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  فهــرس المصادر و المراجـع 
  : المصــــادر -أ

  

  برواية ورش عن نافع  :رآن الكريم ـالق*

  : القيس  امرؤ*

  .م2000،دار صادر بريوت ، د ط ، ديوان امرئ القيس-

  :  )هـ 577ت (األنباري كمال الدين أبو الربكات *

  .م 1995، 1نان ، طلب–،حتقيق فخر صاحل خذارة ،دار اجليل ،بريوت  كتاب أسرار العربية-

  .م1986لبنان ،–،دار الرائد العريب ،بريوت  المذكر و المؤنث-

  : بشـار بن برد  *

  .لبنان ،دط ، دت –إحسان عباس ،دار صادر بريوت : ، حتقيق  ديوان بشار بن برد-

  : ابن الرتسرتي الكاتب *

دار الرفاعي –القاهرة أمحد عبد ايد هريدي ،مكتبة اخلاجني ب: ،حتقيق  المذكر و المؤنث-

  . م1983، 1بالرياض ،ط

  :) هـ 255ت (اجلاحظ أيو عثمان عمرو بن حبر *

  . م1992، 2عبد السالم هارون ،ط : ،حتقيق  2، ج البيان و التبيين-

  ) هـ 392ت (ابن جين أبو الفتح عثمان *

  الخصائص -

  : عة ـي ربيـن أبـاب*

  . نان ، د ط ،د تلب- ،دار صادر ،بريوت ديوان ابن أبي ربيعة-

  :) 688ت (الرضي ،رضي الّدين حممد بن احلسن األسرتياذي *

مل مكرم ،عامل الكتب ، عبد العال سا: ،حتقيق  4،جالحاجب رح الكافية في النحو البن ـش-

  .م2000،  1طالقاهرة ،

  : يدي ـــــــالزب*

  .2000، 2طرمضان عبد التواب ،مكتبة اخلاجني ،القاهرة ،: ،حتقيق  لحن العوام-
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  : )هـ 538ت (الزخمشري أبو القاسم جار اهللا *

يوسف احلمادي : ،حتقيق الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل -

  . ،مكتبة مصر ، د ت ، د ط 

لبنان ،ط –حممد علي بيضون ،دار الكتب العلمية ،بريوت : ،حتقيق المفصل في صنعة اإلعراب -

  . م1999، 1

  : )هـ 180ت (بويه ،أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنرب سي*

  . م1992عبد السالم هارون ،مكتبة اخلاجني ،القاهرة ،: ،حتقيق  3، ج تابــالك-

  :) هـ 1206ت (الصبان حممد بن علي الشافعي *

يم مشس الدين ـراهـيق ،إبـ،حتق 4،ج حاشية الّصبان على شرح األشموني على ألفية ابن مالك-

  . م1997، 1لبنان ،ط –كتب العلمية ،بريوت ،دار ال

   :لي ـــالصقــ*

فى عبد القادر عطا ،دار الكّتب العلمية ،بريوت ـمصط: يق ـ،حتق نانـح الجـقيف اللسان و تلقيتـث-

  . م  1990، 1لبنان ن ط–

  : )هـ 669ت (ابن عصفور ،علي بن مؤمن بن حممد األندلسي *

إميل بديع يعقوب ،دار الكتب العلمية :راف ـّعار ،إشـالشفّواز : ،حتقيق  شرح جمل الزجاجي-

  . م 1998، 1لبنان ، ط –،بريوت 

  : )هـ 276ت (ابن قتيبة ،أبو حممد عبد اهللا بن مسلم الدينوري *

  .لبنان ،دط ،دت–،دار الكتاب العريب ،بريوت  2، مج  بارـيون األخـع-

  :) هـ 711ت (ابن منظور أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم *

  .م1992،دار صادر بريوت ، ربــان العــلس-

  : ي ـيانـغة الذبــابــالن*

  . لبنان ،د ط ، د ت –كرم البستاين ،دار صادر ،بريوت : ،حتقيق  ديوان النابغة الذبياني-

  : )هـ 761ت (ابن هشام ،مجال الدين أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األنصاري *

