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 ملخص البحث

 

اجية إنتمهارة  لمتعلمي اللغة العربية الصينيين في جامعة قوانقدونغ للدراسات األجنبيةمهارة الكتابة 

مقدرة  تطلبت أنفسهمفي االتصال والتعبير عن هم وأداة من أدوات تعلمهمووسيلة من وسائل  ،لغوية

في والصرفي معرفة نظامية اللغة العربية المتعلمة وضوابطها الخاصة في النظام الصوتي هم من

ة لدى  أخطاء كتابي كا ما تكون هناغالب، ومؤثرةمفيدة و لكي تكون  والداللي والنحوي واألسلوبي

و أائية اء بنأخطأثناء تعلمهم لهذه المهارة سواء أكانت هذه األخطاء متعلمي اللغة العربية الصينيين 

سوء عدم وضوح الفكرة ويؤدي استعمالها الخاطئ إلى  صرفية أو معجمية أو أسلوبية أو إمالئية

هدف هميتها والالضوء على مشكلة األخطاء الكتابية وبيَّنا أ سلطناوفي هذا البحث  ،الفهم لدى متلقيها

حددنا و، ا بالمصطلحاتو قدمنا بعض الدراسات السابقة حول هذه المشكلة و أسبابها وعرفن ،من ذلك

، وحللنا مصادر هذه األخطاء وصنفناها بحسب أنواعها معتمدين في ذلك على كتابات العينة المختارة

 ل العمليةالسبهذه األخطاء وفق خطوات اتبعناها أثناء التطبيق على أفراد العينة، ومن ثم اقترحنا 

امعة جالدارسين في  العربية الصينيينمتعلمي اللغة لدى  المستطاعقدر للتخلص من هذه المشكلة 

     قوانقدونغ للدراسات األجنبية

معة لعربية، جااللغة  ، المتعلمون الصينيونتحليل األخطاء الكتابية، مهارة الكتابة الكلمات المفتاحية:

 .قوانقدونغ للدراسات األجنبية
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Summary of the research 

For the Arabic language learners at Guangdong University of Foreign 

Studies, writing skill is a linguistic productive skill as well as one of their 

tools for communication and expression of themselves that requires their 

ability to know the systematization of Arabic language and its special 

controls in the phonemic, morphological, semantic, grammatical and stylistic 

systems. There are many common mistakes among Chinese students during 

their learning of this skill, whether these mistakes are constructive, 

morphological, lexical, stylistic or spelling mistakes, the wrong use of it 

leads to a lack of clarity in expression of their ideas and misunderstanding. 

In this research we will shed light on these mistakes, and we have already 

finished some previous studies on this issue and clarified the reasons and 

defined the relevant terms, and we identified the sources of these mistakes 

and classified them according to the selected sample, and we analyzed these 

mistakes according to the steps followed during the research on the samples, 

and in the end we will suggest some practical ways to get rid of those 

mistakes as much as possible for Chinese learners studying at Guangdong 

University of Foreign Studies. 

KeyWords: Writing skill,  analyze the writing mistakes,  Chinese Arabic 

language learners,  Guangdong University of Foreign Studies. 

 

 

 

 

 

 



 
 مقدمة:

لنحوي لكل لغة من لغات العالم نظمها وضوابطها الخاصة في النظام الصوتي والصرفي والداللي وا

لجمل واألسلوبي فاللغات تختلف بينها في الحروف وأوجه بناء الكلمات أو الصيغ ووظائفها في ا

، لها ائها وما إلى ذلك. واللغة العربية واحدة من تلك اللغاتوتنوع أساليبها ونظمها وطرق أد

تي تشترك خصائصها وميزاتها، منها الخاصة التي تنفرد بها دون بقية لغات العالم ومنها العامة ال

فيها مع لغات أخرى من فصيلة لغوية واحدة أو فصائل لغوية أخرى ومن خصائصها أنها لغة 

 بنية.والصيغ التي تعطي المعاني المعجمية والوظيفية لتلك األ اشتقاقية غنية بأبنية الكلمات

 ونغ للدراساتقوانقدفي جامعة متعلمو اللغة العربية الصينيون أنه كثيراً ما يقع   انوقد الحظ الباحث

اع إما وهذه األخطاء أنو في مستوى تعلمهم،متعلمين ، في األخطاء رغم ارتقاء هؤالء الاألجنبية

ئاً عماالً خاطاستويستعملون اللغة العربية أخطاء بنائية أو صرفية أو معجمية أو أسلوبية أو إمالئية، 

ي فهم وعدم وضوح الفكرة التي تؤدي إلى سوء ف، يؤدي في أغلب األحيان إلى تفكك الجمل العربية

واقتراح  طاء للتعرف على أنواعها المختلفةبدراسة هذه األخ اأن يقوم اناألخر، ولذلك قرر الباحث

ي فالدارسين  متعلمي اللغة العربية الصينيينالسبل العملية لتالفيها والتخلص منها قدر اإلمكان لدى 

 .قوانقدونغ للدراسات األجنبيةجامعة 

 

 مشكلة البحث:

ونغ قوانقدجامعة في الدارسين متعلمي اللغة العربية الصينيين مشكالت األخطاء الكتابية عند 

ربية، وذلك في كتابة اللغة العالمتعلمين الصينيين هي المشكالت التي تُواِجه  ،للدراسات األجنبية

عدها نها، أو بألسباب عدّة قد ترتبط ببيئتهم، وطبيعة لغتهم، وصلتها باللغة العربية، من حيث قربها م

 ممدى سعيهولها،  ماللغة العربية، وتقبّلهلدراسة  م، وبدافعيتهمتعلمين أنفسهمعنها، وقد ترتبط بال

 لتحقيق المستوى األفضل من خالل دراستها.

لذين اصينيين متعلمين اللعدد من ال نامن خالل تدريس ناللغة العربية  للناطقين بغيرها الحظ ينوكمعلم

لتراكيب ، شيوع األخطاء في بنية الصينا -جامعة قوانقدونغ للدراسات األجنبية يأتون  لدراسة في 

األخطاء والعربية واألخطاء الصرفية في استخدام األوزان وتوظيفها في السياق واألخطاء المعجمية 

م، ابية عندهتفشي األخطاء الكت ناالحظ ااألسلوبية الناتجة عن الترجمة واألخطاء اإلمالئية كما أنن

ً رغم تقدّم هؤالء ال ة سئلة كثيرأ اهم، وقد راودتنفي مستوى تعلممتعلمين وانتشارها انتشاراً واضحا

 الذين يتعلمون العربية مثل:متعلمين هؤالء العن هذه األخطاء اللغوية الكتابية لدى 

 



 
            لغةالذين يدرسون المتعلمو اللغة العربية الصينيون لتي يقع فيها ما األخطاء اللغوية الكتابية ا -       

 ؟ قوانقدونغ للدراسات األجنبيةالعربية في قسم تعليم اللغة العربية في جامعة 

 ا شيوعاً ؟ ما طبيعة هذه األخطاء وما أكثره -       

 معالجتها ؟ نالة والكامنة وراء هذه األخطاء وكيف يمكنما األسباب المحتم -      

 

 أهمية البحث:

ل بحث من خالتعليم اللغات األجنبية، وتنبثق أهمية هذا الإن لتحليل األخطاء أهمية كبيرة في برامج 

 األمور اآلتية:

لة حثين بأدو تزود البا الصينيين إن دراسة األخطاء الكتابية سوف تساعد المعلمين والمتعلمين -

لفرد اعن كيفية تعلم اللغة أو اكتسابها، كذلك االستراتيجيات واألساليب التي يستخدمها 

تواجه  يستطيعون التعرف على المشكالت الكتابية التي الصينيون معلمونالكتساب اللغة، فال

 فيضعون خطة عملية تساعد في معالجة هذه المشكالت. متعلميهم.

