد الثااي:: 
 التعلم. فرتةواإلجراءات اليت يوظفها املتعلم خً   اإلسرتاتي ياتواكتسابها، وما هي 

ملتعلم اللغة نفس ، وقد نعتربه أهم هذه ابوانا، حيدث إند  ال غندى للمدتعلم      الثالث:
  :عن هذه األخطاء اليت هي مبثابة

لم الختبار فرضيات  حو  طبيعة اللغة اليت يتعلمها، ومدن ثدم   أداة يستخدمها املتع (1
 .حيصل على تغذية راجعة حو  هذه األخطاء، مما يساعده على بناء نظام  اللغوي

إسرتاتي ية يوظفها املتعلم عند تعلم  للغة الثانية، وحتى الطفل عند اكتساب  لغت   (2
بدني أم وطفلدها،    لذلىل حبدوار بسديط   (Corder, 1967) كوردروقد مثل  .األم

 حتى وصل لًستخدام الصحيح.كيف استفاد الطفل من األخطاء ظهر في  

أأ حتليل األخطاء غالبًا ما يثري ردات فعل  (Granger, 2002) قراجنر وترى
رافضة ملثل هذا النوع من الدراسات بسبا عودتها إىل تلىل األزمنة السابقة اليت كداأ  
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على  قراجنرلى أنها جمرد عيوب يف لغة املتعلم، وتؤكد ينظر فيها إىل األخطاء اللغوية ع
أأ احلقيقة هي عكس ذلىل، فتحليل األخطاء مفتاح مهم يف الدراسات اليت تسدهم يف  
فهم التطور احلاصل يف اللغة املرحلية للمتعلم مما جيعلها عملية أساسية يف بناء األطدر  

املددواد التعليميددة حيتدداجوأ املنه يددة والرتبويددة لتعلدديم اللغددة، فدداملعلموأ ومصددممو 
ملعلومات دقيقة لل وانا اللغوية اليت ُيتوقع من الطالا أأ يكوأ قادرًا على اكتسابها 
يف كل مرحلة، وذلىل لتقديم الدخل اللغوي األنسا هلدذه املراحدل، ومدن هندا كداأ      
 حتليل األخطاء مصدرًا قيمًا ملثل هلذه املعلومات، وال بد هنا مدن التنويد  علدى أأ مدا    

لكدن وعدي املعلدم     ،سبق ال يعين تركيز التدريبات واألنشطة الصدفية علدى األخطداء   
 . ذات جودة أعلىبطًب  سيقود حتمًا إىل نتائج 

 :يبذة تارخيي  عن حتليل األخطاء

لو حاولنا الرجوع إىل بداية االهتمام باألخطاء اللغوية يف لغتنا العربية، فسن د 
 –صدلى اهلل عليد  وسدلم     –ري إىل اهتمدام الدن    ما يش –مع ضعفها  –من الروايات 

 –، أما اآلثار الديت وردت عدن الصدحابة الكدرام     (2)بتقويم اللساأ عند وجود اللحن
فهي كثرية وقد بسطها الباحثوأ يف الكتا اليت حتدثت عن نشأة  –رضواأ اهلل عليهم 

لروايات تشدري  النحو العربي، وقد ال يكوأ من املناسا إعادة بسطها هنا، لكن هذه ا
إىل أأ تفشي األخطاء كانت السبا يف نشدأة علدم النحدو، وبدذلىل ميكنندا القدو  أأ       

 االهتمام باألخطاء قد سبق وضع قواعد النحو العربي.

إىل أأ ( Ellis & Barkhuizen, 2005) أليس وبداركويزأ ويشري الباحثاأ 
حناة القرأ الثامن عشر  يعود إىل –فيما خيص اللغة اإلجنليزية  –تاريخ حتليل األخطاء 

اهتموا مبا يصح استخدام  لغويًا وما ال يصح، فكانت منه ية حتليدل األخطداء    نالذي
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استمر ذلىل إىل القرأ املاضي  .لديهم مبنية على هذا األساس الذي يشب  "ُقل وال َتُقل"
حيث بدأت تظهر كتا ومعاجم تتحدث عن األخطاء الشائعة ملتعلمي اللغة الثانية أو 

 Commonألجنبية، ومنها على سبيل املثا  "األخطداء الشدائعة يف اللغدة اإلجنليزيدة"    ا

Mistakes in English  لفيتيكيدس(Fitikides, 1936).     أمدا الدراسدات الديت
ركزت على البحث يف آلية تعلم واكتساب اللغة باستخدام حتليل األخطداء فلدم تبددأ    

اسات حتليل األخطداء حمدل الدراسدات    إال يف ستينيات القرأ املاضي عندما حلت در
، ومل تكن الدراسدات التقابليدة لثدل منه يدًة     (Contrastive Analysis)التقابلية 

لتحليل األخطاء، بل كاأ اهلدف منها إجدراء مقارندة بدني نظدامني لغدويني ميدثًأ يف       
 الغالا لغتني خمتلفدتني، األوىل هدي اللغدة األم للمدتعلم والثانيدة هدي لغتد  اهلددف،        

ويتضمن ذلىل وصف السمات اللغوية لكل من اللغتني حمل الدراسة مع بيداأ أوجد    
الشب  واالختًف بينهما، ومن ثم التنبؤ باألخطاء اليت ميكن أأ يقع فيها متعلمو اللغة 
اهلدف، وكانت هذه الدراسات ُتبنى على االعتقداد بدأأ األخطداء اللغويدة حتددث يف      

ومن أمثلدة   . قواعد اللغة األم وقواعد اللغة اهلدفالغالا نتي ة التداخل اخلاطئ بني
بعنواأ "الرتاكيا النحويدة لجنجنليزيدة    (Kufner, 1962) كفنر هذه الدراسات التقابلية دراسة

، وكدذلىل  The Grammatical Structures of English and Germanواألملانيدة"  
الرتاكيا النحوية لجنجنليزيدة  بعنواأ " (Stockwell et al., 1965)وآخروأ  ستوكويل دراسة

مددن  .The Grammatical Structures of English and Spanishواإلسددبانية" 
االنتقادات اليت وجهت هلذه الدراسات أأ كثريًا من األخطاء اليت تنبأت بهدا مل تقدع،   
وأأ بعض األخطاء اليت تقع من املتعلمني مل تتنبأ بها  وبناء على هذه النتدائج العمليدة   

مدن  لدراسدات التقابليدة والديت    اليت تقوم عليهدا ا إضافة إىل رفض األسس النظرية  –
فقدد حداو     – (Chomsky, 1957 تشومسدكي  النظريدة السدلوكية )انظدر    أهمهدا 
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الباحثوأ إجياد منهج بديل لدراسة اكتساب اللغة الثانية، فكاأ أو  توجههم إىل منهج 
نهايدة السدتينيات ومطلدع السدبعينيات     حتليل األخطاء، وممن كتا عن هذا املدنهج يف  

ل صَّحيث َف – (1981)ُطبعت مقاالت  بعد ذلىل يف  – Corder كوردر باحث يدعى
احلديث حو  األسس النظرية واإلجراءات العملية ملنهج حتليل األخطاء، وقدد بدات   

لكدن تربعد    ، هاهذا املنهج ميثل األداة الرئيسة إلجراء األحباث حو  تعلم اللغة الثانية واكتسداب 
ًً، ففي منتصف السبعينيات بدأت منداهج أخدرى يف الظهدور     على املناهج األخرى مل يدم طوي

 (Obligatory Occasions Analysis) (3)ومنها على سبيل املثا  "حتليل احلاالت املفرتضة"
بعد ذلىل  (Pica, 1983)بيكا ، ثم طورت  (Brown, 1973) براوأ الذي كتا عن 

 Target-Like Use) (4)ليددل االسددتخدام الشددبي  باهلدددف"  وأطلقددت عليدد  "حت 

Analysis).         هذا ال يعين انتهاء مدنهج حتليدل األخطداء، فقدد قدام بعدض البداحثني
 تايلر واكتساب اللغة ومنهمبتطويره وابتكار وسائل جديدة الستخدام  يف فهم آلية تعلم 

(Taylor, 1988)  الذي اقرتح منه ية نوعية(qualitative) ديدة لدراسة األخطاء تستند ج
هدارلق  -باردويف ومن الباحثني أيضًا .إىل ما يسمي  بالتقاليد التفسريية لقواعد السلوك اإلنساني

اللتداأ اسدتخدمتا حتليدل األخطداء      (Bardovi-Harlig & Bofman, 1989) وبافمن
اأ يف لقياس الدقة اللغوية بإجراء مقارنة بني أخطداء جممدوعتني مدن املدتعلمني ختتلفد     

طريقدة للتغلدا علدى     (Lennon, 1991) ليدنن  املستوى اللغوي، كذلىل استعرض
املشاكل اليت قد تطرأ عند حتديد األخطاء وذلىل بالنظر إىل السدياق األوسدع للخطدأ،    

منه يدة مدن  دس     (Ellis & Barkhuizen, 2005) أليس وبداركويزأ كما قدم 
يهدا يف ثنايدا هدذا البحدث  هدذه      مراحل لتحليل األخطاء، وسدنأخذ مثدااًل عمليدًا عل   

الدراسات وغريها أثبتت أأ منهج حتليل األخطاء ال يزا  مناسبًا ومستخدمًا إىل اليوم 
 .هاللبحث يف آلية تعلم اللغة واكتساب
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ولو اجتهنا صوب الدراسات العربية اليت حبثت أخطداء متعلمدي اللغدة العربيدة     
ومنهدا دراسدة العصديلي "األخطداء      الناطقني بغريها فسن د أأ ظهورها كداأ حدديثًا،  

هدد(،  1405الشائعة يف الكًم لدى طًب اللغدة العربيدة النداطقني بلغدات أخدرى" )     
ودراسة العتيق "حتليل األخطاء الداللية لدى دارسي اللغة العربية من غري الناطقني بها 

تابي لددى  هد(، ودراسة احلمد "حتليل أخطاء التعبري الك1412يف مادة التعبري الكتابي" )
املسددتوى املتقدددم مددن دارسددي العربيددة غددري الندداطقني بهددا يف جامعددة امللددىل سددعود"  

هد(، ودراسة العقيلي "حتليل األخطداء يف بعدض أمنداط ابملدة الفعليدة للغدة       1414)
هدد(، وغريهدا مدن    1415العربية يف األداء الكتابي لددى دارسدي املسدتوى املتقددم" )    

 الدراسات.

