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تالميــذ �ــدف هــذه الورقــة البحثيــة إىل الكشــف عــن األخطــاء اللغويــة الشــائعة لــدى عينــة مــن      

السنة الرابعة ابتـدائي ذوي صـعوبات الـتعلم، وذلـك مـن أجـل اكتشـاف الصـعوبات اللغويـة الـيت يعـاين منهـا 

  .أصحاب هذه الفئة يف هذه املرحلة

وقد توصلت الدراسة إىل أن الصعوبات اإلمالئية هي أكثر الصعوبات شيوعا بني أفراد عينـة الدراسـة 

ذلـك يعـود إىل مـا تتطلبـه هـذه املهـارة مـن عمليـات ذهنيـة يفتقـر ٪ من جممـوع األخطـاء، و 46بنسبة تفوق 

وقـد احتلـت الصـعوبات النحويـة املركـز الثـاين يف عـدد األخطـاء بنسـبة . إليها التالميـذ ذوو صـعوبات الـتعلم

اللغــة العربيــة مــن صـعوبة علــى املســتوى الرتكيــيب، مــع عــدم مــا تتميـز بــه ٪، ولعــل ذلــك يرجــع إىل 21تفـوق 

أما على املستوى الصـويت فقـد مت تسـجيل أقـل عـدد مـن األخطـاء . فعلية هلا على أرض الواقع وجود ممارسة

٪ من جمموع األخطاء، ويعود ذلك إىل سهولة النظام الصويت وتقاربـه الشـديد مـع النظـام 2بنسبة تقل عن 

 .الصويت العامي

  .تدائيأخطاء لغوية شائعة، صعوبات التعلم، سنة الرابعة اب: الكلمات المفتاح 

Abstract  
This research paper aims to reveal the common language errors of a sample 
of fourth year primary pupils with learning disabilities, in order to discover 

the disabilities and language problems experienced by the members of this 
group at this stage. The study found that spelling disabilities are the most 
common disabilities among the study sample with a rate of more than 46 
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percent of the total errors, due to what this skill requires from mental 
processes such as attention and focus, which is what students with learning 
disabilities lack. Grammatical disabilities ranked second in the number of 
errors, with a rate of more than 21 percent. Perhaps this is due to the 
difficulty of the Arabic language in the syntactic side, with the absence of 
actual practice for it. On the acoustic level, the fewest errors were recorded 
at less than 02 percent of the total errors, due to the ease of the acoustic 
system and its close proximity to the vernacular acoustic system. 
Key words: common language errors, learning disabilities, fourth year of 
primary school. 

 
  :مقدمة

إن مـــن أهـــم  املشـــكالت الـــيت يواجههـــا التالميـــذ ذوو صـــعوبات الـــتعلم الصـــعوبات اللغويـــة، 

حيث يعاين أكثر من ثلثي هذه الفئة من صعوبات لغوية؛ تبدأ مبشكالت منائيـة يف اللغـة الشـفهية 

ــــى مســــتوى مجيــــع  -إذا مل تكتشــــف وتعــــاجل يف وقــــت مبكــــر-وتتطــــور إىل صــــعوبات أكادمييــــة عل

اللغويــة، كمــا تعــد مــن أهــم األســباب والعوامــل املســامهة تعثــر املســار التعليمــي برمتــه لــدى املهــارات 

ومـن هـذا . املتعلم، نظرا ألمهيـة اللغـة ومكانتهـا باعتبارهـا الوسـيط الوحيـد والطبيعـي للتعلـيم والـتعلم

د املنطلــق تتوضــح األمهيــة البالغــة للتشــخيص والكشــف املبكــر عــن الصــعوبات اللغويــة؛ ليســهل بعــ

ذلك التعرف على نقاط الضعف وتقييم درجة الصعوبة اليت يعاين منهـا املـتعلم، مث يـتم بنـاء عليـه؛ 

  . وضع برامج عالجية مناسبة من أجل القضاء على املشكلة قبل استفحاهلا

إذن فعملية تشخيص الصعوبات اللغوية �دف إىل حتديـد مكـامن الضـعف ومـواطن القصـور 

يف خمتلــــــف املهــــــارات اللغويــــــة، وتــــــتم باســــــتخدام عــــــدة طــــــرق ووســــــائل  الــــــيت يعــــــاين منهــــــا املــــــتعلم 

ولكــن يسـبق كــل ذلــك عمليـة التنبــؤ بوجــود ...كاالختبـارات، ودراســة احلــاالت، وإجـراء املقــابالت

صـعوبات لغويــة حمتملــة، نتيجــة ملالحظــة جمموعــة مــن املظـاهر الــيت يتميــز �ــا أصــحاب هــذه الفئــة، 

ات واألخطــاء اللغويــة الشــائعة لــدى ذوي صــعوبات الــتعلم يف وهــذا مــا يــربز أمهيــة حتديــد الصــعوب

  .تشخيص الصعوبات اللغوية لديهم

  :اإلطار المنهجي للدراسة -1

  :إشكالية الدراسة 1.1
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يعد رصد وحتليل األخطاء اللغوية الشائعة عند التالميذ الذين يعانون من صعوبات لغوية أمرا 

اع من األحباث والدراسات من فوائد كثرية يف جمـال بالغ األمهية، نظرا ملا ميكن أن تقدمه هذه األنو 

  :تشخيص وعالج الصعوبات اللغوية؛ ومن هنا  يفرض اإلشكال التايل نفسه

مــا هــي أهــم الصــعوبات واألخطــاء اللغويــة الشــائعة الــيت يعــاين منهــا التالميــذ ذوو صــعوبات الــتعلم 

  منها؟

  :الهدف من الدراسة 2.1

  :هداف التالية�دف الدراسة احلالية إىل حتقيق األ

رصد وتسجيل أهم األخطاء اللغوية الشائعة لدى عينة من تالميذ السنة الرابعـة ابتـدائي  -

 .ذوو صعوبات التعلم

 وصف وتصنيف األخطاء املسجلة -

حتليل األخطاء واستنتاج أهم الصعوبات اللغوية الـيت يعـاين منهـا التالميـذ ذوو صـعوبات  -

 .رابعة ابتدائيالتعلم الذين يدرسون يف قسم السنة ال

  :أهمية الدراسة     3.1

تكتسب هذه الدراسة أمهيتها من أمهية منهج حتليل األخطاء نفسه، حيث حظي هذا املنهج 

بأمهيـــة كبـــرية لـــدى البـــاحثني يف جمـــال علـــم الـــنفس اللغـــوي وتعلـــيم اللغـــات، وقـــد ســـاعد ذلـــك يف 

قدرا�م، وطريقتهم يف اكتساب الوصول إىل نتائج مهمة ساعدت يف حتديد احتياجات املتعلمني و 

وتعلــم اللغــة، وحتديــد املــادة الدراســية الــيت ينبغــي تدريســها، وكــذلك حتديــد العوامــل الــيت أدت إىل 

كـذلك؛ باعتبـار اخلطـأ جـزء ال يتجـزأ مـن عمليـة تعلـم اللغـة، . وقوع املتعلمني يف اخلطأ ليتم جتنبها