تقترح وفدراسة األخطاء الكتابية تعرض أخطاء منتشرة لديهم  الصينيين وبالنسبة للمتعلمين -

 لكتابة.اناء واالستخدام الصحيح في طرقاً صحيحةً لهؤالء المتعلمين ليتعرفوا على أوجه الب

يمية اد التعلإن دراسة األخطاء الكتابية تفيد في إعداد المواد التعليمية، إذ يمكن تصميم المو -

الخاصة  في ضوء ما تنتهي إليه دراسات األخطاءللمتعلمين الصينيين للغة العربية المناسبة 

 بهم.

واء من س للمتعلمين الصينيينإن دراسة األخطاء الكتابية تساعد في وضع المناهج المناسبة   -

 أساليب التقويم. مطرق التدريس أ ماختيار المحتوى أ محيث تحديد األهداف أ

 المتعلمينإن دراسة األخطاء تفتح الباب لدراسات أخرى نستكشف من خاللها أسباب ضعف  -

 للغة الثانية، واقتراح أساليب العالج المناسبة.في برامج تعلم ا الصينيين

إنها مساهمة متواضعة جداً في تذليل بعض المشكالت في عملية تعلم التعبير العربي  -

ً لضوابط وقوانين اللغة الصحيحة لدى الناطقين األصليين بها ومن هن ا فإنها وتعليمها وفقا

سات في جامعة قوانقدونغ للدرا اسوف تسهم في تحسين مستوى تعلم اللغة العربية وتعليمه

 .الصين -األجنبية 

 

 

 

 



 
 أهداف البحث: 

 يهدف هذا البحث لتحقيق األهداف اآلتية:

ن يدرسون الذيمتعلمو اللغة العربية الصينيون رصد المشكالت الكتابية اللغوية التي يواجهها  -

ائهم للجمل الكتابة أثناء بنفي مهارة  قوانقدونغ للدراسات األجنبيةفي جامعة العربية اللغة 

ة من والتراكيب والتعابير واألوزان العربية ومعالجتها حتى تخرج كتاباتهم سليمة وخالي

ية بات اآللالخطأ، وحتى ال يفهمها القارئ فهماً خاطئاً وذلك من خالل الممارسة وكثرة التدري

بالقدرة ادٌر بطبيعته، والتي تجعلهم قادرين على التخلص من المشكالت الكتابية واإلنسان ق

 المعطاة له من هللا على إنتاج الكثير.

اء يقدم هذا البحث فوائد نظرية وأخرى عملية؛ فعلى الجانب النظري يختبر تحليل األخط -

هو يعد ونظرية علم اللغة النفسي في تأثير النقل من اللغة األم ، فتثبت صحتها أو خطأها، 

 ً  الخصائص ثم إّن تحليل األخطاء يقدم إسهاماً طيباً عن في دراسة تعلم اللغة، عنصراً مهما

 . وهو يكشف عن كثير من الكليات اللغوية الكلية المشتركة في تعليم اللغة األجنبية،

ت في جامعة قوانقدونغ للدراساساليب تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها أالسعي إلى تيسير  -

وف ، لمعالجة األخطاء الكتابية في تراكيب الصفة والموصووضع الحلول الصين ،  –األجنبية 

 واإلضافة، و تذكير الفعل وتأنيثه وغير ذلك من المشاكل الكتابية.

ي سياق الذالعرض لكيفية بناء الجمل والتراكيب واألوزان واستعمالها استعماالً صحيحاً في ال -

 .متعلمو اللغة العربية الصينيونينشده 

اء متعلميهم أثنعلى معرفة مواطن الصعوبة لدى  العربية الصينيينمعلمي اللغة مساعدة  -

ً جداً للم مل عوهو  علمين ،تعلمهم، فعلى الجانب العملي يعد تحليل األخطاء عمالً مهما

لذي ا، أو تعديل المحيط العلمية لمادةل همأو تطوير مفي تغيير طريقته ممتواصل، يساعده

ات من على المستوى األعلى في التخطيط في المقررفيه. ولكّن أهميته الكبرى تك ونيدرس

اعدة هؤالء أثناء العمل من أجل مس هموالمقررات العالجية، وإعادة التعليم، وتدريب الدراسية،

  .في إتقان اللغة العربيةمتعلمين ال

لدراسة في ضوء نتائج هذه امتعلمين الصينيين للغة العربية السعي نحو إعداد منهج جديد لل -

 راعي المشكالت الكتابية عندهم.التي ت

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 البحوث السابقة: 

طالع العوناً من خالل ا ناهناك بعض الدراسات السابقة المهمة في مجال هذا البحث والتي قدمت ل

 عليها وسأعرض بعضاً منها فالدراسات في هذا المجال كثيرة ومتنوعة نذكر منها:

التحريرية لدى طالب معهد الخرطوم الدولي للغة عمر الصديق عبد، تحليل األخطاء اللغوية  -1

 1م2000-1999العربية للناطقين بلغات أخرى

تعلمو تناول المؤلف في دراسته هذه أهم االتجاهات التي اهتمت بموضوع األخطاء التي يرتكبها م

 طالبات الاللغات األجنبية كما استهدفت الدراسة إيجاد الحلول لمشكلة األخطاء التحريرية في كتاب

 األجانب عند تعلمهم اللغة العربية.

لتعلم اوقد قامت الدراسة على افتراض أن السبب الرئيس لهذه األخطاء يرجع إلى سياق التعلم أو 

م وجود افياً وعدالناقص المتمثل في البيئة التعليمية غير المساعدة وعدم وجود المعلم المدرب تدريباً ك

 ائل التعليمية.المنهج الدراسي المناسب وقلة الوس

 ومن أهم نتائج الدراسة اآلتي:

 .كل طالب العينة وقعوا في أخطاء مشتركة مع أنهم ينتمون إلى خلفيات لغوية متباينة -

 وأكثر األخطاء هي التنكير والتعريف ثم التذكير والتأنيث واألصوات وحروف المعاني  -

 اإلعراب ثم األسلوب والمعجم والضمائر وأخيراً الصيغ.

اللغة  إدارة المعهد للقيام بتصميم برنامج إسعافي يهدف إلى تقوية الطالب في معرفةدعوة  -

 نفسها للتخلص من الضعف اللغوي.