الغرض الدرئيس مدن دراسدة األخطداء اللغويدة رغدم        أأ نعرف أأ ومن املهم
تارخيها املمتد كاأ ُيركز على بياأ االستخدام اللغوي الصحيح ولييزه عن االستخدام 
اخلاطئ، كما أأ هذه الدراسات مل تكن تعز  أخطاء املتعلمني األجاندا عدن أخطداء    

الهتمدام بالبحدث   الناطقني األصليني لتدرسها يف سياق تعلم اللغة، ويتبع ذلىل عدم ا
اللغوي لدى املدتعلم، واكتشداف   املعريف يف كيفية تعلم واكتساب اللغة، أو بناء النظام 

إسرتاتي ات التعلم لدي ، وحنو ذلىل من األغراض والدراسدات الديت مل توجدد إال يف    
 .احلاضر وقتنا

 :األسس النظري  لتحليل األخطاء

الذي سبق  –هج الدراسات التقابلية كما ذكرنا يف النبذة التارخيية أعًه، فإأ من
قد اعتمد يف أساس  على النظرية السلوكية اليت ترى أأ تعلدم   –منهج حتليل األخطاء 

اللغة يشب  إىل حد كبري عملية ميكانيكية لتشكيل عادة سلوكية جديدة، وأأ العدادات  
مدن  لدذلىل يك  .اليت سبق تشكيلها تتداخل مع العادات ابديدة فتسدبا تشويشدًا هلدا   
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يف التغلا على مدا قدد يقدع     ،وكذلىل املعلم ،التحدي الذي يواج  متعلم اللغة الثانية
من تأثري للعادة اليت سبق تشكيلها )اللغة األوىل للمدتعلم( يف العدادة ابديددة )اللغدة     
الثانية(، فأخذ منهج الدراسات التقابلية على عاتق  مهمة حتديد أوج  االختًف بدني  

ولغت  الثانية، وذلىل لتسهيل اكتساب العادة ابديدة )اللغة الثانية( عن لغة املتعلم األم 
طريق املمارسة املكثفة ألوج  االختًف بدني اللغدتني. ويف مقابدل مدنهج الدراسدات      
التقابلية، برز منهج حتليل األخطاء الذي ارتبط ارتباطًا وثيقًا باالجتاهدات الفطريدة يف   

فإأ النظريات  ،ة السلوكية على دور املثريات البيئيةتعلم اللغة، ففي حني تؤكد النظري
الفطرية تركز على العمليات الذهنية اليت حتدث يف الدماغ عند تعلم اللغة، فالبياندات  
اللغوية )املدخًت( ُتعاَلج داخليًا بواسطة قدرة إدراكية مسدتقلة ُتندتج نظامدًا معرفيدًا     

خرجدات(، هدذا النظدام املعدريف اللغدوي      لغويًا ُيستخدم يف األداء اللغوي الفعلي )امل
، وأو  مددن أطلددق هددذا (Interlanguage)للمددتعلم يطلددق عليدد  اللغددة املرحليددة  

لجنشارة إىل النظام العقلي لقواعد اللغدة   (Selinker, 1972) سيلينكر املصطلح هو
الثانية يف ذهن الدارس يف مرحلة حمددة من عملية التعلم، ورغم التطور الكبري الدذي  

ت ب  نظرية اللغة املرحلية خً  العقود املاضية إال أأ أساساتها ظلدت ثابتدة كمدا    مر
 هي، ومنها:

أأ اللغة املرحلية للمتعلم تتكوأ من نظام معريف لغوي ضمين، مع تعذر الوصو   .1
 حلقيقة القواعد اليت حتكم هذه اللغة املرحلية.

متحددث النداطق بلغتد  األم    اللغة املرحلية ُتمثل نظامًا لغويًا للمدتعلم كمدا أأ لل   .2
نظام  اللغوي، وهذا قد يفسر االتساق الذي يظهر يف لغة املتعلم أثناء اسدتخدام   

 اللغة الثانية.
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اللغة املرحلية للمتعلم هشدَّة، فهي غري مكتملة وغري مستقرة، ومن السهل خرقها  .3
اخلية عن طريق ما يتلقاه املتعلم من الدخل اللغوي اخلارجي، ومن العمليات الد

 .(Over generalisations)مثل املبالغة يف التعميم 

اللغة املرحلية للمتعلم نظام انتقالي مرحلي كما هو واضح من تسميتها، فداملتعلم   .4
 يبين قواعد لغت  مع الوقت، وهذا يعين انتقا  املتعلم عرب سلسلة من املراحل.

والقواعدد الديت يسدتخدمها     اللغة املرحلية قابلة للتغري، فاملتعلم قد يغري الرتاكيدا  .5
خً  أي مرحلة من مراحل تطور نظام  املعريف اللغوي، ورغم أأ جدزءًا يسدريًا   
من هذا التغري قد يكوأ عشوائيًا إال أأ أغلب  حمكوم وفق هذا النظام الدذي ميثدل   

 اللغة املرحلية.

بة توظيفهدا،  اللغة املرحلية نتاٌج لجنسرتاتي يات العامة للتعلم، حيث تؤثر فيها وفق نس .6
املبالغدة يف  و، (L1 Transfer)ومنهدا تطبيدق قواعدد اللغدة األم علدى اللغدة اهلددف        

 ، وغريها.(Simplification)، والتبسيط (Over generalisations)التعميم 

معابددة الددنقص يف لغتدد  املرحليددة بددبعض اإلسددرتاتي ات  قددد يل ددأ املددتعلم إىل .7
وحنوهدا، وذلدىل لتعدويض     (Paraphrasing)التواصلية مثدل إعدادة الصدياغة    

النقص املعريف لدي  عن اللغة اهلدف، أو للتغلا على الصعوبات اليت جيدها عندد  
 احلديث بها.

اللغة املرحلية قد تتح َّر، أي أأ يتوقف منوها عند املتعلم، وبالتدالي ال يصدل إىل    .8
 .(5)مستوى املتحدث األصلي
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ًً غدري   ومما جيدر اإلشارة إلي  أأ بعض هذه األسس ال  زالت حمل نقا،، فالباحثوأ مدث
جممعني على أأ اللغة املرحلية قابلة للتغري، ومنهم من يفضل التعامدل مدع الدتغري الدذي يطدرأ      

ال الكفايددة اللغويددة ( Performance)عليهددا علددى أندد  مظهددر مددن مظدداهر األداء اللغددوي  
(Competence)على سبيل املثا   قريق ، انظر(Gregg, 1990)  ذلدىل أيضدًا نظدرة      ومدن

الباحثني إىل إسرتاتي ات التعلم املسؤولة عن تطور اللغة املرحلية الديت ال زالدت حمدل نقدا،،     
فمنهم من يرى أنها لغوية حبتة، ومنهم من يرى أنها تتضمن عمليات أوسع ذات طابع إدراكي، 

 ًً اء يف سدهم حتليدل األخطد   أوقد  .(White, 1989) وايت، و(Ellis, 2002)أليس انظر مث
تأييد كثري من هذه األسس، حيث وجد الباحثوأ أأ األخطاء اليت يرتكبها املتعلموأ ذات نظام 
حمدد وليست عشوائية، وأأ هذه األخطاء تتغري مبرور الوقت مما يشري إىل ما حيدث لنظام اللغدة  

وي، املرحلية من تطور، إضافة إىل ما يزودنا ب  حتليدل األخطداء مدن أدلدة حدو  التح در اللغد       
 كدوردر  وتت لى الصلة الوثيقة بني حتليل األخطاء ونظرية اللغة املرحليدة مدن خدً  مقداالت    

(Corder, 1981)         "اليت طبعدت يف كتداب بعندواأ "حتليدل األخطداء واللغدة املرحليدةError 

Analysis and Interlanguage (Ellis & Barkhuizen, 2005.) 

 :منهجي  حتليل األخطاء

إىل أأ حتليدل األخطداء يف الوقدت احلدالي      (Granger, 2002) قراجندر  تشري
خيتلف عن  يف سبعينات القرأ املاضي، حيث إأ األخطاء يف ذلىل الوقت كانت ُتحلل 
بعيدًا عن سياقاتها اللغوية، ودوأ النظر إىل ابواندا الصدحيحة يف لغدة املدتعلم، ومل     

ة، أما حتليل األخطداء  تكن توجد تقسيمات موحدة ومعيارية لتصنيف األخطاء اللغوي
، وسددياق (co-text)اليدوم فإندد  يراعددي السدياق بشددكلي : السددياق اللغدوي للخطددأ    

، وكًهما متاح اليوم يف كثري من مدونات املدتعلمني، إضدافة   (context)االستخدام 
 إىل وجود بعض التقسيمات املوثقة واملشروحة لتصنيف األخطاء اللغوية.
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ا أدوات حاسددوبية تسدداعدهم علددى البحددث  َيسددتخدم البدداحثوأ يف الغالددو
تقددم هدذه األدوات   كمدا  يف جمدا  حتليدل األخطداء،     همعند إجراء دراساتوالتحليل 

مفيدة مثدل إحصداء املفدردات، اسدتخراج قدوائم الشديوع للمفدردات        أخرى وظائف 
اسدددددتخراج املتصددددداحبات اللغويدددددة و، (Frequency lists)والرتاكيدددددا 

(Collocations)افات السدياقية  ، إنتاج الكش(Concordances)، املقارندة بدني   و
املدونات اللغويدة   وأمن األدوات املناسبة للعمل على النصوص والنصوص وغريها، 

 Althubaity and Almazrua, 2014; Althubaity)العربية: برنامج غواص 
et al. 2014برنامج (، وSketch Engine (Kilgarrif 2014; Kilgarriff et 
al., 2004 ) وبرنددامج علددى اإلنرتنددت ،AconCorde (Roberts, 2014; 

Roberts et al., 2006) الفيفدي وأتويدل   ، وميكن الرجوع لدراسدة (Alfaifi & 

Atwell, 2016) وفيها تقييم جملموعة من أدوات حتليل املدونات اللغوية العربية. 