رحلة من مراحل تعلمها، يسـاعد علـى حتديـد فإن حتديد جمموعة األخطاء اللغوية الشائعة يف كل م

  .املستوى احلقيقي الذي وصل إليه املتعلم يف تعلمه للغة املستهدفة

كمــا تتجلــى أمهيــة الدراســة يف جمــال صــعوبات الــتعلم يف أن حتديــد األخطــاء اللغويــة الشــائعة 

اصــــة لــــدى التالميــــذ ذوو صــــعوبات الــــتعلم؛ ميكــــن تســــخريه يف خدمــــة العديــــد مــــن األهــــداف اخل

  :بتشخيص وعالج الصعوبات اللغوية، حيث
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ــــر شــــيوعا يف الكشــــف املبكــــر الحتمــــال وجــــود  - ــــة األكث يســــاعد حتديــــد األخطــــاء اللغوي

صعوبات تعلم لغوية ممكنـة مـن خـالل مالحظـة ظهـور جمموعـة مـن هـذه األخطـاء لـدى 

 .التالميذ

لتشخيصـــــية ميكـــــن االســـــتعانة بقـــــوائم األخطـــــاء اللغويـــــة الشـــــائعة يف بنـــــاء االختبـــــارات ا -

 . للصعوبات اللغوية

حتليل األخطاء الشائعة عند متعلم يعاين من صعوبة يف إحدى املهارات اللغوية؛ يساعد  -

على معرفة األسباب واملشكالت النمائية اليت يعاين منها واليت أدت إىل ظهور صعوبات 

 .التعلم

ذ ذوو صـــعوبات إن حتديـــد أهـــم األخطـــاء والصـــعوبات اللغويـــة الـــيت يعـــاين منهـــا التالميـــ -

وذلك بإدراك مواطن الصعوبات : "التعلم له دور كبري يف بناء برامج عالجية مناسبة هلم

فريكـز علـى املسـائل الـيت تثـري إشـكاليات للمـتعلم وال . ليعيها املدرس ويسـتغلها يف عملـه

 .1"يلح على ما ال يطرح إشكاال

ى املتعلمني بصفة عامة، يساعد يف هذا؛ باإلضافة إىل أن حتديد األخطاء اللغوية الشائعة لد

فتحدد نقاط القوة ... تقييم جودة العملية التعليمية برمتها، من أهداف، وحمتوى، وطرق، ووسائل

 .ليتم تعزيزها، ومواطن الضعف ليتم استدراكها ومعاجلتها

  :منهج الدراسة      4.1

صد األخطاء الدراسية تعتمد هذه الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي، وذلك من خالل ر 

املرتكبـــة يف تعـــابري التالميـــذ الشـــفهية والكتابيـــة، ووصـــفها وتصـــنيفها، مث حتليلهـــا واســـتخالص أهـــم 

  .الصعوبات اليت تواجه التالميذ ذوي صعوبات التعلم يف تعلم املهارات اللغوية

  عينة الدراسة      5.1

ذكــرا،  13مــن بيــنهم (تلميــذا  24مت اختيــار عينــة الدراســة بطريقــة قصــدية، وذلــك باختيــار 

من التالميذ الذين يعانون من صعوبات التعلم، والذين يدرسـون يف قسـم السـنة الرابعـة ) بنتا 11و

حممـد العيـد آل خليفـة وحممـد مريسـي، الـواقعتني حبـي حممـد صـيفي يف مدينـة : ابتدائي يف ابتـدائييت

  .عني وسارة، والية اجللفة، اجلزائر

  :التالميذ بأ�م يعانون من صعوبات التعلم وفقا للخطوات التاليةوقد مت تشخيص جمموعة 



  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة        2021 :السنة 1: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  78 -  56: ص 

 

60 

  University of Tamanghasset- Algeria                                            اجلزائر  -تامنغست ةجامع

 .قياس درجة ذكائهم؛ باستخدام اختبار رسم الرجل -

ـــذين تقـــل درجـــات ذكـــائهم عـــن  - درجـــة، واســـتبعاد التالميـــذ الـــذين 90اســـتبعاد التالميـــذ ال

 .يعانون من إعاقات حسية

) وىل والثانيـة والثالثــة ابتــدائياأل: اخلاصــة بالسـنوات الســابقة(دراسـات الســجالت الدراسـية  -

للمجموعة املتبقية لتحديد التالميذ الذين لديهم تباعد بني استعدادا�م الذهنية وحتصيلهم 

الدراســي، أو تباعـــد بــني حتصـــيلهم الدراســي العـــام وحتصــيلهم الدراســـي يف اللغــة العربيـــة أو 

ــــني حتصــــيلهم الدراســــي والتحصــــيل الدراســــي أل حيــــث مت . قــــرا�مالرياضــــيات، أو تباعــــد ب

تشـــخيص كـــل تلميـــذ لديـــه تباعـــد يف اثنـــني أو ثالثـــة مـــن هـــذه التباعـــدات بأنـــه يعـــاين مـــن 

  . صعوبات التعلم

  :مصطلحات الدراسة      6.1

  :األخطاء اللغوية الشائعة -

التعريــف اإلجرائــي لألخطــاء اللغويــة الشــائعة يف هــذه الدراســة؛ هــي جمموعــة األخطــاء اللغويــة 

ـــةالصـــوتية والصـــرف( الـــيت مت رصـــدها يف تعبـــريات التالميـــذ الكتابيـــة ) ية والنحويـــة والدالليـــة واإلمالئي

والشـــفهية، والـــيت كـــان يفـــرتض أن ال يـــتم ارتكا�ـــا، أل�ـــم قـــد تطرقـــوا بالفعـــل إىل دراســـة قواعـــدها 

  .اللغوية والتدرب على استخدامها وتوظيفها من قبل

  :التالميذ ذوو صعوبات التعلم -

ة الرابعــــة ابتــــدائي ذوي صــــعوبات الــــتعلم يف الدراســــة احلاليــــة؛ جمموعــــة يقصــــد بتالميــــذ الســــن

التالميــذ الــذين يدرســون يف قســم الســنة الرابعــة ابتــدائي، ولــديهم ذكــاء متوســط أو فــوق املتوســط، 

األوىل والثانيــــة : الســــنوات(لكــــن نتــــائج حتصــــيلهم الدراســــية يف الســــنوات الدراســــية الــــثالث األوىل 

تتوافـق مـع قـدرا�م واسـتعدادا�م العقليـة، مـع أ�ـم ال يعـانون مـن أي إعاقـة أو  ال) والثالثة ابتـدائي

  .حرمان حسي

  :أدوات الدراسة      7.1

. األداة املســـتخدمة يف مجـــع البيانـــات واملعلومـــات وتصـــنيفها وترتيبهـــا هـــي املالحظـــة العيانيـــة

يـة تـؤدي إىل الكشـف كـل مالحظـة منهج: "وتعرف املالحظة املستخدمة يف البحث العلمي بأ�ـا

  .2"عن دقائق الظاهرات املدروسة وعن العالقات بني عناصرها وبينها وبني الظاهرات األخرى
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حيث مت استخدام هذه األداة يف تسجيل مجيع األخطاء اللغوية املرتكبة يف تعبـريات التالميـذ 