 

وهو  هذا البحث مرتبط ببحثنا من ناحية الموضوع والمنهج وشموله األخطاء اللغوية كافة،

الذين  يختلف في مستويات العينة الدراسية وتتكون العينة في هذه الدراسة من طالب المعهد

علمين متينتمون إلى خلفيات لغوية متباينة، أما العينة المختارة في بحثنا فهي تتكون من 

د كما أن الحدوالصين  –غة العربية في جامعة قوانقدونغ للدراسات األجنبية صينيين لل

 الزمانية والمكانية مختلفة بين العينتين

 

مجموعة من األساتذة بجامعة أم القرى بالتعاون مع الدكتور البدراوي زهران، األخطاء  -2

بجامعة أم القرى اللغوية التحريرية لطالب المستوى المتقدم في معهد اللغة العربية 

 .2م1983
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هذه الدراسة هدفها التعرف عل األخطاء التي يرتكبها الطالب في اإلمالء واألصوات 

 والصرف والنحو داللة الكلمة.

تشمل هذه الدراسة على مقدمة ودراسة تطبيقية ومالحق، وبعد جمع األخطاء وتصنيفها 

علق بحروف الحلق وحروف توصلت اللجنة إلى أن معظم األخطاء هي أخطاء صوتية تت

عود إلى أن الدور األكبر في األخطاء يإلى النتائج  فياإلطباق والقاف والشين وقد توصلوا 

 التأثير الكبير للغة األم ووضعوا توصيات من أهمها:

 االستفادة عن طريق التمرن على القوالب. -

 االستفادة عن طريق المحاكاة والحفظ. -

 االستفادة عن طريق األنماط. -

ن مهذه الدراسة تركز في الدرجة األولى على األخطاء التي يكون مصدرها النقل السلبي 

 .المكانيةاللغة األم إلى اللغة المتعلمة كما أنها تختلف مع دراستنا في الحدود الزمانية و

ة لغير ندى زمزم، تحليل األخطاء الكتابية في التعبير الحّر لدى طلبة مركز تعليم العربي -3

في  بها في معهد تعليم اللغات بجامعة دمشق،بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير الناطقين

 تعليم العربية للناطقين بغيرها.

ة ب الكتابيقامت الباحثة فيه بدراسة شاملة لألخطاء اللغوية التي تتفشى في تعبيرات الطالب األجان

ا هذه األخطاء ومصادره في مركز تعليم العربية لغير الناطقين بها بهدف الوصول إلى أسباب

ل جاد الحلووالصعوبات اللغوية التي تواجههم عند تعلم اللغة العربية بوصفها لغة ثانية ومحاولة إي

 طالب التيالمناسبة والناجعة لها من خالل النتائج والتوصيات، وذلك كله باالعتماد على كتابات ال

ة فصول، لتحليلي ولقد تكون البحث من خمسا يكتبوها وقد اتبعت الباحثة في دراستها المنهج الوصف

 وقد خلصت الباحثة إلى العديد من النتائج والتوصيات، أهمها:

 أوال: النتائج:

 يعد التدخل السلبي للغة األم سبباً في وقوع الطالب في األخطاء اللغوية. -

 المعلم والمقرر الدراسي يكون أحياناً دورهما كبير في أخطاء الطالب اللغوية. -

 لب نفسه يكون أحياناً سبباً في أخطائه اللغوية.الطا -

 طبيعة اللغة العربية وتعقدها وقواعدها ويكون سبباً في أخطاء الطالب اللغوية. -

 ثانياً : التوصيات:

 توجيه الطالب إلى االستفادة من الفصحى خارج الفصل. -

 الناطقين بها.االهتمام بتأهيل المعلمين في المعهد في مجال تعليم العربية لغير  -

 ا؟فادة مهنإيصال الكتب المؤلفة في تعليم العربية لغير الناطقين بها إلى أيدي المعلمين لإل -

كل لتأليف مناهج دراسية جديدة تكون مستوفية للمهارات األربع مع التدريبات المناسبة  -

 مهارة وتراعى في هذه المناهج تجنب األخطاء اإلمالئية والمطبعية.

 مرة للطالب خارج الفصل في كتاباتهم وأحاديثهم.الرعاية المست -



 
هو هذا البحث مرتبط ببحثنا من ناحية الموضوع والمنهج وشموله األخطاء اللغوية كافة، و

لعربية امتعلمي اللغة يختلف في مستويات العينة الدراسية وتتكون العينة في هذه الدراسة من 

المكانية وكما أن الحدود الزمانية  الصين، –ة الصينيين في جامعة قوانقدونغ للدراسات األجنبي

 مختلفة بين العينتين.

 

 فُروض البحث:

لعربية في االذين يدرسون اللغة متعلمي اللغة العربية الصينيين توجد أخطاء كتابية كثيرة عند بعض 

 لكتابية تعودُ إلى: ا، وأسباب هذه األخطاء الصين - قوانقدونغ للدراسات األجنبيةجامعة في 

سبب الخبرة ب تداُخل اللغة األم مع اللغة الهدف. فاألخطاء الكتابية ترجع إلى التدخل اللغوي أو نقل

ن من لكل لغة األم، والتي ال يمكن استئصالها. فمن المعروف أالصينية العادات اللغوية الراسخة للغة 

ً قد يكمنهما أبجديتها وتختلف الرموز في كل أبجدية اللغتين العربية والصينية  د ون كبيراً وقاختالفا

 .صغيراً يكون 

لمتعلمين لاللغة الصينية األم ، بل إن لغتان أو أكثر عند المتعلمين الصينين للغة العربيةوهناك 

، وال مع ، ال تفرق بين المذكر والمؤنث، وال تؤنث الفعل مع االسم المؤنثالصينيين للغة العربية

 .كما في اللغة العربية الُمتعلَّمة الموصوالتالضمائر، وال أسمــاء اإلشارة، وال 

 لصينيينمتعلمي اللغة العربية اأما تأنيث المذكر، فهو من أخطاء المبالغة في التصويب، حيث إن 

ا. فيه ونفيقع الوقوع فيها وايتفادأن  ونيريد ها وونأخطاء هذه الظاهرة التي يدرك واأن يتفاد ونيريد

 . للمتعلمين الصينيين للغة العربيةجال التطور اللغوي وهذا يشير إلى مجال آخر وهو م

علمين األم للمت عن اللغة الصينيةأمــا المجال الثالث فهو يشير إلى قواعد تنفرد بهــا اللغة العربية 

ة الصينية اللغفطبيعة اللغة العربية، وما فيها من ظواهر غير موجودة في  ،الصينيين للغة االعربية

 .األم للمتعلمين

ها زمن خاص ال تعرف التقسيم الموجود في اللغة العربية، فليس في اللغة الصينيةسبيل المثال، فعلى 

لعربية بالماضي وال بالمضارع وال باألمر... وغير ذلك، ومن هنا يحدث خطأ مبعثه تداخل اللغة ا

غوية ال لخبرة  ملديه اكون لذانالمتعلمين الصينين نفسها، وصعوبة التفرقة بين أزمنتها في ذهن ال

ن إا، أي تعرف مثل هذه التقسيمات، فمبعث الخطأ هنا التداخل اللغوي، وتداخل اللغة العربية نفسه

التطور  الخطأ معزو إلى تفاعل العاملين معاً، إضافة إلى عوامل أخرى ال يمكن إغفالها، منها أن

وى المسترحلة ما زال دون ي اكتساب اللغة في هذه الممتعلم الصيني للغة العربية فاللغوي لل

ت في الجامعا المطلوب، وهذا يتطلب إعادة النظر في اإلستراتيجية الموضوعة لتعليم العربية

 ، وفي الكتب المؤلفة وفي أنواع التدريبات وأنماطها.الصينية

 أحيانامتعلمين، وها رسخت في ذهن الودوراً مهماً في هذه األخطاء، إذا ما صّحح ينكما أن للمعلّم 

هو مصدر الخطأ حيُث يُسبب هذه األخطاء، وال يبذُل جهداً للبحث عن صحتها، المتعلم الصيني يكون 

 أو إصالحها.   