يل بديع يعقوب ،دار الكتب العلمية ـإم: يق ـ،حتق 2،مج  بن مالكأوضح المسالك إلى ألفية ا-

  . م 1997، 1لبنان ، ط–،بريوت 
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ديع يعقوب ،دار الكتب العلمية ـيل بـإم: ،حتقيق  شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب-

  . م 1996،   1لبنان ، ط –،بريوت 

  : )ت         (أبو هالل العسكري *

  .م2000، 1لبنان ،ط–،دار الكتب العلمية ،بريوت  ةــويـروق اللغـالف-

  :) هـ 643ت (ابن يعيش ،موفق الدين يعيش بن علي *

  . م 2001، 1إميل بديع يعقوب ،ط : ،حتقيق  4، ج  لــرح المفصّ ـش-

  

  : المراجــع -ب
  : وزي قـوض الـمد عـأح*

  .م 1983ية ،اجلزائر ، ط ـات اجلامعـوان املطبوعـ،دي ويـح النحـالمصطل-

  : ري ـر البقـاهـد مـأمح*

باب اجلامعة للطباعة و النشر و ـسة شـمؤس -العدد و المجرورات–دراسات نحوية في القرآن -

  . م 1986، 3التوزيع ،االسكندرية ،ط

  : مر ـتار عــمد خمـأح*

  .،عامل الكتب القاهرة ، د ط ،دت  أخطاء اللغة العربية المعاصرة عند الكتاب و اإلذاعيين-

  : وب ـع يعقـديـيل بــإم*

  .،دار شريفة  الءــراب و اإلمـم اإلعـمعج-

 2001، 2لبنان ، ط –العلمية ،بريوت ،دار الكتب المعجم المفصل في المذكر و المؤنث -

  .م

  :يل ـــمي خلـحل*

  .  2002،دار املعرفة اجلامعية ،د ط ، قيةـيات التطبيـات في اللسانـدراس-

  :  رةـمايـد عـيل أمحــخل*

  . م1984، 1،دار عامل املعرفة ،وجدة ،ط بهاـغة و تراكيـو اللـفي نح-

  : راون ــالس بــدوج*

حي ،علي علي أمحد شعبان ،دار النهضة العربية ـبده الراجـع: ،تر  أسس تعّلم اللغة و تعليمها-

  . نانـلب–،بريوت 
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  : مة ــد طعيـدي أمحـرش*

،دار الفكر العريب  ،إعدادها تطويرها ،تقويمها العربيةيم اللغة ـج تعلـاهـة لمنـاألسس العام-

  .م  2000، 2ط،القاهرة ،

  : واب ــالت ـان عبـدرمض*

  . م1996، 6،مكتبة اخلاجني للطباعة و النشر و التوزيع ،القاهرة ، ط  فصول في فقه العربية-

  :ظبية سعيد السليطي *

  .م 2002، 1دار املصرية اللبنانية ،ط،ال تدريس النحو العربي في ضوء اإلتجاهات الحديثة-

  : ي أبو خضريي ـرخـارف كـع*

،دار الثقافة للنشر و  رب ،دراسات في المنهج و طرق التدريسـر العـية لغيـيم اللغة العربـتعل-

  .م  1994التوزيع ،القاهرة ،

  : ن ـباس حســع*

  .،د ت  3،دار املعارف مبصر ،ط  4،ج  يـو الوافـالنح-

  : دي ـم املسالـبد السـع*

  . 1984، 1،الدار التونسية للنشر ،طوص ـالل النصـن خـيات مـاللسان-

   : يم ـاح سلـتـبد الفـع*

  . 2001، 1،مكتبة اآلداب ،القاهرة ،ط  ويميةـة تقـ،دراسوي ـد اللغـفي النق-

  : حي ـبده الراجـع*

  . 1996،       ية ـيم العربـوتعليقي ـغة التطبـلم اللـع-

  : مد ـمان أحـسليية ـعط*

  . 1995،مكتبة زهراء الشرق ،د ط ، ةـويـات اللغـظ و الدراسـالحاج-

  : ور ـذكـد مـلي أمحـع*

  . 2000،دار الفكر العريب ،القاهرة ،د ط ،دريس فنون اللغة العربية ـت-

  : ة ـاشـف عكـوسـمر يـع*

  .2003، 1،املؤسسة العربية للدراسات و النشر ،ط  بـو الغائــالنح-

  : د ـاصـا كـبد الرضـم عـاسـق*

  . 1984، ،دراسة و تقويم يـربـو العـير النحـثة في تيسـاوالت حديـمح-
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  : ر ــمال بشــك*