الـــذي تنتمـــي إليـــه الشـــفهية واملكتوبـــة، مث تصـــنيفها وفقـــا لنـــوع اخلطـــأ املرتكـــب واملســـتوى اللغـــوي 

  .القاعدة اللغوية اليت مت خرقها، مث ترتيب األخطاء حسب درجة شيوعها بني أوساط التالميذ

  :اإلطار النظري للدراسة -2

 : األخطاء اللغوية الشائعة   1.2

 :مفهوم الخطأ اللغوي -

اخلطــأ اللغــوي هــو اخلــروج عــن القاعــدة اللغويــة وخمالفــة الصــواب فيهــا، واحنــراف عــن الســنن 

خمالفــة املتحـــدث أو : "ي املتعــارف عليـــه مــن قبـــل النــاطقني باللغـــة، عــرف كـــوردر اخلطــأ بأنـــهاللغــو 

، إذ جيب أن منيز بني ما ينتج عن 3"الكاتب قواعد اللغة عدة مرات إىل حد ال يعد جمرد زلة لسان

زالت املتعلم من أخطاء رغم اتقانه للغة ومعرفته اجليدة بقواعـدها؛ وهـي ال تعـد أخطـاء وإمنـا جمـرد 

لســـان، وأمـــا األخطـــاء الـــيت يرتكبهـــا املـــتعلم نتيجـــة لقصـــوره يف تعلـــم نظـــام اللغـــة وعـــدم متكنـــه مـــن 

اســتخدام قواعــدها اســتخداما صــحيحا، ودون إدراك منــه بارتكــاب اخلطــأ؛ فهــي األخطــاء اللغويــة 

ا ال فـبعض األخطـاء علـى كثر�ـ. "اليت جيـب االهتمـام �ـا وحتليلهـا ومعرفـة أسـبا�ا وعوامـل ظهورهـا

  .4"ومتنع أخطاء أخرى، على قلتها، التواصل، وحتول دون إفادة املعىن. حتول دون إفادة املعىن

وتوجـــد العديـــد مـــن األســـباب الـــيت جتعـــل املـــتعلم يقـــع يف األخطـــاء اللغويـــة، فقـــد تكـــون هـــذه 

ود ناجتة عن قياس خاطئ على قاعدة سابقة، او تعميم مبالغ فيه للقاعدة، أو جهل بقيـ:" األخرية

لكـــن ارتكـــاب األخطـــاء . 5"تطبيـــق القاعـــدة، أو تطبيـــق خـــاطئ هلـــا، إىل غـــري ذلـــك مـــن األســـباب

بصـفة عامــة يــدل علــى عـدم امــتالك املــتعلم للكفــاءة اللغويـة والتواصــلية يف اللغــة املســتهدفة، وعــدم 

 .متكنه من اتقان قواعدها وقوانينها

 :أنواع األخطاء اللغوية -

غوية، لكن أبرز تصنيف هلا هو التصنيف الذي يعتمد على توجد عدة تصنيفات لألخطاء الل

  :أساس املستويات اللغوية املختلفة؛ حيث تنقسم األخطاء اللغوية إىل

 :أخطاء إمالئية  -  أ

اخلطــأ اإلمالئــي هــو اخلطــأ الــذي يكــون علــى مســتوى كتابــة و�جئــة الكلمــات، ورمسهــا رمســا 

اجلزئيـــة بـــني الصـــور الصـــوتية أو الذهنيـــة قصـــور التلميـــذ عـــن املطابقـــة الكليـــة أو : "صـــحيحا؛ وهـــو
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للحروف أو الكلمات، مدار الكتابة اإلمالئية مع الصور اخلطية هلا، وفـق قواعـد الكتابـة اإلمالئيـة 

 .6"احملددة أو املتعارف عليها

 :نطقية أخطاء صوتية أو  - ب

هـــي األخطـــاء الـــيت تتعلـــق باملســـتوى الصـــويت للغـــة؛ أي هـــي األخطـــاء الـــيت ترتكـــب يف علـــى 

 .ستوى نطق األصوات من تغيري املخارج والصفات وغريهام

  :أخطاء صرفية  - ت

اخلطأ الصريف هـو اخلطـأ الـذي يرتكـب علـى مسـتوى بنـاء الكلمـة، وهـي أخطـاء متـس جانـب 

؛ فهـي ...االشتقاق وتصريف األفعال والتغريات الـيت تتعلـق بنيـة الكلمـة مـن زيـادة وحـذف وإبـدال

ع يف الكلمـــة بنـــاء علــى موقعهـــا يف اجلمــل، أو التغيـــري يف بنيـــة التغــريات الـــيت تقــ: "قصــور يف معرفـــة

 .7"الكلمة األصلية لعلة من العلل الصرفية املعروفة

 :أخطاء حنوية  - ث

هـــي األخطـــاء الـــيت تكـــون علـــى مســـتوى تركيـــب اجلمـــل، وهـــي األخطـــاء الـــيت ختـــرق القواعـــد 

لمـات وكتابتهـا ضـمن قواعـد قصور يف ضبط الك: "النحوية، وتغري احلركات اإلعرابية؛ وتعرف بأ�ا

 .8"النحو املعروفة، واالهتمام بنوع الكلمة دون إعرا�ا يف اجلملة

 :أخطاء داللية  -  ج

هي األخطاء اليت متس جانب الداللة واملعاين، وختص عالقة اللفظ بـاملعىن املـراد منـه، واخلطـأ 

ألفـــاظ خارجـــة عـــن الـــداليل هـــو اســـتخدام ألفـــاظ ال تعـــرب عـــن املعـــىن املقصـــود منهـــا، أو اســـتخدام 

النظام الداليل للغة، كاستخدام كلمات من العامية، أو إدخال كلمات من لغات أجنبية عن اللغة 

 .املستهدفة

 :منهج تحليل األخطاء اللغوية -

منهج حتليل األخطاء هو منهج علمي تطبيقي يقوم على أساس رصـد األخطـاء الـيت يرتكبهـا 

: دفة، وتوصـيفها وحتليلهـا وتفسـريها، وقـد قـام هـذا املـنهجمتعلمو اللغة يف استخدامهم للغة املسته

علـــى دراســـات تشومســـكي ونظريتـــه يف اكتســــاب الطفـــل للغتـــه األم، ففـــي نظـــر تشومســــكي أن "

الطفل يكتسب لغته األم عرب مراحل، واألخطاء الـيت يرتكبهـا ال تعتـرب حماكـاة فاشـلة يف تقليـد لغـة 

وبتأثري من هذه النظرية، تغريت نظرة الدارسـني إىل . 9"هاأمه، وإمنا مؤشرات دالة على اكتسابه إيا
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: اخلطـــأ وصـــار حيظـــى مبكانـــة كبـــرية يف حبـــوثهم ودراســـتهم، إذ أصـــبح ينظـــر إىل األخطـــاء باعتبارهـــا

مظهرا ال غىن عنه من مظاهر التطور اللغوي عند الطفل تدل كل جمموعة منها على مرحلة معينة "