 
 المصطلحات والُمسلمات:

 الخطأ الكتابي:

هو االنحراف عن قواعد اللغة العربية الصحيحة أثناء الكتابة وهذا الخطأ قد يكون إمالئياً أو صوتياً 

 ً   أو داللياً أو أسلوبياً.أو نحوياً أو صرفيا

 تحليل األخطاء الكتابية:

جمع كمية كافية من المادة الكتابية ثم تحديد األخطاء الكتابية وتصنيفها وتبويبها ومعرفة أسبابها 

 وتفسيرها واقتراح الحلول المناسبة لها.

 تعريف مهارة الكتابة:

لـمجموعة الرموز الـمكتوبة، وهي مهارةٌ  الكتابة مثل القراءة نشاٌط بصريٌّ يعتمد على إدراك العين

، هي وسيلةٌ من وسائل االتِّصال اللُّغوّيِ بين  إنتاجيَّة مثل الكالم. كما أنَّها نشاٌط حركيٌّ وفكريٌّ

األفراد، وضرورةٌ اجتماعيَّةٌ لنقل األفكار والوقوف على أفكار اآلخرين على امتداد بعدي الزمان 

كتابة على ثالثة أموٍر هي: قدرة الطالب على الكتابة الصحيحة إمالئيَّاً، والـمكان. ويتركَّز تعليم ال

ا لديه من أفكاٍر في وضوحٍ ودقَّةٍ  ، والقدرة على التعبير عمَّ  .3وإجادة الـخّطِ

:لمتعلمي اللغة العربية الصينيين المستوى المتقدم   

هو  الصين -قدونغ للدراسات األجنبية جامعة قوانفي  لمتعلمي اللغة العربية الصينيينالمستوى المتقدّم 

المستوى الذي يأتي بعد المستويات الثالثة المبتدئة، والثالثة المتوسطة، أي بعد سّتِ مستويات، وفيه: 

مفردة، ومحادثة شبه ُحّرة ... ويجري االهتمام بكل  950"يبدأ الدارس بالشروع باألدب، ويدرس 

المتعلمين الصينيين فة إلى ذلك يركز هذا المستوى على قدرة إضا4المظاهر الثقافيّة والتوكيد عليها."

على التعامل مع نصوص مختلفة في السياسة واالقتصاد واالجتماع والتاريخ والثقافة للغة العربية 

العامة إضافة إلى القواعد التي تساعد في فهم التراكيب والعبارات المدروسة مع إعطاء الفرصة 

في هذا  المتعلم الصينيالتعبيرية ويبدأ  موقدرته المتعلمينتمتن لغة للموضوعات الكتابية التي 

المستوى التعامل مع نصوص حية مثل رواية أو كتاب تخصصي... وغير ذلك، إضافة إلى وجود 

حول موضوع اختاره مستوى في نهاية ال المتعلم الصينيكلمة يجب أن يقدمه  1500بحث  مكون من 

متعلمين الصينيين للغة في هذا المستوى يتوقع من الو. دراسة في هذا المستوىللبحث فيه منذ بداية ال

اإلنتاج الشفوي، والكتابي على مستوى الفقرة المترابطة، واستخدام أدوات الربط استخداماً العربية 

 5جيداً، والتمكن من األسلوب العربي في الكتابة.
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:لصينا -جامعة قوانقدونغ للدراسات األجنبية   

ألكفاء اإلعداد  ةرئيس ةقاعدالصين  –في قوانقدونغ جامعة قوانغدونغ للدراسات األجنبية تعد 

 الستراتيجيةاالقتصاد والتجارة الخارجية وافي مجال في دراسات اللغات األجنبية وثقافاتها الدولية 

لغة يدرسون الين منتظمطالب وطالبة جامعيين  100الدولية في جنوبي الصين، وتضم حاليا حوالي 

 وقد ،ابعةالعربية من المستوى المبتدئ إلى المستوى المتقدم بدءا من السنة األولى حتى السنة الر

 . العربية  بين الصين والدولالدولية تخرج فيها المئات في هذا التخصص ليكونوا جسرا في التبادالت 

 اللغة الهدف:

 لعربية الفصحى المعاصرة.هي اللغة المنشودة أو اللغة المتعلمة أي اللغة ا

 التحليل التقابلي:

المقصود بالتقابل اللغوي أو بالتحليل التقابلي إجراء دراسة مقارنة بين لغتين أو أكثر لتبيين عناصر 

 متعلمونالتماثل والتشابه واالختالف بين اللغات بهدف التنبؤ بالصعوبات التي يتوقع أن يواجهها ال

عند تعلم لغة أجنبية وهذا يساعدهم في أمور عدة في مجاالت العملية التعليمية لغير الناطقين 

 .6بالعربية

 تحليل األخطاء:

هو منهج في البحث في األخطاء اللغوية لمتعلمي اللغات األجنبية ووصفها وتحليله بهدف تحسين 

ي الفعلي لمتعلم اللغة العربية لغير الناطقين العملية التعليمية وهو تحليل بعدي يعتمد على اإلنتاج اللغو

 .7بها

 مفهوم الخطأ:

 إن الباحثين قدموا تعريفات كثيرة لمفهوم الخطأ منها: 

:حيث أوضح في كتابه الفرق بين زلة اللسان، واألغالط، واألخطاء فزلة اللسان كوردرتعريف  

األغالط: فهي الناتجة عن إتيان المتكلم  معناها األخطاء الناتجة من تردد المتكلم، وما شابه ذلك، أما

بكالم غير مناسب للموقف، أما الخطأ بالمعنى الذي يستعمله، فهو ذلك النوع من األخطاء التي يخالف 

 فيها المتحدث أو الكاتب قواعد اللغة.
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كما عرف  بأنه تحديد المواطن التي تنحرف فيها استجابات الطالب عن مقاييس االستخدام اللغوي 

 . 8صحيحال

"عبد العزيز العصيلي": األخطاء يقصد بها األخطاء اللغوية ؛ أي االنحراف عما  ويعرفه الدكتور