  .التوزيع ،القاهرة ،دط ،دتـباعة والنشر و ب للطـريـ،دار غ مـوء الفهـم و سـين الوهـية بـة العربـاللغ-

  : ري ـن اخلضـمد األميـحم*

،مطبعة  ،دراسة تحليلية لإلفراد و الجمع في القرآن الكريمفي صيغ األلفاظ اإلعجاز البياني -

  .م1993، 1احلسني اإلسالمية ،مصر ،ط

  : باده ـيم عـراهـمد ابـحم*

  .،منشأة املعارف باإلسكندرية ،د ط ،د ت  يـربـراث العـفي التمي ـو التعليـالنح-

  : ر ـي األمسـنوخي ،راجـمد التـحم*

  . 2001لبنان ،–،بريوت العاملية ،دار الكتب  )األلسنيات(في علوم اللغة  فصلمالمعجم ال-

  : ز ـزيـبد العـحممد حسني ع*

  . 1992، 1،دار الفكر العريب ،ط وي في الفصحى المعاصرةـع اللغـالوض-

  : زاوي ـاد احلمـمد رشـحم*

  .م1988، 1،ط  لبنان–،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت  أعمال مجمع اللغة العربية بالقاهرة-

  : اور ـدين جمـالح الـمد صـحم*

،دار الفكر العريب ،القاهرة  ،أسسه و تطبيقاته التربويةتدريس اللغة العربية في المرحلة الثانوية -

  .م 2000

  : اين ـدنـد العـمحم*

  .،د ت  2،مكتبة لبنان ناشرون ،ط  عةـاء الشائـم األخطـمعج-

  : يد ــمد عــحم*

  .،عامل الكتب القاهرة ، دط ،د ت  دونـن خلـر ابـية في نظـة اللسانـالملك-

  : يد ـمد السـمود أحـحم*

  . 1989، 1،دار الفكر ، دمشق ،ط  ةـويـؤون لغـش-

  : حممود إمساعيل صيين ،إسحاق حممد األمني *

ة عمادة شؤون املكتبات ،جامعة امللك السعود ،اململكة العربي، التقابل اللغوي و تحليل األخطاء-

  . 1982، 1السعودية ،ط 
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  : وت ـاقـمان يـمود سليـحم*

  .م  2003ية ،ـة اجلامعـ،دار املعرف حةـة الصحيـتابـن الكـف-

  : ازي ـجـمي حمود فهـحم*

،وكالة املطبوعات  م اللغة العربية ،مدخل تاريخي مقارن في ضوء التراث و اللغات الساميةـعل-

  .،الكويت ،د ط ،دت 

  : اس ـطفى النحـمص*

  . 1979، 1الح ، ط ـة الفـ،مكتب غةـدد في اللـالع-

  :  ـاريـشال زكـمي*

ية للدراسات و النشر و التوزيع ـسة اجلامعـ،املؤس غةـيم اللـوتعل ـيةة األلسنـث في النظريـمباح-

  . 1985، 2لبنان ،ط –،بريوت 

  : رما ،وعلي حجاج ـف خـايـن*

  . 1988عامل املعرفة ،الكويت ،،ها ـها و تعلمـية تعليمـات األجنبـاللغ-

  :  المـراجـع باللـغة األجنبية -و

  
1)-Guy FEVE ,le français scolaire en Algérie, pour une 
nouvelle approche de systèmes d’apprentissage Préface de 
jean Claude chevaller , o p u , Alger .  
2)-H. Besse, R. Porquer : Grammaires et didactique des 
langues ,didier ,1991. 
3)-Jack C. Richards : Error Analysis ,Perspectives on second  
language Acquisition ,Longman london and newyork.  
4)-Y .Bertrand : Faute ou erreur ? Erreur et faute, Revue : les 
langues modernes , N° :5 ,1987 ,Paris.          
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  :  الرسائل الجامعية - د
  :رج ـم بلعـقاسـبل*