طريقدة تشدمل    (Ellis & Barkhuizen, 2005) ألديس وبداركويزأ  يقددم  
يف أحباثد ،   (Corder, 1974) كدوردر  مستقاة مما كتب لدراسة األخطاء مراحل  س 

 وهي باختصار:

 .مجع عينة من لغة املتعلمني .1

 .حتديد األخطاء اللغوية يف العينة .2

 .وصف األخطاء .3

 .تفسري األخطاء .4

 .تقييم األخطاء .5
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وفيما يلي تفاصيل أكثر حو  اإلجراءات واإلشكاليات املرتبطدة بكدل مرحلدة    
 ،(Ellis & Barkhuizen, 2005) ، مأخوذة مما كتب  أليس وباركويزأذه املراحل اخلمسمن ه

 .من اللغة الطبيعية ملتعلمي اللغة العربيةمع تطبيقات على مناذج 

 .مجع عينة من لغة املتعلمني -1

من املهم عند مجع العينة أأ تكدوأ مواصدفاتها مناسدبة لسدؤا  البحدث الدذي       
ث إأ اختيار العينة قد يؤثر على نوعية األخطاء املوجودة فيها، حناو  اإلجابة عن ، حي

فأخطاء الكتابة ختتلف عدن أخطداء الكدًم، وأخطداء األطفدا  ختتلدف عدن أخطداء         
البالغني، وأخطاء الكًم العفوي املباشر قد ختتلف عن أخطداء الكدًم املعدد سدلفًا،     

ولدذلىل  اء املستوى املتقددم   وأخطاء املتعلمني يف املستوى املبتدئ قد ختتلف عن أخط
حنتاج إىل مراعاة جمموعة من العوامل املؤثرة املتعلقة بالطالدا وباملهمدة اللغويدة الديت     
ُيستكتا أو ُيستنطق من خًهلا، وذلىل مثل العمر، وابنس، واللغدة األم، واملسدتوى   
اللغوي، ونوع النص )مكتوب أو منطوق(، والنوع األدبي )سردي، أو ح داجي، أو  

وقتدًا  املتعلم اقشة، أو غري ذلىل(، وهل املهمة حمدودة بوقت إلنهائها، وهل سيعطى من
لجنعداد قبل املهمة، وهل سيسمح للمتعلم باستخدام مراجع أثناء الكتابة أو الكدًم،  

 .وحنو ذلىل من العوامل

وميكن التمييز بني طريقتني بمع العيندة، األوىل أأ يركدز الباحدث علدى عيندة      
ًً نصوصًا منطوقة سردية مدن طدًب   حمددة وفق ا لعوامل املذكورة أعًه، في مع مث

بالغني ذكور يف املستوى املتقدم ولغتهم األم هي الفرنسية، حبيث يطلا منهم احلديث 
مباشرة دوأ إعداد مسبق، ثم تليها مهمدة مشدابهة ولكدن مدع إعطدائهم مهلدة كافيدة        

اإلجابة على أسئلة حبثية حمددة مثل: ما  لجنعداد، ومثل هذه العينة املركَّزة تساعد على
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أثر اإلعداد املسبق للمهام الشفهية السدردية علدى أخطداء متعلمدي اللغدة الفرنسديني       
الذكور البالغني يف املستوى املتقدم؟ أما الطريقة الثانية في مع فيهدا الباحدث جمموعدة    

ًً املكتوب واملنطوق، من عدة فئات عمر يدة، ومسدتويات   عامة من البيانات تشمل مث
لغوية، ذكورًا وإناثًا، وهكذا  وهنا حيتاج الباحث لوصف مكونات هذه العينة وصدفًا  

 دقيقًا ليتمكن الحقًا من دراسة العوامل املؤثرة على أخطاء املتعلمني.

وبغض النظر عن الطريقة اليت يستخدمها الباحث يف مجع بيانات ، فإن  قد جيمدع  
دونة لغوية جاهزة إأ وجد فيهدا مدا يطدابق مواصدفات     عينت  بنفس ، أو يعتمد على م

مصممة وفق معايري واضدحة   –دراست  وأسئلت  البحثية، واالعتماد على مدونة لغوية 
بات ممارسة شائعة يف األحباث اللغوية النظرية والتطبيقيدة علدى حدد سدواء، فهدي       –

ىل اختيار جزء حمدد جتعل عينة البحث حمايدة، ونتائ   قابلة للتعميم  فيعمد الباحث إ
من هذه املدونة إأ كاأ سيبحث وفق الطريقة األوىل )املركَّزة(، أو يبحث فيهدا كاملدة   

 أو يف عينة عشوائية إأ كاأ سيعتمد على الطريقة الثانية )العامة(.

مدن نصدوص املدوندة اللغويدة      اتويف حبثنا احلالي سدنعمد إىل اسدتخدام عيند   
، وتضم هذه املدوندة اللغويدة جمموعدة مدن     (Alfaifi, 2015)ملتعلمي اللغة العربية 

املواد املكتوبة واملنطوقة اليت حررها متعلمو اللغة العربية يف اململكة العربية السدعودية  
 يف شدارك  ،(كلمدة  282،732ًا )نصد  1585 وتشدمل  م،2013و م2012بني عامي 

اليت تشكل حمتدوى  فأما املواد  خمتلفة. أم لغة 66و جنسية، 67 من طالبًا 942 إنتاجها
املدونة فمنها نصوص مكتوبة يدويًا، وأخرى باستخدام احلاسا، وكدذلىل مقدابًت   
صوتية مس لة، تدور مجيعها حو  موضوعني: األو  سردي يقص في  الطالا رحلة 

 .وختصص  يف املستقبل العلميالطالا ميول    يف إحدى اإلجازات، والثاني يناقش في
 ٪47م من متعلمي اللغة العربية الناطقوأ بغريها وميثلوأ وأما الطًب املشاركوأ فه
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ميكن أأ لثل نصوصهم عيندة ضدابطة،    أهل اللغة الذين إىل إضافة املدونة، حمتوى من
 ،(٪35 واإلناث ،٪67من كً ابنسني )الذكور  مجيعهم، ومن املدونة ٪53ونسبتها 
 العربيدة  اململكدة  اتوجامعد  اللغدة  ومعاهدد  الثانويدة  املددارس  مدن  عدد يف يدرسوأ

 سنة  وميكن تنزيدل نصدوص املدوندة يف    42 و 16 بني أعمارهم وتتفاوت السعودية،
، إضدافة إىل األصدو    (xml)أو ملفدات لغدة الرتميدز املمتددة      ،(txt)ملفات نصدية  

 ،(mp3)، وكذلىل التسد يًت الصدوتية يف ملفدات    (pdf)املكتوبة يدويًا يف ملفات 
 ى الشبكة العنكبوتية على الرابط التالي: من خً  موقع املدونة عل

http://www.arabiclearnercorpus.com.

 .حتديد األخطاء اللغوية يف العينة -2

من املهم االتفاق على أساس أو تعريف للخطأ لينطلق من  الباحث يف حكمد   
طأ يف لغة املتعلم، وقدد يكدوأ هدذا األسداس أو املعيدار      خبعلى ما هو خطأ وما ليس 

ندًا على "قواعد اللغة"، أي أأ ما خالف القواعد اللغويدة يعدد خطدأ، وقدد يكدوأ      مست
املعيار قائمًا على "االسدتخدام اللغدوي"، أي أأ مدا خدالف االسدتخدام املتدداو  بدني        

من حيث املنهج العلمدي  هذا املعيار الثاني قد يكوأ  .الناطقني باللغة فهو خطأ لغوي
املطلوبدة يف مثدل هدذه احلدا   ألند  خيضدع لدرأي        بعيدًا بعض الشيء عن املوضوعية 

الباحث وتقييم  بالدرجة األوىل، مما يعين احتما  وجود تفاوت كبري بني البداحثني يف  
حتديد ما هو خطأ وما هو صواب بناء على "االستخدام اللغوي"، كما أأ استخدام هذا 

ضابط دقيدق لد ،   املعيار مييل إىل االعتماد على األسلوب اللغوي الذي يصعا وضع 
أكثر من اعتماده على القواعد اللغوية املتفق عليهدا بدرجدة كدبرية، إضدافة إىل أهميدة      

للحكم على اخلطأ وفدق هدذا املعيدار، فمدا قدد       (context)معرفة سياق االستخدام 
يكوأ خطأ يف سياق قد يكوأ صوابًا يف غريه  وكل هذه األسباب جتعل معيار "االسدتخدام  
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بنداء   .(Ellis & Barkhuizen, 2005)ثوقية مدن معيدار "قواعدد اللغدة"     اللغوي" أقل مو
على ما سبق فقد يكوأ من الصعا تعريف اخلطأ بدرجة مقبولة من املوضدوعية بنداء   

ممدن حداو     (Lennon, 182: 1991) ليدنن  على معيار "االستخدام اللغدوي"، وكداأ  
أو جمموعدة الصدي     –ويدة  تعريف  وفق هذا املعيار فقدا  إأ اخلطدأ هدو: "الصديغة اللغ    

اليت يف غالا الظن ال يستخدمها الناطق األصلي باللغدة يف نفدس السدياق     –اللغوية 
الذي وردت في ، ويف نفس الظروف اليت استخدمت فيها"، وقد يسبا هدذا التعريدف   

إشكااًل منه يًا من الناحية العمليدة، فدإذا كداأ الباحدث نفسد  هدو الدذي        كما ذكرنا 
ما إذا كاندت مسدتخدمة أو غدري مسدتخدمة مدن قبدل        –ي  اللغوية سيحكم على الص

فليس هناك ما يضمن موضوعية احلكم، وقد يكدوأ احلكدم علدى     –الناطق األصلي 
أما حتديدد اخلطدأ وفدق     .اخلطأ من قبل عدة أطراف أحد احللو  املقبولة هلذا اإلشكا 

ًً بأأ اخلطأ هو م ا خالف قواعدد اللغدة املتفدق    معيار "قواعد اللغة" فيمكننا أأ نقو  مث
، سدواء أكداأ ذلدىل مدن حيدث      املفردات أو الرتاكياباألصوات أو عليها فيما يتعلق 

 .الرسم أو الصرف أو النحو أو الداللة، أو حنوًا من ذلىل
وبغض النظر عن املعيار الذي نستخدم  لتحديد اخلطأ، فإنندا حنتداج إىل القيدام    

 خطاء، وميكن تلخيصها فيما يأتي:ببعض اخلطوات العملية عند حتديد األ

كدأأ  و لتبددو  –سواء أكانت نصًا مكتوبًا أو حدديثًا منطوقدًا    –إعادة بناء العينة  أوال:
 ناطقًا باللغة هو الذي أنت ها.