 .9حســب المقاييس التي يتبعها الناطقون بالعربية الفصحىبمقبول في اللغة العربية   هو

و الجهل : هو أي استعمال خاطئ للقواعد، أو سوء استخدام القواعد الصحيحة، أ "سيرفرت"تعريف 

بالشواذ )االستثناءات( من القواعد، مما ينتج عنه ظهور أخطاء تتمثل في الحذف، واإلضافة، 

 . 10واإلبدال، وكذلك في تغيير أماكن الحروف

 خطأ، منها :  دومن هذه التعريفات تتضح لنا مواصفات عدة لالستجابة اللغوية حتى تع

 ة. لما ينبغي أن تكون عليه هذه االستجاب المتعلممخالفة االستجابة اللغوية الصادرة من  -

 عدم مناسبة هذه االستجابة في بعض المواقف.  -

 ة. زلة أو هفو دخطأ، وإنما يع دتكرار صدور هــذه االستجابات، فما يصدر مرة واحدة ال يع -

 وفي ضوء هذا كله يمكن تعريف الخطأ اللغوي كما يلي : 

ال يوافق عليه المعلم، وذلك لمخالفتها قواعد اللغة، وهذا بشكل متعلم أي صيغة لغوية تصدر من ال

 . 11النوع هو موضوع الدراسة الحالية

صوتي النظام الإن الخطأ أمر طبيعي لمتعلّم اللغة، ذلك ألن لكل لغة في العالم نظم وقوانين تحكمها، ف

 ية بالخطأللغة العربمتعلم مثالً في العربية مختلف جداً عنه في لغات أخرى... وال بدّ من وقوع ال

م سبة للنظاالنطقي عندما سينطق حرف العين أو الحاء، ألنهما ال يوجدان في لغته، وكذلك األمر بالن

هو بذلك ، واألم الكتابي فهو يتعامل مع نظام جديد وأشياء من الممكن أنه ما تعامل معها في لغته

 تي. ي ارتباط وثيٌق بالنظام الصويخرج عن قواعد اللغة التي صنعها أصحابها، وللنظام الكتاب
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:عند متعلمي اللغة العربية في جامعة قوانقدونغ للدراسات األجنبية مصادر األخطاء  

خطاء تحليل األخطاء أن هناك مصادر عديدة لألفي مجال نرى كباحثين أكاديميين وقد عملنا سويا 

 آلتي: افي نوجزها  ننا أيمكنللدراسات األجنبية  عند متعلمي اللغة العربية في جامعة قوانقدونغ

ة من تعلّم األم، وتحدث في المراحل المبّكرالصينية _ أخطاء مرحليّة: وهي نابعة من تدّخل اللغة 1

 و ،الهدفية العربأجزاء من النظام الجديد للغة  الصينيون تعلم ، وتكون عندما يبدأ المتعلّمونةاللغ

 . ى اللغويوما تقدم المتعلمون في المستتدريجيا كل يخّف التداخل

 الهدف ألسباب كثيرة منها: العربية لغة أخطاء نابعة من داخل ال -2

 تعميم مبالغ فيه للقاعدة/ جهل بقيود تطبيق القاعدة. /من قبل المتعلمين قياس خاطئ 

قيمة، لتدريس العسيّئة التنظيم أو طرائق ا التعليمية_ أخطاء نابعة من العمليّة التعليميّة كالمادّة 3

 اللغويّة والتربويّة، أو العالقة بين المعلم والمتعلمين.  ينوأخطاء المعلّم

تتصل بخصائص المتعلمين التي تُؤثّر بشكل أو الصيني للغة العربية _ أخطاء نابعة من المتعلّم 4

 .12بآخر على نوعية األخطاء، وعدده"

راسات المتعلمين الصينيين للغة العربية في جامعة قوانقدونغ للدية عند أنواع األخطاء الكتاب

 : الصين -األجنبية 

األخطاء  مجموعة من متعلمو اللغة العربية الصينيون في جامعة قوانقدونغ للدراسات األجنبيةيرتكب 

 الكتابية مثل:

لتنكير والتعريف واالخطأ في مطابقة الصفة مع الموصوف في التذكير والتأنيث والتثنية  -

ً : ) يعني إذا ال أستطيع أن أجمع  مثال  الشوارع( )ةالطعام التقليدي) مثال ثان: (أفكار كافيا

 (.مزدحم

ف مكان المفاعيل بأنواعها: المفعول به، المفعول في ظر الخطأ في استخدام المنصوبات: -

 ألجله إضافة إلى الحال وخبر كان ،المفعول فيه ظرف زمان، المفعول المطلق،المفعول

عقد م حاجز) يمثل استخدام األفعال في اللغة العربية  :وأخواتها واسم إن وأخواتها مثال

 .(ليس ممكنمثال ثان )  التجاوز(

مثال  ماالً( تخذ ةالخطأ في استخدام  الفعل من جهة إفراد ه وتذكيره وتأنيثه مثال ) وصف امرأ  -     

 .مون الناس()يستخدمثال ثان 
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دية الفعل بحرف الجر المناسب، ويظهر الخطأ من خالل: الحذف، اإلضافة، الخطأ في تع -     

مثال و  السؤال( ألجيب هذهاالختيار الخاطئ لحرف الجر) مثال:.....البد من وجود فكرة عامة معي 
 .(بالعزف القانون) ،( يؤمنون المعلوماتآخر)..... الناس 

في  تؤثرا هتين طريقتينلخطأ أحياناً في استعمال أسماء اإلشارة مع ما تشير إليه مثال ) ألن ا -     

 رأسي وال وعيي وتجعالني مفكرة باللغة العربية(.

سؤال أو كيب الصلة واستعمال األسماء الموصولة مثال:) تبدأ عملية الكتابة مع الخطأ في تر -     

نصوص تنتج من أنواع ال الذي ن أكتب حوله( مثال ثان )أتجنب أخطائيأ نية أو موضوع الذي أريد

 المختلفة(.

ة ( مثال ثان ) اللغولغة صحفيلخطأ في استخدام أل التعريف مثال: ) اللغة األدبية أو الروائية ا -      

 (.لغات حيةالعربية من أقدم 

 ضعيفة السالمة اللغوية ( كتباته إلى لخطأ في استخدام صيغ الجمع مثال) ويؤدي عدم االنتباا -      

الكلمات الخاصة فيه( تريد  من تستعملُ لخطأ في استخدام أدوات الربط المناسبة مثال ) ال بد ا -      

 ال بد من أن تستعمَل.

ة أكررها في جملة دلخطأ في كسر همزة إن مثال: علي أن أصف شيئاً مع أكثر من كلمة واحا -      

 (.أعبر عبارتيبل أن  بعد جمل 

 الخطأ في اإلعراب. -      

 لخطأ في نفي الجملة الفعلية والسيما مع الفعل المضارع.ا -      

 ( وتريد لغضب الرجل. ضب الرجل) لرأخطاء صوتية مثال:  -      

بسبب تشابه الكلمتين واقتراب مخارج الحروف وهو ما نسميه بالثنائيات  أخطاء نطقية -      

 (. سعيد، صعيد، كلب قلبل) الصغرى مثا

ي مالئية مثل كتابة الهمزة بأنواعها المختلفة، كتابة الحروف التي تنطق وال تكتب فاألخطاء اإل -      

حذف  (، تقصير الصوائت الطويلة، وإطالة الصوائت القصيرة،ال كن، هاذااللغة العربية مثل: ) 

 حرفاً من الحروف أو زيادته أو استبداله.  