غري (،رسالة ماجستري  تحـة جيجل وصلتها بالعربية الفصحى ،دراسة لغوية للهجة بني فـلهج-

  .م  1989،جامعة عنابة ،) منشورة

  

  : قـــاالت الم -هـ
  : لي ـاليـمد جـأح*

  . 2004اجلزائر ،ماي - ورقلة  ،جامعة 3،ع  ،مجلة األثر تأمالت في اللحن و اإلعراب-

  : اري ـمد صـحم*

 8، عدد واقع المحتوى النحوي في المقررات المدرسية ،تحليل و نقد ،مجلة التواصل -

  .،جامعة عنابة 2001جوان 
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        اتاتاتاتــــوعوعوعوعــــرس الموضرس الموضرس الموضرس الموضــــــــفهفهفهفه
  

  الصفحة  اتـوعـالموض

  و–أ   ............................................................................................................... املقدمـــة-

  17   ................نظام العدد في اللغة العربية و مشكلة الضعف اللغوي : الفصل التمهيدي 

    I  –   18  ....................................................................واقع اللغة العربية يف الوسط اجلامعي  

    II –  20  ..................................................................................نظام العدد يف اللغة العربية  

  20  دد  ــف العـريـتع: أوال  

  21  لغـــــة  –أ       

  21  ا ـالحـاصط -ب     

  22  العدد و اسم العدد و الرقم : يا ـثان

  23  ألفاظ العدد و استعمالها النحوية  : ثا  ـثال

  I –    23  األعداد الصرحية  

  II- 23  غري الصرحيةاألعداد  

  23 أعداد غري صرحية دالة على معلوم -أ       

  23  أعداد غري صرحية دالة على مبهم  - ب      

  24 أقسام العدد اإلصطالحية و إعرابها : رابعا  

  I – 25  العدد املفرد و إعرابـــه  

  II –  27   العدد املركب و إعرابــه  

  III- 29  عقد و إعرابــهالعدد ال  

 IV – 30  العدد املعطوف و إعرابه  

  32  ددـتمييـــز الع: خامسا  

   I  - 32  مفهومــه  

  II   -  32  )املعدود(حكم متييز العـــــدد  

  III - 38  ييـــزنعـت امل  



 172

  39 ره  ــتأنيث العدد و تذكي: سادسا 

 I  -  40  تأنيث العدد املفرد و تذكريه  

  II –  43 تأنيث العدد املركب و تذكريه  

 III  -  44 تذكري العقود  

 IV - 45 عطوف و تذكريه تأنيث العدد امل  

  46 تعريف العدد و تذكيره : عا  ــساب

  I –46  رد ــدد املفـــالع  

  II –47  ب ـدد املركــالع  

III -  47 قدـعو الالعدد املعطوف  

 48 ) في ـالوص(بي ـالعدد الترتي: نا ــثام

  - I  48 مفهومــــه  

 II  -  48 صياغتــه و أحكامـــه  

  52 دد ــت العـاياـنك: تاسعــا 

  I –  52  م ـــك  

  II –  53 ن ــكأي  

  III –  54 ذا ـكـ  

  55 منهج تحليل األخطاء في الدراسات اللسانية التطبيقية : الفصل األول 

  56  ئة ــتوط -     

  58  مفهومه و مكانته في الدراسات اللغوية : الخطأ اللغوي :المبحث األول 

  58  غة ـط لـأ و الغلـاخلط: أوال    

  59  اخلطأ و الغلط إصطالحا : ثانيا    

  62  اخلطأ اللغوي يف الدراسات العربية : ثالثا    

       I – 62  العريب القدمي يف الدرس )اخلطأ (اللحن  

      II –  65  )اخلطأ اللغوي (موقف اللغويني العرب من اللحن  