نص املتعلم مع الدنص الدذي أعيدد بندانه مدن قبدل        –مقارنة ابمل يف النصني  ثانيًا:
همدا ننظدر يف إمكانيدة قبدو  ابملدة الديت       وعند وجود اختًفدات بين  –ناطق باللغة ال

أنت ها املتعلم وموافقتها ملعيار اخلطأ الذي نتبناه )القواعد أو االستخدام(، وتبقى بعد 
 ذلىل ابمل اليت ال ميكن قبوهلا فنكوأ بذلىل قد حصرنا ابمل املشتملة على أخطاء.
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ت اخلاطئة يف كل مجلة وذلىل بتحديد الكلمة أو الكلما ،تضييق جما  اخلطأ أكثر ثالثًا:
من ابمل الغري مقبولة يف نص املتعلم، لنصل بذلىل إىل حتديد دقيق لألخطاء اللغويدة  

 يف العينة اليت بني أيدينا.

لكن إشكااًل قد يواجهنا يف اخلطوة األوىل، وهو صدعوبة الوصدو  إىل الصديغة    
ن شكل، وكل واحدد  األصلية عند إعادة بناء العينة، فقد حيتمل البناء الصحيح أكثر م

من هذه األشكا  يشري إىل سبا خمتلف للخطأ، وتبقى الصيغة النهائية الديت يقصددها   
املتعلم غري معروفة، ومثا  ذلىل عبارة "أأ كل حاج رجا  الذين أحرموا باحلج ليسدوا  

 ، فمثل هذه ابملة قد حتتمل التصويبات التالية:(6)لباس اإلحرام"

 موا باحلج لبسوا لباس اإلحرام.أأ كل حاج رجل من الذين أحر 

 .أأ كل احل اج الرجا  الذين أحرموا باحلج لبسوا لباس اإلحرام 

وقد حتتمل تصويبات أخرى، لكننا سنًحظ أأ كل تصويا يشري إىل جمموعدة  
من املشاكل منها ما هو مشرتك بني التصويبني ومنها ما ليس كذلىل، فالتصويا األو  

 : يشري إىل أأ املشكلة تكمن يف
 .( رجل -رجا  ) املطابقة يف العدد (1)
 .( من) سقوط حرف ابر (2)

 .( لبسوا) اخلطأ اإلمًئي يف إبدا  الباء ياًء يف الفعل (3)
 والتصويا الثاني يشري إىل أأ املشكلة تكمن يف: 

 .( الرجا  –رجا  ) و( احل اج –حاج ) التعريف والتنكري (1)

 .( احل اج –حاج ) املطابقة يف العدد (2)



 منوذجًا اللغوية ملتعلمي اللغة العربية املدونة املدونات اللغوية للمتعلمني يف حتليل األخطاء 

 جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهاجملة                                                          216

 .( لبسوا) ئي يف الفعلاخلطأ اإلمً (3)

هذه املسدألة أأ  ثل أأ أحد احللو  املمكنة مل (Corder, 1974) كوردر يرىو
ُيسأ  املتعلم عن مقصده من حديث  أو نص ، ليسهل الوصو  إىل أقدرب صديغة لثدل    
هذا املقصد، لكن هذا احلل ممكن فقط يف حا  استطاع الباحث معرفة املتعلم صاحا 

يدرى أأ   (James, 1998) جديمس  إليد ، ومدع ذلدىل فدإأ    النص وأمكن  الوصدو   
األخطاء يف الغالا تبقى غامضة بالنسبة للمتعلم، فيسدتحيل عليد  تبعدًا أأ حيددد أي     

 الصي  هي األنسا ملا يقصده بكًم  أو كتابت . 

ويف بعض احلاالت يساعدنا السياق على استنتاج الصديغة املقصدودة، فالعبدارة    
ًً: "وسألنا ال يتضح فيها ما  (7)بعض السؤا  من الفق  و احلديث و غرب ذالىل" التالية مث

ًً أو مسؤواًل، فقد يكوأ املقصود منها:  إذا كاأ املتحدث سائ

وسألناه بعض األسئلة من الفق  واحلديث وغدري ذلدىل )املتحددث وزمدًنه هدم       -
 السائلوأ(.

-     ً نه هدم  وسألونا بعض األسئلة من الفق  واحلديث وغدري ذلدىل )املتحددث وزمد
 املسؤولوأ(.

ابدواب سدؤاهلم" تدد      لكن ابملة اليت بعدها "وأعطوا مكافأة الذين إسدتطعوا 
على أأ املتحدث وزمًنه كانوا مسؤولني ال سائلني، ألأ مدن جييدا علدى السدؤا      
ُيعطى مكافأة، فيكوأ التصويا الثاني هو األقرب ملقصود املدتعلم، وبالتدالي جندد أأ    

أو يف رسدم اهلمدزة إأ   ( سدألونا  –سألنا ) سقاط الضمري )الواو(( إ1اخلطأ يرتكز يف )
 –السدؤا   ) ( املطابقدة يف العددد  2، )( ُسدئللنا  –سدألنا  ) كاأ الفعدل مبنيدًا للم هدو    

 .( ذلىل –ذالىل ) و( غري –غرب ) ( أخطاء الرسم اإلمًئي3، )( األسئلة
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 .وصف األخطاء -3

"هو يف األساس  (Corder, 1974: 128) وصف األخطاء كما يشرح  كوردر
عملية مقارنة بني النص األصلي املشتمل على األخطاء والنص الصحيح الذي أعيدد  
بنانه"، فهذه العملية تتضمن حتديد االختًفدات بدني الصدي  الديت يسدتخدمها املدتعلم       
وتلىل اليت قد يستخدمها الناطق باللغة، وبالتالي فالوصدف ُيدددددرك ز علدى السدمات     

 تشمل خطوتني: –وصف األخطاء  –نص املتعلم، وهذه املرحلة الظاهرة يف 

وضُع نظام لتصدنيف األخطداء ووصدفها، ُيسدتخدم يف وسدم األخطداء بعدد         األوىل:
 حتديدها يف النص.

 إحصاء مدى شيوع كل خطأ من هذه األخطاء. الثانية:

إىل اثنني من املعايري الواجدا توفرهدا عندد    ( James, 1998) جيمسويشري 
األو  أأ حيتوي هذا التصدنيف علدى تفاصديل     :نظام لتصنيف األخطاء ووصفهابناء 

تسمح لد  بوصدف األخطداء بدأعلى درجدة مدن الدقدة، والثداني أأ يكدوأ واضدحًا           
 أليس وباركويزأللمستخدم فً يشتمل على أخطاء غامضة وغري مفهومة، وقد أشار 

(Ellis & Barkhuizen, 2005)   سدتخدمة لوسدم   إىل جمموعة مدن التصدنيفات امل
حتددثت  عدة دراسات  فهناك األخطاء يف اللغة اإلجنليزية، أما فيما خيص اللغة العربية

حتليل األخطاء اليت يقع فيها متعلمو اللغة، ورغم أأ هذه الدراسات قدد صدنَّفت     عن
ًً      واقعيدة  بعض أنواع اخلطأ معتمدة علدى عيندات    مدأخوذة مدن املدتعلمني )انظدر مدث

هدد(،  1415هد، والعقيلي، 1414هد، واحلمد، 1412، والعتيق، ده1405العصيلي، 
ًً لألخطداء ميكدن اعتبداره مرجعدًا يف وسدم املددونات          إال أنها مل تضع تصدنيفًا شدام
اللغوية، وقد يرجع السبا إىل أأ مدونات املتعلمني مل تكن قد اكتسبت شهرتها كنوع 
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ثدل هدذه التصدنيفات    ، حيث كانت السدبا الدرئيس يف ظهدور م   مستقل من املدونات
  العامة لألخطاء اللغوية.