  .10" راسة على هذا األساسمن مراحل ذلك التطور، وتستحق الد

إن ا�ــال الطبيعــي الــذي تنطلــق منــه الدراســات الــيت تعتمــد علــى مــنهج حتليــل األخطــاء هــو 

ينطلـــق مــن واقـــع العمليــة التعليميـــة مبــا أنـــه : "ا�ــال امليــداين التطبيقـــي، إذ ينبغــي علـــى الباحــث أن

  .11"فع هذه األخطاءيدرس مدونة األخطاء ليستنبط منها مشكالت تعلم اللغات، ويكتشف دوا

  :هذا، ومتر عملية حتليل األخطاء بثالث مراحل؛ هي

يف هــذه املرحلــة يــتم رصــد مجيــع األخطــاء اللغويــة الــيت : مرحلـة حصــر األخطــاء وجتميعهــا  -  أ

 .خالف فيها املتعلم أي قاعدة لغوية وخرج فيها عن الصواب

اللغويـة حسـب  يف هذه املرحلة يتم تصنيف األخطـاء: مرحلة وصف األخطاء وتصنيفها  - ب

مث يــتم . الصــوتية، الصــرفية، النحويــة، الدالليــة أو اإلمالئيــة: املســتويات اللغويــة املختلفــة

 .حتديد القاعدة اللغوية اليت مت خرقها يف كل خطأ من األخطاء

يف هذه املرحلة يتم البحث عن أسـباب وعوامـل الوقـوع يف هـذه : مرحلة تفسري األخطاء  - ت

ع بعـــــض األخطـــــاء وتـــــداوهلا مـــــن طـــــرف الكثـــــري مـــــن األخطـــــاء، وكـــــذلك أســـــباب شـــــيو 

  ...املتعلمي

 :الصعوبات اللغوية   2.2

 :مفهوم صعوبات التعلم -

يتصــف مصــطلح صــعوبات الــتعلم بتعــدد واســع يف املفــاهيم والتعريفــات، فقــد حظــي هــذا 

املصطلح باهتمام العديد من اهليئات والباحثني الـذين سـعوا لتقـدمي تعريـف جـامع مـانع لـه، إال أنـه 

  .التوصل إىل تعريف متفق عليه ومتقبل من طرف اجلميع -إىل حد اآلن- يتم مل

ومــن أبــرز تعريفــات صــعوبات الــتعلم التعريــف الــذي قدمــه عــامل الــنفس األمريكــي صــمويل  

إىل اضـطراب يف واحـدة أو : " ؛ حيـث يـرى بأ�ـا تشـري1962عـام ) Samuel Kirk(كـريك 

ديث أو اللغــــة أو القــــراءة أو الكتابــــة أو احلســــاب أو أكثــــر مــــن العمليــــات األساســــية املرتبطــــة باحلــــ

التهجي، وتنشأ هذه االضطرابات نتيجة الحتمال وجود اضطرابات وظيفية يف املخ أو اضطرابات 
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ولـيس نتيجـة ألي مـن التـأخر العقلـي أو احلرمـان احلسـي أو العوامـل البيئيــة أو . سـلوكية أو انفعاليـة

  .12"الثقافية

  :على ثالث عناصر رئيسية هيوقد ركز هذا التعريف 

احلــــديث، اللغــــة، القــــراءة، : الصــــعوبات أو االضــــطرابات املتضــــمنة وهــــي صــــعوبات يف  -

وهــي بشــكل عــام صــعوبات يف خمتلــف املهــارات اللغويــة . الكتابــة، احلســاب، التهجــي

ويكفــي أن يعــاين الفــرد مــن مشــكلة واحــدة أو أكثــر . باإلضــافة إىل صــعوبات احلســاب

ليصـــــنف مـــــن ذوي صـــــعوبات الـــــتعلم، إذ ال يعـــــاين مجيـــــع ذوي  مـــــن هـــــذه املشـــــكالت

 .صعوبات التعلم من نفس الصعوبات، لذلك يُعرفون بأ�م جمموعة غري متجانسة

هي وجود خلل أو اضطراب وظيفـي يف املـخ، أو نتيجـة الضـطرابات انفعاليـة : األسباب -

 .أو سلوكية

رابات نتيجة للتأخر العقلي أو ويعين استبعاد مجيع من يعاين من هذه االضط: االستبعاد -

احلرمـــــان احلســـــي أو نتيجـــــة ألســـــباب بيئيـــــة أو ثقافيـــــة؛ فهـــــم ال يصـــــنفون ضـــــمن ذوي 

 .صعوبات التعلم

هذا، وتعترب الصعوبات اللغوية من أبرز جوانب صعوبات التعلم، حيـث تشـري الدراسـات إىل 

بــل إّن هنــاك الكثــري . 13مــن ذوي صــعوبات الـتعلم يعــانون مــن مشــكالت لغويـة% 60أّن حـوايل 

ــتعلم الــيت تقــرر بأّ�ــا  اضــطراب يف واحــدة أو  -صــعوبات الــتعلم: أي -مــن تعريفــات صــعوبات ال

وتتمثل . 14أكثر من العمليات السيكولوجية املتضمنة يف فهم واستخدام اللغة الشفهية أو املكتوبة

، )نطـوق، والتعبـري الشـفهياللغـة الداخليـة، فهـم امل(الصعوبات اللغويـة يف صـعوبات اللغـة الشـفهية 

 . وهي صعوبات منائية، وصعوبات القراءة والكتابة والتعبري الكتايب، وهي صعوبات أكادميية

 :أنواع صعوبات التعلم -

يعتــــرب التصــــنيف الــــذي قدمــــه كــــل كــــريك وكالفنــــت لصــــعوبات الــــتعلم مــــن أبــــرز تصــــنيفات 

  :15صعوبات التعلم وأكثرها تداوال، حيث صنفاها إىل ما يلي

وهـــي تنقســـم بـــدورها إىل صـــعوبات منائيـــة أوليـــة تتعلـــق بعمليـــات : عوبات تعلـــم منائيـــةصـــ -

 .االنتباه واإلدراك والذاكرة، وصعوبات منائية ثانوية كاللغة الشفهية والتفكري والفهم
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وهـــي مشــــكالت متعلقــــة باملوضـــوعات الدراســــية األساســــية،  : صـــعوبات تعلــــم أكادمييــــة -

  ...بة، وصعوبات احلسابكصعوبات القراءة، وصعوبات الكتا

صعوبات لغوية منائية تتمثل يف صـعوبات اللغـة : إذن؛ فالصعوبات اللغوية تنقسم إىل قسمني

وصعوبات لغوية أكادميية وهي صـعوبات يف تعلـم املهـارات اللغويـة املختلفـة يف املدرسـة، . الشفهية

، صــــعوبات التعبــــري صــــعوبات القــــراءة، صــــعوبات اخلــــط والكتابــــة، صــــعوبات اإلمــــالء: وتتمثــــل يف

 . الشفهي، وصعوبات التعبري الكتايب

 :الجانب التطبيقي من الدراسة -3

 :حصر األخطاء اللغوية وتصنيفها  1.3

يف البداية مت حتضري مدونة الدراسة، حيـث طلـب مـن عينـة الدراسـة كتابـة تعبـري شـفهي حـول 