  74  اخلطأ اللغوي يف الدرس اللساين احلديث : رابعا    

  77 (L analyse des erreurs)اء ـيل األخطـج تحلـمنه: المبحث الثاني 



 173

  77  نشأة منهج حتليل األخطاء و مفهومه : أوال     

        I –  77   نشأة منهج حتليل األخطاء  

       II –  80  مفهوم منهج حتليل األخطاء  

  82  مفاهيم متعلقة بتحليل األخطاء : يا ـثان   

      I  -82  ة و األخطاء التعبريية بالياألخطاء االستق  

     II   82  األخطاء الفردية و األخطاء اجلماعية  - 

    III   -83 األخطاء الكلية واألخطاء اجلزئية  

    IV  - 85  اءـيل األخطـادة حتلـم  

  87  طاءل حتليل األخـراحـم: ثا ـالـث   

  87  حتديد األخطاء و وصفها و تصنيفها- 1

  87  اءـد األخطـحتدي –أ      

  90  وصف األخطاء و تصنيفها -ب    

  91   اء ـر األخطـتفسي– 2

  91  غة األمـتدخل الل -أ    

  92  دةـاعـل بالقـاجله - ب   

  92  املبالغة يف التعميم و القياس اخلاطئ - ج   

  93  لمــئة التعـبي -د   

  94   اء ـب األخطـويـتص – 3

  96  أمهية منهج حتليل األخطاء يف تعليم اللغة: ا ـرابع    

تنحليل أخطاء العدد في بحوث طالب اللغة العربية أنواعها ،أسبابها : الفصل الثاني 

  ، عالجها 

97  

  98  ئةـــتوط

  99  تحديد األخطاء ووصفها وتصنيفها : المبحث األول 

  105  طاء يف تأنيث العدد و تذكريهأخ: أوال    

  112  أخطاء يف تأنيث األعداد املفردة و تذكريها -1

  114  أخطاء يف تأنيث األعداد املركبة و تذكريها -2



 174

  116  أخطاء يف تأنيث األعداد املعطوفة و تذكريها -3

  118   ضبط العالمة اإلعرابية للعدد أخطاء يف: ثانيا     

  122  )ودالعق(أخطاء يف ضبط -1

  124 )اثنان (العدد ظ أخطاء يف ضب-2

  127  )مثان ( أخطاء يف ضبط العدد-3

  129  أخطاء يف ضبط األعداد املعربة باحلركات -4

  130  أخطاء يف ضبط العالمة اإلعرابية للمعدود : ثالثا     

  133  أخطاء يف نعت املعدود : ا ـرابع   

  135  صياغة املعدود  أخطاء يف: خامسا    

  132  أخطاء يف تعريف العدد و تنكريه : سادسا    

  140  تفسيـر األخطـاء : المبحـث الثـاني 

  142  دة ـاعـل  بالقـاجله: أوال     

  149   و تشعب قواعده  العربيةاللغة صعوبة نظام  العدد يف : ثانيا     

  155  تدخل اللغة األم يف اللغة العربية الفصحى : ثالثا    

  158  الضعف القاعدي للطالب اجلامعيني : بعا را  

  160  اإلمهال و الالمباالة : خامسا   

  163  )اقتراحات و حلول (تصويب األخطاء : المبحث الثالث 

  169  اخلامتــة 

  172  لحـــق امل

    فهرس املصادر و املراجع 

    ات ـوعـرس املوضـفه

    



        شكر و عرفانشكر و عرفانشكر و عرفانشكر و عرفان
  

 ��� � ����	
 �� ّ� �� �	����� �	�� � ����� ��� ��� ! �"# $	%� & �'��� �� (

 )*+�� ,��-� ./	0
! ��"�	1 �23!�، : 6. 	� 89� .�	
'� �:! � ;<	=� �� ( >��
!

، �	?@A'   

BC�1 D	�E� � " 	
! F@G ��H! 	B�� C��I�� JK9�� � 	L�6� � J@1���� JK9�� J@9�1 J@

9��� � M�6Nـ�C�P� ��	��QR� Jـ	�ـ' J@ــ �	?@A'  �� S?��� 	T ��9� �'9U+� V  ��"��، J9،ـ� 	B

����1ـ@L�6� � Jـ	 ،��"�� #ـ@��Y ــK9�� S Jــ+CQ JـX �89 ��0ـ ���	>Bــ� �� �ــW 1	���ــ'Aـ! 