 Abuhakema et)وآخروأ  أبو حكيمة وُيعترب تصنيف األخطاء الذي قدم 

al., 2008, 2009)   األوىل يف هدذا اجملدا ، وهدو يف األصدل ترمجدة       مدن احملداوالت
يف  (Granger, 2003)أوردتد  قراجندر   لتصنيف األخطاء يف اللغة الفرنسدية الدذي   

ملزيد مدن اإليضداح    (Alfaifi & Atwell, 2012) الفيفي وأتويل ، انظردراسة هلا
 (Alfaifi et al., 2013)وهناك تصنيف آخدر قدام الباحدث ببنائد       .حو  هذا التصنيف

وفيد    ،(Alfaifi, 2015)وهو جزء من مشروع املدوندة اللغويدة ملتعلمدي اللغدة العربيدة      
ت  تبعًا لتسلسل املستويات اللغوية كمدا  طبقتاأ، األوىل تشمل جماالت اخلطأ، وقد ُرتب

يف عًمات  اخلطأداللي، الطأ اخلنحوي، الطأ اخلصريف، الطأ اخلمًئي، اإلطأ اخليلي: 
الرتقيم، وحتت كل جما  من هذه اجملاالت اخلمسة جمموعة من الفئات الفرعيدة )انظدر   

جمموعة مدن  وقد أسس الباحث تصنيف األخطاء هذا مستندًا على نتائج  .(1 ابدو 
 الفيفدي وأتويدل   األحباث العلمية اليت درست عينات من أخطاء متعلمي اللغة )انظدر 

Alfaifi & Atwell, 2012)   املدوندة  مدن  ، ومن ثم اخترب التصنيف علدى عيندات
والذين شداركوا أيضدًا يف   ، مبشاركة جمموعة من الباحثني اللغوية ملتعلمي اللغة العربية
حتدى وصدل إىل نسدخت      ات مستقلة لتحسدين  وتنقيحد   تقويم هذا التصنيف عدة مر

ق على عينة خمتلفة من النصوص للتأكدد مدن دقتد  ومشولد      طبَّ، ويف كل مرة ُيالثالثة
ووضوح أنواع اخلطأ في   كما قام الباحدث بدراسدة حدو  اسدتخدام هدذا التصدنيف       

ت أظهدر و، –باالشدرتاك مدع أبدو حكيمدة نفسد        –أبو حكيمدة  باملقارنة مع تصنيف 
حقق نتائج أعلى خصوصدًا فيمدا يتعلدق بتحديدد      الفيفيالنتائج أأ استخدام تصنيف 

الفيفدي   هدذه الدراسدة انظدر    تفاصديل أكثدر عدن   لًطًع علدى  اجملا  العام للخطأ، و
 .(Alfaifi et al., 2013)وأخروأ 
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مدع األندواع الفرعيدة     الفيفدي فئات اخلطدأ يف تصدنيف   أدناه  1ابدو  يعرض 
ًً مرجعيًا كل فئةاملندرجة حتت  يشرح كل نوع من أنواع اخلطأ ، وقد أنشأ الباحث دلي

 الرمدز ختيدار  للتوضديح، كمدا يشدرح الطريقدة املناسدبة ال     مع أمثلدة  يف هذا التصنيف 
ببعض النقاط والقواعد اهلامة اليت جيا اتباعهدا   املستخدميزود و أ،طكل خل الصحيح

ت التداخل احملتملة وطريقة التعامل من حاال ًاعدد ويشرح، وسم األخطاءعند عملية 
، وهذا الدليل جزء من مشروع املدونة اللغوية ملتعلمي اللغة العربية اليت سدبق  (8)معها

وضُع نظام ذكرها، هذا فيما خيص اخلطوة األوىل ضمن مرحلة وصف األخطاء، وهي "
 ."لتصنيف األخطاء ووصفها، ُيستخدم يف وسم األخطاء بعد حتديدها يف النص

 الباحث.: النسخة الثالثة من تصنيف األخطاء اللغوية العربية الذي طوره 1ابدو  
Error 

Category 

 جما  اخلطأ

Error Type 

 نوع اخلطأ
Tag 

 الرمز

io1. 

Orthograph

y 

 اإلمًء
‘l‘imlā’ 

1. Hamza (ء، أ، إ، ن، ئ، ئد) اخلطأ يف اهلمزة <OH> 

2. Confusion in Hā’ and Tā’ Mutadarrifatīn  اخلطأ يف اهلاء والتاء
 املتطرفتني )د ، دة، دت(

<OT> 

3. Confusion in ‘alif and Yā’ Mutadarrifatīn (ا، ى، ي)  اخلطأ يف
 األلف والياء املتطرفتني

<OA> 

4. Confusion in ’alif Fāriqa (كتبوا) اخلطأ يف األلف الفارقة <OW> 

5. Confusion between Nūn (أ) and Tanwīn (ًٌٍ) اخللط بني النوأ والتنوين <ON> 

6. Shortening the long vowels تقصري الصوائت الطويلة (اوي  َُل) <OS> 

7. Lengthening the short vowels تطويل الصوائت القصرية (َُل  اوي) <OG> 

8. Wrong order of word characters اخلطأ يف ترتيا احلروف داخل الكلمة <OC> 

9. Replacement in word character(s) استبدا  حرف أو أحرف من الكلمة <OR> 

10. Redundant character(s) زيادة حرف أو أكثر <OD> 
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Error 
Category 

 جما  اخلطأ

Error Type 

 نوع اخلطأ
Tag 

 الرمز

11. Missing character(s) نقص حرف أو أكثر <OM> 

12. Other orthographical errors أخطاء إمًئية أخرى <OO> 

2. 

Morphology 

 الصرف
‘ssarf 

13. Word inflection اخلطأ يف اختيار بنية الكلمة املناسبة <MI> 

14. Verb tense اخلطأ يف زمن الفعل <MT> 

15. Other morphological errors أخطاء صرفية أخرى <MO> 

3. Syntax 

 النحو
‘nnaḥw 

16. Case اخلطأ يف اإلعراب <XC> 

17. Definiteness والتنكري اخلطأ يف التعريف  <XF> 

18. Gender )اخلطأ يف ابنس )التذكري والتأنيث <XG> 

19. Number (singular, dual and plural)  اخلطأ يف العدد )اإلفراد
 والتثنية وابمع(

<XN> 

20. Redundant word كلمة زائدة <XT> 

21. Missing word كلمة ناقصة <XM> 

22. Other syntactic errors خطاء حنوية أخرىأ  <XO> 

4. Semantics 

 الداللة
‘ddalāla 

23. Word selection اخلطأ يف اختيار الكلمة املناسبة <SW> 

24.  Fasl wa wasl (confusion in use/non-use of conjunctions)  

 اخلطأ يف الفصل والوصل )اخلطأ يف استخدام أدوات العطف(
<SF> 

25. Other semantic errors أخطاء داللية أخرى <SO> 

5. 

Punctuation 

 عًمات الرتقيم

‘alāmāt  
‘t-tarqīm 

26. Punctuation confusion عًمة ترقيم خاطئة <PC> 

27. Redundant punctuation عًمة ترقيم زائدة <PT> 

28. Missing punctuation عًمة ترقيم مفقودة <PM> 

29. Other errors in punctuation أخطاء أخرى يف عًمات الرتقيم <PO> 
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"، فاملثدا   إحصاء مدى شيوع كل خطأ من هذه األخطاءأما اخلطوة الثانية وهي "
التالي يشرحها، حيث أخذ الباحث عينة من املدوندة اللغويدة ملتعلمدي اللغدة العربيدة      

كلمدة لكدل    5000) أهل اللغة ومتعلميها مدن غريهدم  كلمة، لثل  10.000تشمل 
، وقام ثًثة خمتصني بوصف األخطاء يف هدذه العيندة عدن طريدق وضدع الوسدم       فئة(

ًً أمدام أي خطدأ يف اهلمدزة     <OH>املناسا أمام كل خطأ )الوسم  (، وأظهدرت  مدث
النتائج أأ ترك عًمات الرتقيم، واخلطأ يف اهلمزة، هما األكثدر شديوعًا بدني متعلمدي     

 ء شيوعًا يف العينة املوسومة.أكثر عشرة أخطا 2اللغة العربية، ويوضح ابدو  
 

 .: األخطاء األكثر شيوعًا يف عينة املدونة اللغوية ملتعلمي اللغة العربية2ابدو  
 النسبة نوع اخلطأ جما  اخلطأ م
 %23 عًمة ترقيم مفقودة عًمات الرتقيم 1
 %19 اخلطأ يف اهلمرة اإلمًء 2
 %7 اخلطأ يف اختيار الكلمة املناسبة الداللة 3
 %7 عًمة ترقيم خاطئة عًمات الرتقيم 4
 %5 كلمة زائدة النحو 5
 %5 اخلطأ يف التعريف والتنكري النحو 6
 %5 اخلطأ يف اهلاء والتاء املتطرفتني )د ، دة، دت( اإلمًء 7
 %5 كلمة ناقصة النحو 8

 الداللة 9
 اخلطأ يف الفصل والوصل

 )اخلطأ يف استخدام أدوات العطف(
4% 

 %3 نقص حرف أو أكثر إلمًءا 10
   83% 

 نسبة اخلطأ إىل كامل العينة املوسومة 
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، فسدن د أأ  (Nativeness)ولو وزعنا األخطاء بناء على عامل أصالة اللغة 
أكثر األخطاء شيوعًا لدى الناطقني بالعربية هما: اخلطأ يف اهلمدزة، يليد  تدرك عًمدة     

بيدة فدإأ أكثدر األخطداء شديوعًا لدديهم علدى        الرتقيم  أما بالنسبة للناطقني بغدري العر 
اخلطأ يف اختيدار الكلمدة   الرتتيا: ترك عًمة الرتقيم، واخلطأ يف التعريف والتنكري، و

توزيدع األخطداء علدى النداطقني      3، ووجود كلمة زائددة  ويوضدح ابددو     املناسبة
( Alfaifi, 2015)بالعربية والنداطقني بغريهدا، وميكدن الرجدوع إىل دراسدة الفيفدي       

 لًطًع على تفاصيل أكثر حو  عملييت الوسم واإلحصاء.