، كما )صحيةوهو تقدمي نصائح صحية ألشخاص يفرطون يف أكل مأكوالت غري (موضوع حمدد 

أجريت مقابالت مـع التالميـذ؛ مت فيهـا طـرح جمموعـة مـن األسـئلة حـول مواضـيع متنوعـة مـن أجـل 

تعبـري كتـايب  24حتفيزهم على اإلنتاج الشفهي، ومت تسجيل مجيع هذه املقابالت، وبذلك مت مجـع 

  . تعبري شفهي 24و

تعلمــون، وحتديــد الصــواب بعــد ذلــك، مت جتميــع ورصــد مجيــع األخطــاء اللغويــة الــيت ارتكبهــا امل

  .فيها، مث تصنيفها ووصفها ووضعها يف جداول من أجل تنظيمها وتسهيل عملية حتليلها

صــــــــــــــــــنف 

  الخطأ

  تصحيحها  األخطاء المسجلة  تكراره  نوع الخطأ

األخطـــــــــــــــاء 

  الصوتية

/ أخطــــاء8(

1.96٪(  

  اخللط بـني األصـوات املتقاربـة يف

  املخرج

  تصبح .1  تسبح .1  05

  حللوياتبعض ا .2  بعد احللويات .2

  تكثر .3  ختثر .3

  اخلطـــأ يف نطـــق بعـــض األصـــوات

  نتيجة لتأثري العامية

 اقمض .4  03

  كتل .5

 اغمض .4

  قتل .5

  

  

األخطـــــــــــــــاء 

  الصرفية

)65 

/ خطـــــــــــــــــــــــــــأ

 ال خيرجوا من البيت .1  24  أخطاء يف تصريف األفعال 

 قلت هلا ال تأكل .2

 أرى  أبقارا .3

 قلت هلا اذهب .4

 نذهب نلعب .5

 يا ابنيت ال تكثر .6

 ال خيرجون  .1

 ال تآكلي .2

 رأيت أبقارا .3

 اذهيب .4

 نذهب للعب .5

 تكثري .6
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15.93٪

(  

 اشرتي .7

 ليشرتوا .8

 ها�م لّبسأم .9

 نذهبون .10

 أكل يف كل وقت .11

  نراجع دروسي .12

 نلعب .13

 يرتدين .14

 جنلس .15

 نلعبون .16

 بدؤوا أبوه .17

 نرويها هلا .18

 ذهبت وأسبح .19

 نشرتون .20

 نصلون .21

  وأشرتوا .22

 اشرتى .7

 ليشرتيا .8

 أمها�م ألبسن .9

 نذهب .10

 يأكل يف كل وقت .11

 أراجع دروسي .12

 يرتدون .13

 ألعب .14

 أجلس .15

 بنلع .16

 بدأ أبوه .17

 أرويها هلا .18

 وسبحت .19

 نشرتي .20

 نصلي .21

  ونشرتي .22

  اخلطــــأ يف اســــتخدام عالمــــات

  التأنيث

 له .1  06

 سقط البطة .2

 الفيل تساعدها .3

 بطنه .4

 أل�ا غري مفيد .5

  فهي مضر .6

 هلا .1

 سقطت  .2

 يساعدها .3

 بطنها .4

 مفيدة .5

  مضرة .6

  اخلطـــــــــأ يف اســـــــــتخدام صـــــــــيغ

  اجلمع

 سنان .1  13

 أيديك .2

 كلهم .3

 أخوات .4

 اثنني أختني .5

 اثنان أيام .6

 اتاخلروف .7

 الثمان اخلروف .8

  ذكيني .9

 أسنان .1

 يديك .2

 كالمها .3

 إخوة .4

 أختني .5

 يومني .6

 اخلرفان .7

 اخلرفان الثمانية .8

  أذكياء .9

  العقل .1 عقلي .1  22اخلطــــأ يف اســــتخدام عالمــــات 



  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة        2021 :السنة 1: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  78 -  56: ص 

 

67 

  University of Tamanghasset- Algeria                                            اجلزائر  -تامنغست ةجامع

 تسوس أسنان .2  التعريف والتنكري

 صباح .3

 للجسمك .4

 احلرب .5

 غذائه .6

 أكل دواء .7

 أيام  .8

 حلويات .9

 املنزله .10

 طبيب .11

 الكرة القدم .12

يكثـــــــــر مــــــــــن األكـــــــــل مــــــــــن  .13

 احللويات

 النصيحيت .14

 األسنانه .15

 ال تكثر حلويات .16

 اخلضر وفواكه .17

 الكرة القدم .18

 املقام الشهيد .19

  إىل حبر .20

 األسنان .2

 الصباح .3

 جلسمك .4

 حربٌ  .5

 غذائه .6

 الدواء .7

 األيام .8

 احللويات .9

 منزله .10

 الطبيب .11

 كرة القدم .12

 من أكل احللويات .13

 

  نصيحيت .14

 أسنانه .15

ـــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــن  .16 ال تكث

 احللويات

 اخلضر والفواكه .17

 كرة القدم .18

 مقام الشهيد .19

  إىل البحر .20

  

  

  

األخطـــــــــــــــاء 

  النحوية

/ خطــــأ87(

21.32٪

(  

  اخلطــــــــأ يف اســــــــتخدام احلركــــــــات

  اإلعرابية

 رأيُت بنت .1  29

 رأيت طفل .2

 كلَ  .3

 خمتلفُ  .4

 أنواعُ  .5

 يلعبَ  .6

 مريضان .7

 اخلروفَ  .8

 مع أبناءُ  .9

 البطتني  .10

 يف البيتَ  .11

 رأيت بنتا .1

 رأيت طفال .2

 كلُّ  .3

 خمتلفِ  .4

 )ِـ (أنواِع  .5

 يلعبُ  .6

 مريضني .7

 اخلروفُ  .8

 مع أبناءِ  .9

 البطتان .10

 يف البيتِ  .11
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 رأينا حيواناتٌ  .12

 فهدٌ  .13

 أطفالٌ  .14

 األطفالُ  .15

 األسدُ  .16

 أسنانَ  .17

 لعبتَ  .18

 الفيلُ  .19

 وجدنا رجلٌ  .20

 عن قطُته .21

 كان الذئبَ  .22

 يطرُدك ال .23

 وعدَتكَ  .24

 عمكَ  .25

 يذهبَ  .26

 يزور أوالِده .27

 باحلصانَ  .28

  طويَل القامة .29

 حيواناتٍ  .12

 فهدا .13

 أطفاال .14

 األطفالَ  .15

 األسدَ  .16

 أسنانٌ  .17

 ألعبتُ  .18

 الفيلَ  .19

 رجال .20

 قطِته .21

 كان الذئبُ  .22

 ال يطرَدك .23

 وعدُتكِ  .24

 عمكِ  .25

 يذهبُ  .26

 أوالَده .27

 باحلصانِ  .28

  طويُل القامة .29

 احللوياتْ  .1  11  تسكني أواخر الكلمات 

 فريْق األشرار .2

 يومْ  .3

 الشارعْ  .4

 البيْت  .5

 مريْض  .6

 احلمامْ  .7

 حملْ  .8

 مالبسْ  .9

  طفلْ  .10

 احللوياتِ  .1

 فريُق  .2

 )ٍـ (يوٍم  .3

 )ِـ (الشارِع  .4

 البيتِ  .5

 مريضٌ  .6

 )ِـ (احلماِم  .7

 حملِّ  .8

 مالبسَ  .9

  طفال .10

 أفعل اخلريألنين أنا  .1  09  تركيب خاطئ للجمل 

اشــــــــــرتي يل فســــــــــتانا كمــــــــــا  .2

 اشرتته العروس

 أجيد أن ألعب .3

 ألنين أفعل اخلري .1

اشــــرتي يل فســـــتانا مثـــــل  .2

  فستان العروس

 أجيد لعب .3
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 البلدة لقد نسيتها .4