 
خطاء معجمية: وتتضمن عدم معرفة الكلمة المناسبة للسياق والسيما أن الكلمة قد تحمل أكثر أ -      

لى عالتصوير مثال آخر )ولكن  .( وتريد بداية مشاكليمطلع مشاكليمن معنى.مثال ) وهذا أيضا 

 .(ولكن الصورة على الجدارالمتعلمة )الجدار( وتريد 

 

 .) إسراف الكهربة( مثال ن خالل استخدام العاميةالخطأ م -      

تخدام تركيب اإلضافة إلى نكرة أو معرفة مثال: ) الموضوع مهم بالنسبة لي ألن الخطأ في اس -      

ً موضوعاً   ومن األهم اللغات(.. مثال آخر: ) يشوش رأسي إلى حد ما( غير مناسبا

 مرتبطة باألخطاء النحوية( ليسوا لخطأ في الضمير العائد مثال)نالحظ أوال أن المشاكلا -      

األم إلى اللغة العربية بسبب عدم الصينية لخطأ في األسلوب من خالل الترجمة من اللغة ا -      

ي األم أية الصينوجود معرفة التراكيب المناسبة باللغة العربية ومحاولة التعبير عن الفكرة باللغة 

 الترجمة الحرفية.

ان الشيئان األم للطالبة ) هذالصينية مأثور ) وجهان لعملة واحدة( وفي اللغة عربي مثال يوجد قول 

 واحدة(. لميداليةوجهان 

سواء  األخطاء الصرفية من خالل نظام اإلعجام بسبب االرتباك والحيرة في وضع النقاط -

 ين الحروف التي لها نفس العدد من النقاط.بالحذف أم اإلضافة أم الخلط ب

 للغة العربيةأخطاء في استخدام األوزان ومناسبتها للسياق المراد مثال )حاولت أن أتكلم با -

ع سنوات ب) ال يزال حبي لهذه اللغة حيا منذ أر :قدرتي على هذا( مثال ثان وعجبّنيمع نفسي 

 ً ال  ة)الحكوممثال آخر. سباحتي في محيط اللغة(الحواجز اللغوية العديدة  تقفوال تقريبا

 .الوعي( وتريد ال تنشر الوعي تنتشر

 جنبيةلمتعلمي اللغة العربية الصينيين في جامعة قوانقدونغ للدراسات األأهداف مادة القواعد 

ن متعلمي ممثلهم مثل غيرهم  متعلمون الصينيون الذين يدرسون اللغة العربية في جامعة قوانقدونغال

جب غوي لذلك ييواجهون مشكالت كثيرة أثناء االستقبال واإلنتاج اللاللغة العربية لغير الناطقين بها 

ن خالل معمل على عالجها يص هذه المشكالت وشخِّ معلم اللغة العربية لغير الناطقين بها أن يعلى 

على  إلى العمل إنتاجاً مع وجود الدقة اللغوية إضافةعد استقباالً ووابهذه الق المتعلمينتوسيع معرفة 

 تلفة.األساليب اللغوية ومعاني األدوات واألوزان وأدوات الربط من خالل وجودها في سياقات مخ

 



 
 منهج البحث :

مية في يقة العلالطر انالمنهج الوصفي التحليلي القائم على تحليل الواقع، واعتمد الباحث اناتبع الباحث

لصينيين امتعلمي اللغة العربية لى المعلومات والحقائق المطلوبة في تحليل األخطاء لدى الحصول ع

التحليل وهي المالحظة والتجريب  انفي استعمال مهارة الكتابة والطريقة التي اعتمد عليها الباحث

 واالستنتاج ويتم إجراء البحث وفقاً للخطوات اآلتية:

 قراءة كتب وبحوث عدة لها صلة بموضوع البحث أي بتحليل األخطاء.  -

لدراسات لمتعلمي اللغة العربية الصينيين في جامعة قوانقدونغ اختيار أفراد العينة من  -

 .األجنبية

 مهارة الكتابة.في متعلمي اللغة العربية الصينيين جمع المادة الكتابية من  -

د األخطاء ة عند أفراد العينة المختارة، و ذلك من خالل رصالوقوف على المشكالت الكتابي -

يفيها من ثم تصن متعلمي اللغة العربية الصينيين في جامعة قوانقدونغ للدراسات األجنبيةلدى 

 جانبين : 

ت أو الجانب األول هو التصنيف اللغوي: حيث يكون الخطأ في القواعد أو اإلمالء أو الكلما

 الداللة أو األصوات.

 اللغةأو  الصينية األما الجانب الثاني فهو التصنيف السببي: حيث يكون مرد الخطأ إلى اللغة أم

 ، أو إلى خطأ صدفي.العربية المتعلمة

حويّة، بيان أوجه االنحراف عن القاعدة من حيث األخطاء اإلمالئيّة، والصوتيّة، والن -

تها: ن خالل عملية مقارنة مادوالصرفيّة، والداللّية، واألسلوبيّة ووصف هذه األخطاء م

باحث العبارات الخاطئة، والعبارات المصّححة، وتصنيفها للفئة التي تنتمي إليها من الم

ج ى اإلنتااللغوية ، ثم تحليلها بهدف تحسين العمليّة التعليميّة، وهو تحليل بعدي يعتمد عل

 .جنبيةنغ للدراسات األمتعلمي اللغة العربية الصينيين في جامعة قوانقدولاللغوي الفعلي 

 تفسير أسباب تلك األخطاء تفسيراً لغوياً أو نفسياً أو تعليمياً. -

التوصيات وضع حل لتلك المشكالت باقتراح طرق العالج المناسبة لها وتقديم االقتراحات و -

 .المناسبة

 

 

 

 

 

 



 
 حدود البحث:

 هذه الدراسة في نطاق حدود معينة، يضمها اإلطار اآلتي: تتحرك

 لغة البحث         : هي اللغة العربية المكتوبة. -

 مهارة الكتابة.في المستوى التعليمي : طالب المستوى المتقدم  -

ة من الحدود الموضوعية: يرصد هذا البحث األخطاء الكتابية الموجودة عند عينة محدد -

 .لصينا -للدراسات األجنبية  الصينييين في جامعة قوانقدونغاللغة العربية  متعلمي

 .الصين - جامعة قوانقدونغ للدراسات األجنبيةالحدود المكانية:  -

 .2021 - 2020عام الفصل الدراسي األول من الحدود الزمانية:  -

 حث.نوع الدراسة : تعليم نظامي أكاديمي لجميع طالب عينة الب -          

 أدوات البحث و إجراءاته:

 كانت مادة تحليل األخطاء في هذه الدراسة كاآلتي: 

   المالحظة المباشرة، والخبرة الشخصية -

لمادة المكتوبة في االختيار النهائي فقد يكون االختبار النهائي مادة تساعد في تفادي ا -

 األخطاء نظراً ألنه تدرب على الموضوع أو على شبيه به.