 .: األخطاء األكثر شيوعًا موزعة على الناطقني بالعربية والناطقني بغريها3ابدو  

 م
 الناطقوأ بغري العربية الناطقوأ بالعربية

 النسبة نوع اخلطأ جما  اخلطأ النسبة نوع اخلطأ جما  اخلطأ

 %28 مرةاخلطأ يف اهل اإلمًء 1
عًمات 

 الرتقيم
 %18 عًمة ترقيم مفقودة

2 
عًمات 

 الرتقيم
 النحو %26 عًمة ترقيم مفقودة

 اخلطأ يف
 التعريف والتنكري 

12% 

 اإلمًء 3
اخلطأ يف اهلاء والتاء 

 املتطرفتني
 الداللة 7%

اخلطأ يف اختيار 
 الكلمة املناسبة

11% 

4 
عًمات 

 الرتقيم
 %10 كلمة زائدة لنحوا %6 عًمة ترقيم خاطئة

 الداللة 5
اخلطأ يف اختيار 
 الكلمة املناسبة

 %8 كلمة ناقصة النحو 5%

 %4 اخلطأ يف اإلعراب النحو 6
عًمات 

 الرتقيم
 %8 عًمة ترقيم خاطئة
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 م
 الناطقوأ بغري العربية الناطقوأ بالعربية

 النسبة نوع اخلطأ جما  اخلطأ النسبة نوع اخلطأ جما  اخلطأ

 الداللة 7
اخلطأ يف الفصل 

 والوصل
 النحو 4%

اخلطأ يف ابنس 
 )التذكري والتأنيث(

5% 

 اإلمًء 8
نقص حرف أو 

 أكثر
 الداللة 3%

 اخلطأ يف
 الفصل والوصل 

4% 

 اإلمًء 9
استبدا  حرف أو 
 أحرف من الكلمة

 %4 اخلطأ يف اهلمرة اإلمًء 3%

 الصرف %3 كلمة زائدة النحو 10
 اخلطأ يف اختيار

 بنية الكلمة املناسبة 
4% 

   88%   84% 

ن ولنأخذ مثااًل للبحث عن إحدى الكلمات  للكشف عن دقدة اسدتخدامها مد   
قبل الناطقني بغري العربية، فلو حبثنا يف كامل املدونة عن استخدام كلمدة "َيَتَعلَّدق" لددى    

مرة، وميكن أأ نستبعد واحدة منها   28الناطقني بغري العربية، سن د أنها استخدمت 
ألأ الكلمة نفسها تكررت يف ذات ابملة ومل ترد بينهما مفردٌة صحيحة، وبالتالي فإأ 

ة الستخدام كلمة "يتعلق"، أتى حرف ابر "الباء" بعدد  دس عشدرة حالدة     حال 27لدينا 
، بينما أتت كلمات أخرى متنوعدة بعدد احلداالت الباقيدة الديت لثدل       %56منها لثل 

(، ومبدا أأ كلمدة "يتعلدق"    4من جمموع احلاالت )انظر هذه احلاالت يف ابددو    44%
بكذا" إأ مل يفصدل بينهمدا بالفاعدل حندو     يعقبها يف الغالا حرف ابر "الباء" حنو: "تعلق 

"تعلق فًأ بكذا" فيمكن تصنيف هذا اخلطدأ علدى أند  مدن األخطداء الدالليدة، وهدو        
"Word selection    يف عشدر حداالت وهدي الديت     اخلطأ يف اختيدار الكلمدة املناسدبة "

مدن  استخدم فيها املتكلم أو الكاتا كلمة ال ترد بعد الفعل "يتعلق" بناء على مدا جندده   



 منوذجًا اللغوية ملتعلمي اللغة العربية املدونة املدونات اللغوية للمتعلمني يف حتليل األخطاء 

 جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهاجملة                                                          224

(، وأمدا املثدالني   4يف ابددو    10إىل  1)األمثلدة مدن    (9)أمثلة هلا يف املعاجم العربيدة 
"، حيث كلمة ناقصة Missing word" الباقيني فيمكن تصنيف اخلطأ فيهما على أن 

 12و 11أسقط الكاتا حرف الباء من السياق دوأ استبدا  حرف آخر ب  )األمثلدة  
 (. 4يف ابدو  

 .مات الواردة بعد الفعل "يتعلق" من غري مصاحباتها الصحيحة: الكل4ابدو  

 السابقالسياق  م
 مفردة البحث

 مع الكلمة التالية 
 الًحقالسياق 

نوع الكلمة بعد 
 مفردة البحث

 وصف اخلطأ

 حرف جر ذالىل ثم بعد يتعلق فى لدكاتر يوضح الناس ما 1
 اخلطأ يف اختيار

 الكلمة املناسبة 

 حرف جر ذالىل، فسئلت فى يتعلق فى مامن يوضح الناس  2
 اخلطأ يف اختيار

 الكلمة املناسبة 

3 
التخصص ألأ هذا 

 التخصص
 حرف جر جيمع أحكام اهلل يتعلق يف

 اخلطأ يف اختيار
 الكلمة املناسبة 

 يتعلق يف أعرف أكثر من أمور 4
الدين والشريعة 

 كما
 حرف جر

 اخلطأ يف اختيار
 الكلمة املناسبة 

 يتعلق عن يف الفصل عماالطًب  5
النصيحة وشروط 

 الرحلة
 حرف جر

 اخلطأ يف اختيار
 الكلمة املناسبة 

6 
هلم، ثم ألقيت حماضرة 

 يتعلق أ
 حرف جر الفوائد يتعلق عن

 اخلطأ يف اختيار 
 الكلمة املناسبة

 حرف جر األحاديث والتفسري يتعلق على كثريا من املعلومات اليت 7
 اخلطأ يف اختيار

 ة املناسبةالكلم 

 حرف جر حياتي، أخربني يف يتعلق على لي أبي قصًة ما 8
 اخلطأ يف اختيار

 الكلمة املناسبة 

9 
اإلخوة سألقي إليكم 

 حماضرة
 حرف ناسخ طلبة العلم طلا يتعلق أأ

 اخلطأ يف اختيار
 الكلمة املناسبة 

 ظرف هذا التخصص لي يتعلق حو  مثل هذا التخصص ومما 10
 ار اخلطأ يف اختي

 الكلمة املناسبة
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 السابقالسياق  م
 مفردة البحث

 مع الكلمة التالية 
 الًحقالسياق 

نوع الكلمة بعد 
 مفردة البحث

 وصف اخلطأ

 كلمة ناقصة اسم أو اجملا  الذي يتعلق التخصص فإن  نشعر باالرتياح وفيما 11

12 
اللغة، ومرياثنا العلمي 

 فيما
 كلمة ناقصة اسم وغريها ال ميكن يتعلق الشرعية

وعند وسم األخطاء يف هذه األمثلة فإأ الوسم سديكوأ للكلمدة الدواردة بعدد     
عشرة األوىل )ألنها غري مناسبة للسدياق(، وأمدا االثنداأ األخدرياأ     الفعل يف األمثلة ال

فسيكوأ للفعل نفس  لوجود كلمة مفقودة بعده مباشرة )وهي حرف ابر الباء(، كما 
 .5يف ابدو  

 .: وسم حاالت اخلطأ الواردة مع الفعل "يتعلق"5ابدو  
 املثا  م
 عدذالىل ثم ب <SW> يفلدكاتر يوضح الناس ما يتعلق  1

 ذالىل، فسئلت فى <SW> يفمن يوضح الناس ما يتعلق  2

 جيمع أحكام اهلل <SW> التخصص ألأ هذا التخصص يتعلق يف 3

 الدين والشريعة كما <SW> أعرف أكثر من أمور يتعلق يف 4

 النصيحة وشروط الرحلة <SW> الطًب يف الفصل عما يتعلق عن 5

 الفوائد <SW> عن هلم، ثم ألقيت حماضرة يتعلق أ يتعلق 6

 األحاديث والتفسري <SW > كثريا من املعلومات اليت يتعلق على 7

 حياتي، أخربني يف <SW> لي أبي قصًة ما يتعلق على 8

 طلبة العلم طلا <SW> اإلخوة سألقي إليكم حماضرة يتعلق أأ 9

 حو  هذا التخصص لي <SW>مثل هذا التخصص ومما يتعلق  10

 التخصص أو اجملا  الذي <XM>رتياح وفيما يتعلق فإن  نشعر باال 11

 وغريها ال ميكن الشرعية <XM >اللغة، ومرياثنا العلمي فيما يتعلق  12
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 .تفسري األخطاء -4

يرى الباحثوأ يف اكتساب اللغة الثانية أأ هذه املرحلة هي أهم مراحدل حتليدل   
حدوث ، والدذي   األخطاء، حيث تتضمن حتديد مصدر كل خطأ للوقوف على أسباب

يعنينا هنا هو املصدر اللغوي النفسي للخطأ، أي العمليات الذهنية السدتخدام اللغدة   
 (Rampton, 1987)الثانية وطبيعة نظامها املعريف يف ذهن املدتعلم، ويدرى رامدب     

وجود مصادر لغوية اجتماعية لألخطاء، ومنها أأ يعمد املدتعلم إىل اسدتخدام صديغة    
كوسيلة للتحكم يف االنطباع الذي يريد إيصال  للطرف  –خبطئها  مع معرفت  –خاطئة 

ًً التلطف يف الرفض باسدتخدام أسداليا تدوحي بأند  ال يدزا        اآلخر، ومن ذلىل مث
 متعلمًا بسيطًا للغة.

أحد األسباب البارزة للوقوع يف األخطداء يرجدع إىل الصدعوبة الديت يواجههدا      
املتعلقة باللغة الثانية أثناء التواصل املباشر مع  املتعلم عند اسرتجاع املعلومات اللغوية

اآلخرين، فالصي  والقواعد اليت مل يسيطر عليها املتعلم بعد، تتطلا من  جهددًا ذهنيدًا   
كبريًا، ولذا قد يل أ إىل استخدام صي  وقواعد سبق ل  اسدتخدامها والسديطرة عليهدا    

 مع أنها خاطئة.