كـــــــان مـــــــن صـــــــغره يـــــــدرس  .5

 .معي

 .يراجع الدراسة .6

 وذهبنا إىل نلعب الكرة .7

ذهبـــــــــــت إىل ألعـــــــــــب كـــــــــــرة  .8

 .القدم

  ما فعلت يف اجلزائر؟ .9

 نسيت اسم البلدة .4

ان يــــدرس معــــي منــــذ كــــ .5

 .الصغر

 .يراجع دروسه .6

 وذهبنا للعب الكرة .7

 ..ذهبت أللعب كرة  .8

  ماذا فعلت يف اجلزائر؟ .9

 كان خيطط الذئب  .1  12  تسلسل خاطئ للكلمات 

  كان الثمان اخلروف  .2

 الرجل مل جيد .3

 مث الفأر ساعد .4

  فسوف الرجل يطرد .5

  الفأر كان يريد .6

كانــــت أمــــي يف الليــــل جائــــت  .7

 إىل العرس

  يلمث أمي قالت  .8

  الضيوف كانوا .9

 هذا الفستان أخطت مثله .10

 أعطينا هلم الضيوف .11

كانــــــت أمـــــــي ابنـــــــة عمتهـــــــا  .12

  متوفية

 كان الذئب خيطط .1

 كان اخلرفان الثمانية  .2

 مل جيد الرجل .3

 مث ساعد الفأر .4

 فسوف يطرد الرجل .5

 كان الفأر يريد .6

جـــاءت أمـــي إىل العـــرس  .7

  يف الليل

 مث قالت يل أمي .8

 كان الضيوف .9

أخطـــــــــــت مثـــــــــــل هــــــــــــذا  .10

 الفستان

 ينا للضيوفأعط .11

كانــــت ابنــــة عمــــة أمـــــي  .12

  متوفية

 يف أحد من األيام .1  13  االستخدام اخلاطئ حلروف اجلر 

 قلت إىل أخيت .2

 املضرة يف الصحة .3

 من األكل من احللويات .4

 أخذ�ا إىل املنزل .5

 3قلت إليه .6

 كنت أعرب على الطريق .7

 أساعدها عن املذاكرة .8

 من يوم من األيام .9

 يف أحد األيام .1

 قلت ألخيت .2

 املضرة بالصحة .3

 من أكل احللويات .4

 أخذ�ا للمنزل .5

 قلت له .6

 كنت أعرب الطريق .7

 أساعدها يف املذاكرة .8

 يف يوم من األيام .9
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 ذهبت للعب بالكرة .10

 يعطينا يف احللوى .11

هبـــــــــــــــــت إىل خـــــــــــــــــاليت إىل ذ .12

 .اجلزائر

  .يقول إيل .13

 ذهبت للعب الكرة .10

 يعطينا احللوى .11

ذهبــــــــــت إىل خــــــــــاليت يف  .12

 اجلزائر

  يقول يل .13

  االســـــــــتخدام اخلـــــــــاطئ حلـــــــــروف

  عطفال

 مث كان .1  04

 مث حرقتها .2

 مث فقست .3

  أعطاين نقودا فذهب .4

 وكان .1

 فحرقتها .2

 فقست .3

  أعطاين نقودا وذهب .4

  االســــــــــــتخدام اخلــــــــــــاطئ ألدوات

  النفي

 ال مسعتْ  .1  03

 ليس أحد غيب بيننا .2

  ال يراجع .3

 مل تسمع .1

 ال يوجد غيب بيننا .2

  مل ير اجع .3

  تثنيــــــة أو مجـــــــع الفعــــــل إذا كـــــــان

  الفاعل داال على املثىن أو اجلمع

 ليأكلوه الضيوف .1  03

 فازوا الرجال .2

  كانوا األطفال .3

 ليأكله الضيوف .1

 فاز الرجال .2

  كان األطفال .3

  عــــــــــدم املطابقــــــــــة بــــــــــني الصــــــــــفة

ـــــــــوع والعـــــــــدد  واملوصـــــــــوف يف الن

  واحلركة اإلعرابية

 فستانا طويلٌ  .1  03

  أخيت الوحيد .2

  األسنان مسّوسة .3

 فستانا طويال .1

 أخيت الوحيدة .2

  األسنان املسّوسة .3

األخطـــــــــــــــاء 

  :الداللية

/ خطــــأ60(

21.70٪

(  

  

 

 إدخال كلمات من العامية  

 ساعات .1  50

 مسامينا .2

 صواحلي .3

 مركيت .4

 الِسِنن .5

 الشيبس .6

  تكول .7

 كول .8

 تقرأ يف اجلامعة .9

 تدوش .10

 الرّجالة .11

 يُهبط .12

 دروس نتاع السنة الرابعة .13

 لنصدق اللحم .14

 أحيانا .1

 بالقرب منا .2

 مصلحيت .3

 سجلت .4

 األسنان .5

 رقائق البطاطا .6

 تأكل .7

 كل .8

 تدرس يف اجلامعة .9

 استحم .10

 الرجال .11

 يُنزل .12

 دروس السنة الرابعة .13

 لنتصدق باللحم .14
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 متسالينيش .15

 قايل .16

 برك .17

 قاطو .18

 باتيسري .19

 نظفتلو .20

 جي .21

 نفسها  .22

 أخيِّط  .23

 أُطريِّ  .24

 حنا .25

 بنان .26

 البسة .27

 لّبس .28

 يبلعبة ال .29

 تقلي .30

 يف القراية .31

 يبداو يلعبوا .32

 يدعي .33

 ذوك .34

 الذراري .35

  هاذو .36

 ال شأن لك يب .15

 قال يل .16

 فقط .17

 حلوى .18

 كعكة .19

 نظفت له .20

 عصري .21

 مثلها .22

 أِخيط .23

 أنزع .24

 حنن .25

 موز .26

 بستل .27

 ألبس .28

 لعبة الدحل .29

 تقول يل .30

 يف الدراسة .31

 يشرعون يف اللعب .32

 يدعو .33

 أولئك .34

 األوالد .35

  هؤالء .36

  اخللط بني الكلمات املتشـا�ة

  يف املبىن واملختلفة يف املعىن

 ُحيِْضرُ  .1  05

 أعين .2

 أحفظ .3

 مسكت .4

 بقاء .5

  الطريقة .6

 ُحيَضِّرُ  .1

 أعتين .2

 أحافظ .3

 أمسكت .4

 باقي .5

  الطريق .6

  اخلطــــــــــأ يف اختيــــــــــار الكلمــــــــــة

  ملة املناسبة للج

 لبست أكثر منا .1  05

  أمتلك أختني .2

 أخالقه متأدبة .3

 التقينا مع احليوانات .4

 لبست أفضل منا .1

 لدّي أختني .2

 أخالقه حسنة .3

 شاهدنا احليوانات .4
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  أحبه بشدة .5  أحبه بقسوة .5