+	� 89� \'=]� M	 0[!	� W@�� Z� �=	FA��� � R6 �ــ! ( ���C��، J+
	^-� ,��_�� �  .  

 ،J�	
��� >"# J�Q	^� \'+�1 S?9`I  89� J^a9�� b	`�! �� ��c� ����	1 WA' ! �! 8C�! P�

)*+�� �"# b��d� & �dE� S@_� Se	?@A' � Se	_[f- �'�@
�.    

  



 المقدمـة                                                                                     

  

  

  احلـمد هللا وحـده و الصـالة و السـالم عـلى مـن ال نـيب بعـده ،
  : د ـوبع

ت أمرًا جديدًا على مستعملي اللغة ـمعلـوم أّن األخطـاء و االحنرافات الّلغوية ،ليس
العربية ،فقد ثبت اخلطأ على ألسنة و يف كتابات العرب منذ القدمي ،بل حىت علماء اللغة 

ا من الوقوع يف األخطاء ،ولكن اجلديد يف األمر أن هذه املشكلة وجهابذة النحو مل يسلمو 
اللغة العربية اليوم تشكو ضعف  حيث أنّ ازدادت حـدة و استفحاال يف وقتنا املعاصر ،

إستعماهلا على ألسنة أبنائها و بأقالمهم ،والصيحات تزداد يوما بعد يوم تشكو كثرة وفداحـة 
األخطاء إذ تغزو ا التالميذ يف املدارس ،والطالب يف اجلامعات ،األخطـاء اللغـويـة ،اليت يرتكبـه

الصويت والصريف والنحوي و الداليل و من مث صار : بأنواعها مجيع مستويات نظام اللغة العربية 
الطالب يلتحقون مبّدرجات كليات و أقسام اللغة العربية باجلامعة و هم جيهلون بداهيات اللغة 

  .العربية و قواعدها 
ل ذلك يقع أمام أنظار و على أمساع املختصني ،دون حماولة منهم إلجياد العالج املناسب ك

للبحوث املتخصصة يف عالج ظاهرة الضعف الّلغوي اليت  ناتفتقر مكتباتحيث هلذه الظاهرة ؛
اليت  -و هي قليلة–يتخّبط فيها العاّمة و اخلاصة ،ما عدا بعض البحوث اللغوية األكادميية 

تابات الطلبة ،والبحث ـنة و يف كـيع على ألسـوية اليت تشـاء اللغـصحاا إىل دراسة األخطَعَمَد أ
عن أسباا ،و حماولة إجياد احللول املناسبة هلا ،و لكنها بقيت قيد رفوف املكتبات اجلامعية 

  .دون االستفادة من نتائجها
يم اللغة يف البالد العربية جدير بالذكـر هـنا أّن معظـم البحـوث اليت تناولت قضية تعلو 

،اهتمت بتعليم اللغة العربية لألجانب ،ومل حتظ مشكالت تعليم اللغة العربية ألبنائها عموماً 
رغـم –،ومشكلة األخطاء اللغوية خصوصًا باإلهتـمام الكـايف ،و مل تنل حقها من العناية 

أثبت جدواه و فعاليته يف حل  يف الوقت الذي جند فيه بأن هذا النوع من البحـوث قد -أمهيـتها
  .الغرب اللغوية يف الكثري من املشكالت 

ين إىل البحث يف األخطاء اللغوية لدى طالب اللغة العربية ـدفعت األسبابذه ـفكّل ه
–أخطاء األعداد يف البحوث اللغوية األكادميية : (بـ  موضوع وسمته،فوقع اختياري على 

  ).اجلامعية اجلزائريةدراسة حتليلية لعينة من الرسائل 

 -أ-
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  : اآلتية  لألسبابدون غريه ) العدد(و قد اخرتت موضوع 
إن استطاع - أن دراسة مجيع األخطاء يف هذه البحوث حيتاج إىل وقت كبري و جهد أكرب -1