 كل الطالب. ثالثة اختبارات أسبوعية كتب فيها -

عض موضوعات الواجب البيتي التي تتعامل مع نصوص مختلفة في السياسة واالقتصاد ب -

 واالجتماع والتاريخ والثقافة العامة.

انت هناك أخطاء من أنواع متعددة، منها أخطاء في اإلمالء، األصوات، النحو، الصرف، ك -

 داللة الكلمة، وربما اشتمل الموضوع الواحد على أخطاء متنوعة. 

 ية تصويبها.صنفت األخطاء وحددت أنواعها وكيف -

 ألخطاء في جداول مقسمة إلى منازل تختص كل منزلة فيها بنوع الخطأ.وضعت ا -

 عينة البحث أو الدراسة:  

 لصينيين فيامتعلمي اللغة العربية  ءفي هذا البحث البسيط لتحليل أخطا هاكانت العينة التي اعتمدنا

ً  12مكونة من  جامعة قوانقدونغ للدراسات األجنبية  .وطالبة طالبا

 :  الصين -للدراسات األجنبية  ألفراد العينة في جامعة قوانقدونغ الخطوات المتبعة في التحليل

منهم  نالبمفردات مرتبطة بمنهجهم الدراسي من خالل مهارة االستماع، وط أفراد العينةبإعطاء  ناقم

م لمكتوب، ثالمادة منهم، إضافة إلى نموذج عن االمتحان ا ناأن يكتبوا مواضيع بسيطة حولها، ثم جمع

 وكانت كاآلتي: ووصفناهابإحصاء األخطاء التي ارتكبوها،  ناقم



 
                                                            سارة: العربي للمتعلمة الصينيةسم اال

 الخطأ وصف الخطأ الصواب

وصل ما حقه القطع ألنه حرف  ألنَّ 

في هذا متعلمة علماً بأن ال

للقاعدة تالمستوى قد تعرض  

 الن

نقل المعنىترجمة في  يستخدمون اإلنترنت كثيراً   يستخدمون اإلنترنت كثير جداً  

متعلمة قطع ما حقه الوصل وال االتصاالت

للقاعدة تتعرض  

 اإلتصاالت

 المتعلمةنصب نائب الفاعل و يوجد نوعان

عرف بأن حقه الرفعت  

 يوجد نوعين

اإلنترنت إيجابياة واإلنترنت  ترجمة وخطأ في نقل اإلضافة إيجابيات اإلنترنت وسلبياته

 السلبياة

 المتعلمة قاعدة إمالئية علماً بأن إيجابيات وسلبيات

عرف تلقاعدة التاء و تتعرض

غالباً االسم المنتهي بـ ة 

 مربوطة جمعه ات

 إيجابياة والسلبياة

يوجد معلومات كثيرة وخدمات 

ةكثير  

يوجد المعلومات كثيرة وخدمات  الخطأ في تركيب الصفة

 كثيرة

عل في بداية الجملةإفراد الف يستخدم الناس  يستخدمون الناس 

 الناس يبحث إفراد الفعل أثناء البدء باالسم الناس يبحثون

ً  تذكير ما حقه التأنيث المعلومات ليست صحيحة  المعلومات ليس صحيحا

خطأ في تعدية الفعل بحرف  الناس يؤمنون بالمعلومات

 الجر

 الناس يؤمنون المعلومات

 



 
 

                                               وسيم:  الصينيالعربي للمتعلم سم اال

 الخطأ وصف الخطأ الصواب

قطع ما حقه الوصل علماً بأن  االستماع

في هذا المستوى قد متعلم ال

 تعرض للقاعدة

 اإلستماع

الصينية س زار المدن رفا

والعربية في الوقت الذي درس 

 فيها الموسيقى

 الصينيةس زار المدن رفا ترجمة في نقل المعنى

والعربية وبينما إنه درس فيها 

 الموسيقى

إيرانرجع إلى  إضافة )ال( التعريف في حين  

يقتضي عدم ذلك ألنه اسم بلد 

 وليس صفة

يرانرجع إلى اإل  

خطأ كتابي صوتي ألنه سمع  ليدرس الموسيقى الكالسيكية

 خطأ فكتب خطأ

 ليدرس الموسيقية الكالسيكية

الكنديإنه أسس فرقة   إنه أسس الفرقة الكندي خطأ في تركيب اإلضافة 

 والفرقة اشتهر بكل العالم تذكير الفعل مع أن حقه التأنيث والفرقة اشتهرت بكل العالم

 كفرق أخرة خطأ كتابي صوتي كفرق أخرى

 اصبحت وصل ما حقه القطع أصبحت

بالمغني عمر سرميني إنتج الهمزة والتعدية بحرف الجر أنتج مع المغني عمر سرميني  

أنتج مع المغني عمر سرميني 

 أسطوانة

أنتج مع المغني عمر سرميني  إضافة ال إلى أسطوانة

 اإلسطوانة اسمها

 

 

 



 
                                 عائشة:  متعلمة الصينيةلالعربي لسم اال

 الخطأ وصف الخطأ الصواب

كثيرةً أسبابه  نصب ما حقه الرفع أسبابه كثيرةٌ   

نقل اللفظ من اللهجة العامية إلى  إسراف الكهرباء

 الفصحى 

 الكهربة

استخدام الفعل بصيغة الجمع مع  اإلنسان ال يستطيع

 أن الفاعل مفرد

 اإلنسان ال يستطيعون

ال يستطيعون أن يتنفسوا 

 ويشعروا

خطأ نحوي أثنا عطف الفعل 

 على فعل منصوب

ال يستطيعون أن يتنفسوا 

 ويشعرون

 ويشعروا بالمل خطأ كتابي في حذف صامت ويشعروا بالملل

 هذه الظاهرة يؤدي تذكير الفعل مع أن حقه التأنيث هذه الظاهرة تؤدي

إضافة إلى تطوير وسائل النقل 

 الجماعية

إضافة إلى تطوير وسائل النقل  خطأ صوتي إضافة صامت

 الجامعية

سمير :  للمتعلم الصينيالعربي سم اال  

 الخطأ وصف الخطأ الصواب

 الطعام التقليدية خطأ في تركيب الصفة الطعام التقليدي

خطأ صوتي قرأ خطأ فكتب  بحثنا عن الحكواتي

 خطأ

 بحثنا أن الحكواتي

 ولكن التصوير على الجدار استخدام غير شائع في لغتنا ولكن الصورة على الجدار

سألت عن الرجل الذي عمل  حذف )ال( التعريف المقهى

مقهى عن الطعام في  

 ً  ليس ممكن خطأ نحوي ليس ممكنا

 