عمليات الذهنية اليت قد يسدتدعيها املدتعلم   وعند تفسري األخطاء حنتاج ملعرفة ال
عند عدم إملام  بالصي  أو القواعد الصحيحة للغة الثانية، وهنا ال بد من التفريق بدني  
نوعني أساسيني من العمليات يؤدي كل نوع منها إىل فئة خمتلفة من األخطاء: أخطداء  

خدل اللغدة الثانيدة    وأخطاء نابعة من دا ،(interlingual)سببها التداخل بني اللغات 
 (.intralingual)نفسها 
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فاألخطاء اليت يسببها التداخل بني اللغات تندتج يف الغالدا مدن تدأثري قواعدد      
على اللغة الثانيدة، ويدذكر كدوردر     –لغت  األم أو أي لغة يعرفها  –وصي  لغة أخرى 

(Corder, 1983)        عمليتني حتدت هدذا الندوع مدن األخطداء: النقدل(Transfer )

، وحيدث النقل عند إقحام املتعلم لقواعد لغة أخدرى يف  (Borrowing)رتاض واالق
نظام  اللغوي املعريف املسمى باللغة املرحلية لتصبح جزءًا منهدا، أمدا االقدرتاض فهدو     
استخدام مؤقت لصي  وقواعد لغة أخرى كإسرتاتي ية للتواصدل فقدط، وال يسدتلزم    

ملرحلية بشكل دائدم. ولديس مدن السدهل     إدراج هذه الصي  والقواعد يف نظام اللغة ا
حتديد ما إذا كانت إحدى الصي  أو القواعد املستخدمة يف اللغدة اهلددف هدي نتي دة     
لعملية النقل من لغة أخرى، ولكي نستطيع ابزم بأأ النقدل هدو سدبا اخلطدأ فإنندا      

طأ حنتاج إىل إجراء مقارنة بني متعلمني من خلفيات لغوية خمتلفة، لنكتشف أأ هذا اخل
يصدر عن جمموعة طًب يشرتكوأ يف لغة واحدة، وال يقع في  أولئىل الذين ينتمدوأ  

 إىل اللغات األخرى.

نابعة من داخل اللغة الثانية نفسها فهي انعكاس إلسدرتاتي يات  أما األخطاء ال
التعلم العامدة، أي الديت تظهدر لددى كدل املدتعلمني بغدض النظدر عدن لغداتهم األم،           

 قائمة بأهم هذه اإلسرتاتي ات: (James, 1998)ويستعرض جيمس 

 Over)التعمديم الزائدد   : وهدو ندوع مدن    (False analogy)القياس اخلداطئ   .1

generalisations)       الذي سبق ذكره، كاستخدام ابمدع السدامل ملدا جيمدع مجدع
 تكسري )حديقة جيمعها على حديقات بد  حدائق(.

أأ االسدم "زدزة" مؤندث    : ومن ذلدىل اعتقداد   (Misanalysis)التحليل اخلاطئ  .2
 بسبا التاء املربوطة، أو أأ "عثماأ" مثنى بسبا األلف والنوأ يف آخره.
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: ويعددرب عندد  (Incomplete rule application)اسددتخدام قواعددد ناقصددة  .3
، ومن ذلىل اخلطأ يف موقع اسم (Under generalisations) بالتعميم الناقص

ن؟" قياسًا علدى مدا حيدل حملدها يف مجلدة      االستفهام "أين" يف مجلة "وضعَت الكتاب أي
 التثبت. ابواب "وضعُت الكتاب على الطاولة"، وذلىل يف حا  مل يقصد بهذه ابملة

: مثل إسقاط األجدزاء الديت   (Exploiting redundancy)حذف تكرار املعنى  .4
 هلا وظيفة حنوية لكنها ال تؤدي إىل تغيري كبري يف املعنى، مثل حذف عًمة ابمدع 

 يف "رأيت الطًب وهم يذها إىل املدرسة".( او والنوأالو)
 :(Overlooking co-occurrence restrictions)جتاهل قيود التًزم اللغوي  .5

فمع أأ لفظديت "عاجلدة" و"سدريعة" مرتادفتداأ، إال أأ "وجبدات عاجلدة" ليسدت مدن         
 املتًزمات اللفظية خبًف "وجبات سريعة".

الل وء إىل تبسيط القواعد اليت قدد حتتداج إىل    : أي(Simplification)التبسيط  .6
جهد لتعلمها، مثل استخدام صيغة املفرد يف مجيع احلداالت "َأعدرُف كدلَّ الطدًب     

 الذي جنحوا يف االختبار".

من املشاكل املرتبطة باستخدام هذه القائمة أو غريها أن  قد يكوأ من الصدعا  
قوع اخلطأ، فاخلطأ الواحد قد تنطبق حتديد أي هذه اإلسرتاتي يات هي املسؤولة عن و

 علي  أكثر من إسرتاتي ية.

وميكددن النظددر إىل اخلطددأ بطريقددة أخددرى، فدديمكن أأ يكددوأ خطددأ َطَبعيددًا     
(natural)،   أي ناجتًا عن إسرتاتي يات التعلم العامة اليت سبق استعراضها، أو خطدأ

االسدتقرائي  اخلطأ  (Stenson, 1974)، وُيعرِّف ستينسن (induced) (10)استقرائيًا
بأن  ذلىل اخلطأ الناتج عن طريقة تعليم اللغة، وميثل ل  باخلطأ أثناء التدريبات الشفهية 

 يف القاعة الدراسية، وميكننا تنزيل  على املثا  التالي:
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 املعلم: يا خالد  اسأ  زميلىل سامل أين ذها يف اإلجازة املاضية؟ 
 ة؟خالد: يا سامل  أين ذها يف اإلجازة املاضي 

يريداأ أأ هدذا    (Ellis & Barkhuizen, 2005) لكدن ألديس وبداركويزأ   
اخلطأ ميكن أأ يكوأ طبعيًا وميكن أأ يكوأ ُمحدثًا يف نفس الوقت، فإذا أرجعنداه إىل  

إسرتاتي يات التعلم العامة مثل استخدام قواعد ناقصة، كاأ بذلىل طبعيًا، وإأ إحدى 
بشكل عام فإأ حتديد اخلطأ كاأ خطأ ُمحدثًا. ونظرنا إىل أثر عملية التعلم وتسببها يف 

مصدر اخلطأ ليس من األمور السهلة، وذلىل لكثرة املصادر اليت مل يتم التعرف عليهدا  
بدقة إىل اآلأ، وحتى لو مت ذلىل فإأ اإلشكاالت املرتبطة بهذه املصادر قدد تسدتمر يف   

لنا إىل مصددره،  الظهور، حيث إأ اخلطأ نفس  قد يعطينا فقط طرف اخليط الذي يوص
مرسديا  -ويبقى مصدر كثري من األخطاء غامضًا، وهلذا السدبا فدإأ شداكرت وسديلس    

(Schachter & Celce-Murcia, 1977 ) عندد   الباحثني باحلذر الشديديوصياأ
التعرف على مصدر أحد األخطاء، حيث إأ كثريًا من األخطاء قابلة للتفسري بناء على 

 ا مبصدر وحيد.مصادر متعددة أكثر من ارتباطه

والديت َتسدر د جمموعدة مدن      4وبالرجوع لقائمدة األخطداء الدواردة يف ابددو      
حاالت اخلطأ يف ما َير ُد بعد الفعل "يتعلق"، فإأ أقرب ما ميكدن أأ ُتفسَّدر بد  األخطداء     

 Overlooking co-occurrence"جتاهل قيود التًزم اللغدوي  العشرة األوىل هو 
restrictions،"  حرف ابر "الباء" من مًزمات الفعل "يتعلق"، وقد اسدتبَدَ   حيث إأ

ًً واضدحًا، وقدد ُيفسَّدر       بها املتكلم أو الكاتا كلمة أخرى، مما جعل يف الكدًم خلد
(، حيث سقط حرف ابر البداء، بأند  مدن قبيدل     12و 11اخلطأ يف املثالني األخريين )

سدقط الكاتدا األجدزاء    ُي"، أي أأ Exploiting redundancy"حذف تكرار املعنى 
 اليت هلا وظيفة حنوية لكنها ال تؤدي إىل تغيري كبري يف املعنى.
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ومثل هذه التفسريات ال ميكن القطع بها كما ذكرنا، فقد جند لددى املدتكلم أو   
تفسريًا آخر خمالفًا ملا نعتقد، كما أأ بعدض هدذه األخطداء قدد      –لو سألناه  –الكاتا 

ال مدن داخدل اللغدة الثانيدة      (interlingual)للغدات  يكوأ من قبيل التداخل بدني ا 
، أو من قبيل الغلط ال اخلطأ، أي أن  مرتبط باألداء اللغدوي  (intralingual)نفسها 

ال بالكفاية اللغوية، وبالتالي فإننا حنتداج أواًل ألدلدة أكثدر وضدوحًا إلثبدات أأ هدذه       
دلة أخدرى ترشددنا ملصددر    لدى املتعلم، ثم أل النظام املعريف اللغوياألخطاء تعكس 

 عملية. هذا اخلطأ، وبالتالي لتفسري أسباب  بدقة أكرب  ليكوأ البحث فيها بعد ذلىل ذا نتي ة

 .تقييم األخطاء -5

تقييم األخطاء ليس مرحلدة أساسدية يف حتليلدها بقددر مدا هدو إجدراء إضدايف         
ة إىل لًستفادة من نتائج التحليل، وهو يتضمن حتديد وزأ كدل خطدأ ومددى احلاجد    

 أخذه يف االعتبار عند تصميم املواد التعليمية، ويشمل تقييم األخطاء اخلطوات التالية:

حتديد اخلطأ الذي سيتم تقييم ، وقد يشمل ذلىل مجيع األخطداء املسدتخرجة مدن     .1
نص املتعلم أو جمموعة خمتارة منها وهو الغالا، ويتم استعراض هذه األخطاء إما 

 أو يف كامل السياق النصي هلا.يف ابمل اليت وردت فيها، 
حتديد املعيار املناسا للحكم على األخطاء، وأشهر املعدايري املسدتخدمة هدو "وزأ     .2

اخلطأ" أي مدى أهميت  وخطورت  علدى لغدة املدتعلم، ومدن املعدايري أيضدًا "درجدة        
 وضوح اخلطأ"، و"كثرة تردده أو تكراره".