  

  

  

األخطـــــــــــــــاء 

  :اإلمالئية

)188 

/ خطـــــــــــــــــــــــــــأ

46.08٪

(  

  اخللـــط بـــني التـــاء املفتوحـــة والتــــاء

  املربوطة

 املشروبة  .1  35

 احللوية  .2

 الغزي  .3

 لة ق .4

 قدمة  .5

 أصبحة  .6

 مسعة  .7

 فرشت .8

 الوقايت .9

 يأة  .10

 عادة .11

 نصيحت  .12

 قلة  .13

 فحصة .14

 نزعة .15

 وجبت .16

 انبهرة .17

 ركَّبة .18

 نظرة .19

  دقاة .20

  املشروبات  .1

  احللويات  .2

  الغازية  .3

  قلت   .4

 قدمت .5

 أصبحت .6

 مسعت .7

 فرشاة .8

 الوقاية .9

 يأت .10

 عادت .11

 نصيحة .12

 قلت .13

 فحصت .14

 نزعت .15

 وجبة .16

 انبهرت .17

 ركبت .18

 نظرت .19

  دقات .20

  ـــــني مهـــــزة الوصـــــل ومهـــــزة ـــــط ب اخلل

  القطع

 آحد .1  19

 أخر .2

 جأين .3

 آمي  .4

 إهتم  .5

 أغسل  .6

 أنزع .7

 املآكلت .8

 أصعدي .9

  االيام  .10

 أحد .1

 آخر .2

 جاءين .3

 أيام .4

 اهتم .5

 اغسل .6

 اِنزع .7

 املأكوالت .8

 اصعدي .9

  األيام .10

  رإكثا .1 إكثر .1  102حــذف حــرف املــد أو إضــافته يف 
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 لتكثر .2  غري مكانه

 املآكلت .3

 فرشة .4

 اجلِمع .5

 أِبه .6

 موضر .7

 كِثرا .8

 توجعنِ  .9

 األبو .10

 عد .11

 أزر .12

 دقت .13

 الضرة .14

 أسنن .15

 فقالتُ  .16

 الفطر .17

  جدً  .18

 يصبيح .19

 صدقي .20

 أمرس .21

 املطبخة .22

 كول .23

 االمي  .24

 صدق  .25

 نِصحة .26

 يب املعجن .27

 املشروبة  .28

 احللوية  .29

 الغزي  .30

 الزمن .31

 الدوء .32

 فرش  .33

 ال تكثر .2

 املأكوالت .3

 فرشاة .4

 اجلميع .5

 أبيه .6

 مضر .7

 كثريا .8

 توجعين .9

 األب .10

 عاد .11

 أزور .12

 دقات .13

 الضارة .14

 أسنان .15

 فقلت .16

 الفطور .17

 جًدا .18

 يصبح .19

 صديقي .20

 أمارس .21

 املطبوخة .22

 كلّ  .23

 األيام .24

 صديقي .25

 نصيحة .26

 باملعجون .27

 املشروبات .28

 احللويات .29

 الغازية .30

 فراش .31

 الزمان .32

 الدواء .33
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 فاذهبت  .34

 أوذنيه .35

 هلو .36

 فقل يل  .37

 الوقية .38

 العلج .39

 ل تكثر .40

 املشربات .41

 الفوكه .42

 هونك .43

 يأكول .44

 كثر .45

 ناهظ .46

 شفه اهللا .47

 ولديه .48

 بكرا .49

 مرض .50

 يصديقة .51

 صَبح .52

 تفضلِ  .53

 أسنا�ي .54

 أعطين .55

 لَتأكل .56

  هانا .57

 فذهبت .34

 أذنيه .35

 له .36

 فقال يل .37

 الوقاية  .38

 العالج .39

 ال تكثر .40

 ملشروباتا .41

 الفواكه .42

 هناك .43

 يأكل .44

 كثريا .45

 �ظ .46

 شفاه .47

 والديه .48

 باكرا .49

 مريض .50

 يا صديقيت .51

 صباح .52

 تفضلي .53

 أسنانه .54

 أعطاين .55

 ال تأكل .56

  هنا .57

  ــــــــف املقصــــــــورة ــــــــني األل ــــــــط ب اخلل

  واأللف القائمة

 أخرا  .1  04

  انتها .2

 أخرى .1

  انتهى .2

  تظر .1  04  اخللط بني حريف الضاد والظاء 

 اخلظر .2

  استيقض .3

 تضر .1

 اخلضر .2

  استيقظ .3

 حلــروف غــري املنطوقــة عــدم كتابــة ا

ـــيت تنطـــق وال  ـــة احلـــروف ال أو كتاب

  تكتب

 نصح  .1  19

 الشكوالطَ  .2

 سهلن .3

 نصيحة .1

 الشكوالطة .2

 سهال .3
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 جيدن .4

 شكرن  .5

 عقلي  .6

 للصح .7

 جدن  .8

 مضرَ  .9

 اطفل .10

 خرين .11

 آخرن .12

 جيدَ  .13

 يومن .14

  أملن .15

 جيدا .4

 شكرا .5

 العقل .6

 للصحة .7

 جدا .8

 مضرة .9

 الطفل .10

 خريٌ  .11

 آخرٌ  .12

 جيدة .13

 يومِ  .14

  أملٌ  .15

 :تحليل نتائج الدراسة وتفسيرها 3.2

  :خالل اجلدول السابق نالحظ ما يليمن 

يف كــل تعبــري، وهــي نســبة عاليــة نوعــا مــا، ويعــود ذلــك  8.5خطــأ، مبعــدل  408مت تســجيل  -

خصـــائص عينـــة الدراســـة، حيـــث يعـــاين أغلـــب التالميـــذ ذوو صـــعوبات الـــتعلم مـــن صـــعوبات 

 .لغوية تؤدي إىل تدين حتصيلهم يف خمتلف املهارات اللغوية

مالئية هي األكثر شيوعا بني أفراد العينة، حيث احتلت نسبة تفـوق األخطاء والصعوبات اإل -

٪ مــن جممــوع األخطــاء، ولعــل الســبب يف ذلــك يرجــع إىل مــا تتطلبــه مهــارة اإلمــالء مــن 46

عمليات ذهنية أولية كاالنتباه والرتكيـز والـذاكرة، وهـي عمليـات غالبـا مـا يعـاين التالميـذ ذوي 

 .صعوبات التعلم من ضعف فيها

٪ من جمموع األخطـاء يف املسـتوى النحـوي، 21رتبة الثانية، مت تسجيل ما يفوق نسبته يف امل -