 
                                                        العربي للمتعلمة الصينية : فاتنسم اال

 الخطأ وصف الخطأ الصواب

خطأ ترجمة في نقل المعنى ) خطأ  العازف الفرنسي الذي انتقل

 في استخدام االسم الموصول(

الذي انتقل عازف فرنسي  

 بالعزف القانون إهمال حرف الجر بالعزف على القانون

عشق هذه الموسيقى عرب 

 كثيرون

عشق هذه الموسيقى عربي  خطأ في المعنى بسبب الترجمة

 كثيراً 

خطأ نحوي  بعد لم فعل مضارع  لم يكن أي عازف

القاعدة تقد درس اعلماً بأنه  

 لم كان أي عازف

يةسورزار  الترجمة حيث عرف البلد خطأ في  

 وهو معرفة أصالً 

السوريةزار   

 هنك حذف صامت هناك

                                                     لطيفة:  العربي للمتعلمة الصينيةسم اال

 الخطأ وصف الخطأ الصواب

تركيب الصفة) عدم تأنيث الصفة علماً بأنها  الموسيقى األوربية الكالسيكية

 سبقت بكلمة مؤنثة(

الموسيقى األوربية 

 الكالسيكي

 األوالً  تنوين ما هو معرف أوالً 

 العيراقي خطأ صوتي إضافة صامت العراقي

 في وقت نفسه خطأ نحوي  منقول نتيجة الترجمة في الوقت نفسه

 آلة القنون خطأ صوتي حذف صامت آلة القانون

 ً كان وأخواتها خطأ نحوي علماً بأنها درست أنها ليست فنا  أنها ليست فن   

 بارس حذف صامت باريس



 
 

ناصر: العربي للمتعلم الصينيسم اال  

 الخطأ وصف الخطأ الصواب

خطأ في تركيب اإلضافة ، وعدم  ومن أهم اللغات

 وجود القاعدة في لغتهم

 ومن األهم اللغات

ذكر الضمير واالسم علماً بأن  ألن الموسيقى

 الضمير عائد على االسم

 ألنها الموسيقى

 تجعلنا سعيدون خطأ نحوي تجعلنا سعيدين

 ً  أنا أحب كثيرة خطأ نحوي، جهل بالقاعدة أنا أحب كثيرا

 انواع وصل ما حقه القطع أنواع

موسيقى حديثية وقديمية  خطأ صوتي إطالة صائت قصير موسيقى حديثة وقديمة  

 كلسيكيا خطأ صوتي حذف صامت كالسيكية

 أكثر تجاري تذكير ما حقه التأنيث أكثر تجارية

 يتذمرون على شباب اليوم إبدال حرف جر بآخر يتذمرون من

 الشرق االوسط وصل ما حقه القطع الشرق األوسط

 اشتهر بموسيقبه إسناد خاطئ اشتهر بموسيقاه

 

 

 

 

 



 
عسل: العربي للمتعلم الصينيةسم اال  

 الخطأ وصف الخطأ الصواب

 أصبحت تأثير التلوث تأنيث ما حقه التذكير مع الفاعل أصبح تأثير التلوث

استبدال المصدر بالفعل إضافة  ألنه يؤثر في البيئة الموسيقى

 إلى إهمال حرف الجر

 ألنه تأثير البيئة

 اإلنتشار قطع ما حقه الوصل االنتشار

 الحكومات ال تنتشر الوعي خطأ في استعمال األوزان الحكومات ال تنشر الوعي

نجيب: العربي للمتعلم الصينيسم اال  

 الخطأ وصف الخطأ الصواب

كثير من  االصين عنده

 التلوث

 الصين عنده التلوث كثبرة خطأ في المعنى نتيجة الترجمة من اللغة األم

 التلوث الماء خطأ في المعنى نتيجة الترجمة من اللغة األم تلوث الماء

اللغة األم خطأ في المعنى نتيجة الترجمة من  التي

 وإبدال اسم موصول بآخر

السيما في الريف الذي 

 المصانع ازداد

 وصناعة ثقيلة خطأ في تركيب الصفة والصناعة الثقيلة

 في الريف يجد التلوث حذف صامت خطأ صوتي في الريف يوجد التلوث

 في المدن كبيرة خطأ في تركيب الصفة في المدن الكبيرة

سمع خطأ فكتب خطأخطأ في كتابة التاء  سيارة  سيارا 

 الشوارع مزدحم تذكير ما حقه التأنيث الشوارع مزدحمة

 كل التلوث سيئة للكائنات تأنيث ما حقه التذكير كل التلوث سيئة للكائنات

 

 



 
 

 الحلول المقترحة

نرى الكلمات الكتابة علينا أن نمارس الكتابة والقراءة الكثيرة لمهارة لتجنب األخطاء في  -

ختلفة مالجديدة و التراكيب الصعبة واألساليب العربية المختلفة أكثر من مرة وفي سياقات 

 شيئاً.فوهنا تتالشى األخطاء شيئاً  المتعلمينبحيث يصبح كل ذلك من الخبرات السابقة عند 

ا هوأقترح تفعيلجامعة قوانقدونغ للدراسات األجنبية ،ستخدام في القراءة النموذجية قليلة اال -

ارج يتذكرون المخ متعلمي اللغة العربية الصينيينألن القراءة بصوت عال ونموذجي يجعل 

 تتشكل عندهم بصمة صوتية غير مشوشة.بحيث الطبيعية الصحيحة لألصوات 

ن في من قبل أساتذة متخصصي ينمتعلمي اللغة العربية الصينيشرح األخطاء وأسبابها ل -

 .اءخطهذه األتجنب الوقوع في هم وهذا يعلم، دراسة األخطاء وتحليلها 

 لفة.تفعيل تدريب استخدام الكلمات في سياقات مختلفة بحيث تؤدي الكلمات معاني مخت -

ن اإلمكان ع على التفكير بالعربية فقط وإبعادهم قدر المتعلمين الصينيين للغة العربيةحث  -

 لغتهم األم لمدة طويلة من الزمن من خالل وضعهم في مناخ ومحيط لغوي عربي فقط.

 

 

 خاتمة

امعة جالكتابة لمتعلمي اللغة العربية الصينيين في مشكلة األخطاء مما سبق ذكره يتضح لنا أن 

من ع كل نوبمصادرها و بمعرفة دراسة ودراية وإلى مشكلة تحتاج  قوانقدونغ للدراسات األجنبية 

ما يجول في عللتعبير متعلمو اللغة العربية الصينيون بها  ، ليستعينقييمها وتحليلهاأنواعها أثناء ت

خواطرهم من معان عميقة مشفرة و مرمزة يترجمونها مكتوبة على الورق بصياغاتهم لألرصدة 

امنة لمعاني الكعن اليعبروا بهذه الرموز اللغوية ، و اللغوية التي استقبلوها في المهارات االستقبالية

ي ومشاعرهم و أراءهم وفق الوظائف اللغوية الت موأحاسيسهفي أنفسهم ، وليترجموا أفكارهم 

إنتاجهم  دون خلل أو خطأ يضعف اكتسبوها إليصالها إلى المتلقي من خالل النص المراد الكتابة فيه

 . الكتابي 
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