ئمة بابمل املشتملة على األخطاء إعداد أداة لتقييم اخلطأ، وتتضمن يف الغالا قا .3
ًً تتبع  طريقدة التقيديم، ومدن أشدهر هدذه الطدرق تقيديُم األخطداءل          أو النص كام
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باستخدام تصنيٍف في  عدة درجات تبدأ مدن "األكثدر أهميدة" وتنتهدي عندد "األقدل       
، الدذي  Likert Scale (Likert, 1932) يكرتالأهمية"، أو باستخدام مقياس 

يارات التالية: "مهم جدًا"، "مهم"، "حمايد"، "غري مهم"، "غري مهم علدى  ميكن أأ يشمل اخل
 اإلطًق"، أو حنو ذلىل.

اختيار التقييم املناسا لكل خطأ، ومن األفضل أأ يتم التقييم بواسطة اثنني على  .4
 األقل، وكثرة املقيمني يزيد من مصداقية النتائج ومن إمكانية تعميمها.

بتقيديم األخطداء يف سدبعينيات ويانينيدات القدرأ      اشتهرت الدراسات املعنيدة  
املاضي، إال أأ شهرتها صارت أقل بسبا عدم وجود مقياس دقيق لدوزأ األخطداء،   
ومع ذلىل فإأ معلم اللغدة قدد حيتداج إىل اختداذ قدرار حدو  األخطداء األكثدر أهميدة          

 بآخر.ملعابتها، وبالتالي فهو عمليًا سيحتاج إىل إجراء تقييم لألخطاء بشكل أو 
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 اخلامت 

سلط البحُث الضوَء على منهج حتليدل األخطداء، فشدرح املقصدود بد ، وَبديََّن       
أهميت ، وأعطى نبذة تارخيية عن  مع شرح األسس النظرية اليت قام عليها، كمدا رَبَطدُ    
بأحد مصادر اللغة الطبيعية ملتعلمي اللغة العربيدة وهدي مددونات املدتعلمني، فشدرح      

ظريًا وطبقها عمليًا على مناذج من املدونة اللغوية ملتعلمي اللغدة  خطوات هذا املنهج ن
العربية، وقدم مثااًل على ذلىل بالكشف عن دقة استخدام كلمة "َيَتَعلَّدق" بدني متعلمدي    

مدن جممدوع    %44العربية الناطقني بغريها، فوجدد أأ نسدبة احلداالت اخلاطئدة لثدل      
اخلاطئدة علدى أنهدا مدن األخطداء      احلاالت املدروسة، وقد ُصدنفت أغلدا احلداالت    

"، أي عندددما اخلطددأ يف اختيددار الكلمددة املناسددبة Word selectionالدالليددة، وهددو "
 قبيليستعمل املتعلم حرف جر غري "الباء" مثل "يف" و "عن" وحنوهما، وُيفسَّر ذلىل بأن  من 

إأ  إذ "،Overlooking co-occurrence restrictions"جتاهل قيود التًزم اللغدوي  
. النسبة البسديطة الباقيدة   الفعل "يتعلق"احلرف املستعمل مكاأ "الباء" ليس من مًزمات 

من احلاالت اخلاطئة مل يستعمل فيها املتعلم أي حرف بعد الفعل، وُصنف فيها اخلطدأ  
ال بد مدن وجودهدا    كلمة ناقصة" Missing word"على أن  خطأ حنوي، أي أأ هناك 

 مددن قبيددل "حددذف تكددرار املعنددى ل ملددة، وُفسِّددر بأندد  إللددام الرتكيددا الصددحيح ل

Exploiting redundancy"  أي أأ ُيسقط الكاتا األجزاء اليت هلا وظيفة حنويدة ،
. ومثل هذه التفسريات ليست قطعية كما ذكرنا لكنها ال تؤدي إىل تغيري كبري يف املعنى

املدتعلم، وتسدهم يف   لددى   النظدام املعدريف اللغدوي   إال باجتماع أدلة كافية تكشف لنا 
 الكشف عن مصدر هذه األخطاء، وتفسري أسبابها بدقة أكرب.
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كما يؤكد البحث يف ختام هذه الدراسة على القصدور الواضدح يف الدراسدات    
العربية القائمة على حتليل األخطداء، ولعدل إبدراز أهميتد  وشدرح منه يتد  يف هدذه        

نظدر البداحثني إىل أهميدة قيدام      الدراسة، مع ربط  باملصدادر اللغويدة احلديثدة، يلفدت    
دراسات عربية تسهم يف اإلفادة مدن هدذا امليدداأ، وتصدل بدإذأ اهلل إىل نتدائج أكثدر        

تطدوير طرائدق   مشواًل ودقدة يف تفسدري أخطداء متعلمدي اللغدة العربيدة، وبالتدالي يف        
 تعليم اللغة العربية وتعلمها بشكل عام. التدريس، واملواد التعليمية، واملعاجم، ويف
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 ات:اش والتعليدقااهلوام

: الَغَلُط: َأأ َتع يا بالشيء فً َتع ر َف وج  الصواب في . هد(1414البن منظور ) يف لساأ العرب( 1)
بني اخلطأ والغلط مبا يلي: "أأ  (55م: 1997) مييز أبو هً  العسكريو واخلطأ: ضدُُّ الصواب.

ابًا يف نفسد ، واخلطدأ ال يكدوأ    الغلط هو وضع الشيء يف غري موضدع ، وجيدوز أأ يكدوأ صدو    
 صوابًا على وج ".

( عن أبي الدرداء رضي اهلل عن  قا  : "مسع الن  صدلى اهلل  2/439روى احلاكم يف مستدرك  ) (2)
ضدعف    ،علي  وسلم رجً قرأ فلحن فقا  رسو  اهلل صدلى اهلل عليد  وسدلم أرشددوا أخداكم"     

 (.914قم )( ر2/315األلباني يف سلسلة األحاديث الضعيفة )

يهدف هذا املنهج إىل حتليل مسات لغوية حمددة يف اللغة اهلدف للمتعلم، بقياس دقة اسدتخدام    (3)
هلذه السمات مقارنة مبا يفرتض أأ يكوأ علي  السدياق الصدحيح، وذلدىل للكشدف عدن مددى       

لسمة اكتساب  هلذه السمات، وميكن استخدام الصيغة املختصرة التالية الستخراج دقة استخدام ا
 :، ومتابعة منوها لدى املتعلماللغوية حمل الدراسة

  

مع احتساب حداالت االسدتخدام غدري املفرتضدة، أي     " حتليل احلاالت املفرتضة منهج "نفس  هو(4)
 Over)اليت يستخدم فيها املتعلم السمة اللغوية يف غدري حملدها، ويعدرب عنهدا بدالتعميم الزائدد       

generalisations)غت  كما يلي:، وصي 

  

اللغدة العربيدة، ميكدن االطدًع علدى البحدث التدالي:        ملتعلمدي  حو  التح ر اللغدوي   للقراءة (5)
، التح ر يف لغة متعلمي اللغة العربية النداطقني بغريهدا، جملدة    (هد1426العصيلي، عبدالعزيز )

 .389-301(: 33) 17جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها، 

(نسبة مئوية) دقة االستخدام  =
عدد املرات الصحيحة الستخدام السمة اللغوية
عدد املرات املفرتضة الستخدام السمة اللغوية

 

 

(نسبة مئوية) دقة االستخدام  =
عدد املرات الصحيحة الستخدام السمة اللغوية

عدد حاالت التعميم الزائد + عدد املرات املفرتضة الستخدام السمة اللغوية
(نسبة مئوية)  دقة االستخدام  =

عدد املرات الصحيحة الستخدام السمة اللغوية
عدد املرات املفرتضة الستخدام السمة اللغوية

 

 

(نسبة مئوية) دقة االستخدام  =
عدد املرات الصحيحة الستخدام السمة اللغوية

عدد حاالت التعميم الزائد + عدد املرات املفرتضة الستخدام السمة اللغوية
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 النص رقم  ( ميكن االطًع على السياق الكامل لل ملة يف6)

S821_T1_F_Pre_NNAS_W_H يف املدونة اللغوية ملتعلمي اللغة العربية  
www.arabiclearnercorpus.com

يف املدونددة اللغويددة  S515_T1_M_Pre_NNAS_W_Cهددذه ابملددة مددن الددنص رقددم  (7)
 ملتعلمي اللغة العربية.

 ميكن االطًع على دليل وسم األخطاء عن طريق الرابط التالي:  (8)
http://www.abdullahalfaifi.com/Error_Tagging_Manual_v2.pdf 

ًً: )َتَعلََّق( الشوك بالثوب: َعللق، و (9) الوحُش أو الظُ  باحللبالة: وقدع فيهدا   -يف املع م الوسيط مث
فًنًا، وبد : أحبَّد  )املع دم الوسديط،     -الشيَء: َعلَّق . و–و اإل بُل: أكلت الَعْلَقى. -وَأمسكت  . و

 هد(. 1426

 (م2007 وآخدروأ  جداك سدي  ( ترجم مع م لوجنماأ لتعليم اللغات وعلم اللغدة التطبيقدي )  10)
 إىل خطأ استقرائي.( Induced Error)مصطلح 

 



 منوذجًا اللغوية ملتعلمي اللغة العربية املدونة املدونات اللغوية للمتعلمني يف حتليل األخطاء 

 جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهاجملة                                                          236

 :املراجع العربي 
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 اإلمام حممد بن سعود اإلسًمية.
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 د اإلسًمية.اإلمام حممد بن سعو
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 ( جممع اللغة الع1426املع م الوسيط .)القاهرة: مكتبة الشروق الدولية.4ربية. طهد ، 
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