ولعل السبب الرئيسي يف ارتكاب األخطاء النحوية والرتكيبية ال يعود إىل خصائص أفراد عينة 

الدراسة بقدر ما يعود إىل طبيعة اللغة العربية يف حد ذا�ا، إذ يتصـف النظـام النحـوي العـريب 

 باإلضافة إىل قلة االنغماس واملمارسة على أرض الواقع. بة والتعقيدبالصعو 

٪، فالنظام الصويت ال 2مت تسجيل أقل عدد من األخطاء يف اجلانب الصويت بنسبة تقل عن  -

 . يشكل صعوبة لدى غالبية التالميذ، نظرا لتقاربه الشديد من النظام الصويت العامي
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، "حــذف حــرف املــد أو إضــافته يف غــري مكانــه: "ة هــوأكثــر األخطــاء شــيوعا بــني أفــراد العينــ -

مــرة، والســبب يف شــيوعه يعــود إىل قلــة الرتكيــز لــدى  102حيــث تكــرر ارتكــاب هــذا اخلطــأ 

أفــراد العينــة أثنــاء الكتابــة؛ فينــتج عــن ذلــك عــدم التمييــز بــني احلــروف املمــدودة واحلــروف غــري 

 .املمدودة

، وهـو يـدل علـى "إدخال كلمات من العاميـة" خطأ من نوع 50يف املركز الثاين، مت تسجيل  -

فقر املعجم اللغوي لدى أفراد العينة، والسبب يعـود إىل ضـعف الـذاكرة؛ فـرغم كثـرة املفـردات 

اليت يـتم تدريسـها يف الربنـامج الدراسـي، جنـد أن التلميـذ ال يسـتطيع أن يتـذكر إال شـيئا قلـيال 

 .جدا منها

؛ ولعل ذلك يعـود إىل "التاء املفتوحة والتاء املربوطة اخللط بني: "ومن األخطاء األكثر شيوعا -

أسباب متعددة من بينها صـعوبة القواعـد الـيت حتكـم طريقـة كتابـة التـاء يف آخـر الكلمـة، كمـا 

أن الكثري مـن التالميـذ ذوو صـعوبات الـتعلم يف هـذا املسـتوى الدراسـي ال يسـتطيعون التمييـز 

 .بني األفعال واألمساء

تســــكني أواخـــــر "و" اخلطــــأ يف اســــتخدام احلركــــات اإلعرابيــــة"عة أيضــــا؛ مــــن األخطــــاء الشــــائ -

، ويفســر ذلــك بالصــعوبة الــيت يتميــز �ــا اإلعــراب العــريب، فاألخطــاء اإلعرابيــة هــي "الكلمــات

أول األخطــاء اللغويــة الــيت ارتكبــت قــدميا، وهــي الــيت دفعــت علمــاء العربيــة إىل تأســيس علــم 

 .يب واملمارسة الفعلية املكثفة لتخطي هذه الصعوباتالنحو، لذلك ينبغي توفري فرص التدر 

، ويظهـر أن أغلـب األخطـاء "اخلطـأ يف تصـريف األفعـال: "من بني األخطاء اليت كثر تكرارها -

 .اليت مت تسجيلها من هذا النوع يعود السبب يف ارتكابه إىل تأثري العامية فيه

  :خاتمة

ا الدراسة يف حتديد أبرز الصـعوبات اللغويـة يف اخلتام؛ تتلخص أهم النتائج اليت توصلت إليه 

الشـــائعة لـــدى التالميـــذ ذوي صـــعوبات الـــتعلم الـــذين يدرســـون يف الســـنة الرابعـــة ابتـــدائي، والـــيت مت 

  :ترتيبها حسب شيوعها كما يلي

 .الصعوبة يف التمييز بني احلروف املمدودة واحلروف غري املمدودة -

 .ب كلمات جديدةافتقار املعجم اللغوي، والصعوبة يف اكتسا -

 .صعوبة التمييز بني التاء املفتوحة والتاء املربوطة -
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 .صعوبة اإلعراب واستخدام احلركات اإلعرابية -

 .صعوبة تصريف األفعال يف األزمنة املناسبة ومع الضمائر املناسبة -

صـــعوبة التمييـــز بـــني األمســـاء املعرفـــة واألمســـاء النكـــرة، والصـــعوبة يف اســـتخدام العالمـــات  -

 .على التعريف والتنكريالدالة 

 .صعوبة التعرف على احلروف اليت تنطق وال تكتب، واحلروف اليت تكتب وال تنطق -

 .صعوبة التمييز بني مهزة الوصل ومهزة القطع -

 .صعوبة استخدام صيغ اجلمع -

 .صعوبة استخدام حروف اجلر استخداما صحيحا يف اجلمل -

 .التسلسل اخلاطئ للكلمات يف اجلمل -

صي بأن تعمل الربامج العالجية اليت �دف إىل عالج الصعوبات اللغويـة لـدى يف األخري، نو 

  .تالميذ السنة الرابعة ابتدائي على عالج الصعوبات املذكورة

كمـــا ننـــوه إىل فاعليــــة مـــنهج حتليـــل األخطــــاء ودوره يف تشـــخيص التالميـــذ ذوي الصــــعوبات 

كـل مرحلـة مـن مراحـل التعلـيم، لـذلك   اللغوية، وحتديد أهم الصـعوبات اللغويـة الشـائعة لـدى أفـراد

  .نوصي بتوسيع استخدامه لتحقيق مثل هذه األغراض

  

 :هوامش

                                                           
1
، ه1436توظيف اللسانيات يف تعليم اللغات، جممع اللغة العربية على الشبكة العاملية،  :رضا الكوشو 

    .203ص

2
، م2000: 1أساسياته النظرية وممارساته العملية، دار الفكر، دمشق، ط: ، البحث العلميرجاء دويدري 

   .317ص

3
   .204، صتوظيف اللسانيات يف تعليم اللغات :رضا الكوشو 

4
    .203نفس املرجع، ص 

5
   .99، صم1988تعليمها وتعلمها، عامل املعرفة، الكويت، : اللغات األجنبية :علي حجاجو نايف خرما  

6
، م2006النحوية والصرفية واإلمالئية، دار اليازوري، عمان، : األخطاء اللغوية الشائعة :فهد خليل زايد 

   .71ص

7
    .71نفس املرجع، ص 
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8
    .71نفس املرجع، ص  

9
م، 2009، 1، العدد1جملة علوم اللغة العربية وآدا�ا، ا�لد  ،"مناهج حتليل األخطاء اللغوية" :مسعودة ساكر 

   .174ص

10
   . 99ص تعليمها وتعلمها،: اللغات األجنبية :علي حجاجو نايف خرما  

11
      .202، صتوظيف اللسانيات يف تعليم اللغات :رضا الكوشو 

12
األسس النظرية والتشخيصية والعالجية، دار النشر للجامعات، : التعلم صعوبات :فتحي مصطفى الزيات 

   .105، صم1998

13
التشخيص والعالج، املؤسسة العربية لالستشارات العلمية، : التعبري الشفهي صعوبات :أمل عبد احملسن زكي 
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