البحوث اليت تناولت دراسة األخطاء –يف حدود اطالعي–،ألنه  - الباحث اإلملام ا مجيعاً 
نت أغلب نتائجها سطحية ،ولذلك رأيت بأن حصر الدراسة يف نوع اللغوية بصفة عامة ،كا

  .واحد من األخطاء سيجعلها أكثر عمقاً و دقة يف التحليل
إّن العدد من املوضوعات اليت يوظفها اإلنسان يف مجيع مناحي حياته اليومية ،اليت ال ختلو -2

  .من استعمال العدد نطقاً أو كتابةً 
بة األعداد لدى طلبة اجلامعة ،خاصة إذا كان اخلطأ صادرًا عن شيوع ظاهرة اخلطإ يف كتا-3

أهل التخّصص ،حيث جند الطالب يف قسم اللغة العربية إذا صادفه عدد يف مجلة أو فقرة ما 
  : فإنه يتخذ أحد املواقف اآلتية 

  . أن يكتبه بطريقة غري سليمة ،أو أن يتذبذب بني الصحة و اخلطإ -  
  .له للعدد على هلجته العامية أن يعتمد يف إستعما -  
  أن يتحاشى نطق أو كتابة العدد ،ويلجأ إىل إستخدام كنايات العدد ،و األعداد     -  

  .إخل ...غري الصرحية ،مثل كثري ،قليل ،بعض ،كم           
  . أن يتجّنب كتابة األعداد باحلروف و يلجأ إىل لغة األرقام-  

املختصني للوقوف على هذه الظاهرة و البحث عن  و كل هـذا حيدث دون حماولة جادة من
  .مصادرها

 اإلشكاالتفكّل هذه األسباب جعلتين أختار هذا البحث دون غريه ،يف حماولة لإلجابة عن 
  : اآلتـية 

يف كتابة  -عادة–ما هي أنواع األخطاء العددية يف كتابات الطلبة ؟ و ملاذا خيفق الطالب -
ألسباب الكامنة وراء هذا الفشل ؟ و مباذا نّفسر جلوء الطالب العدد كتابة صحيحة ؟ ما هي ا

يف الكثري من األحيان إىل األلفاظ املبهمة يف كتابة األعداد ،أو جلوئهم إىل لغة األرقام بدًال من 
لغة احلروف ؟ و كيف السبيل إىل عالج هذه األخطاء و تقوميها ؟ و هل بإمكان منهج حتليل 

  املهمة ،ويفيدنا يف حتليل أخطاء طالب املستوى األخطاء أن يضطلع ذه 
  

 -ب-
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  اجلامعي املتقدم يف كتابة العدد ؟ 
و يتضح من خالل العنوان بأن البحث يُعَىن باألخطاء املكتوبة ال املنطوقة و ذلك   

لصعوبة حتديد هذه األخرية و حتليلها ألا ال ختضع للقياس ،يف حني يسهل على الباحث 
  : كتوبة و قد وجدت أمامي من أعمال الطالب املكتوبة ،مدّونتني اثنتني حتليل األخطاء امل

  .أوراق اإلمتحانات -
  ). حبوث الطلبة(مذكرات -

يف –فآثرُت اختيار الثانية لكثرة ذكر األعداد فيها من جهة ،وألّن أوراق اإلمتحانات 
لغالب على هذه ال تكشف عن قدرات الطالب اللغوية احلقيقية ،نظرًا للطابع ا - اعتقادي

  . االمتحانات و الذي يعتمد على احلفظ و االسرتجاع يف معظمه
تعتمد . مدّونة للبحث ااخرت  يف حني أّن مذكرات و حبوث طالب الليسانس و املاجستري اليت

يف جانب منها على التعبري التلقائي احلّر ،ويف جانب آخر على إعادة الصياغة ،ومن مث فهي 
و ) حبوث الليسانس(حصيل اللغوي للطالب يف اية السنوات األربع تكشف عن مستوى الت

  : املتمثلة يف ألهداف البحث ،ممّا جيعلها أكثر مالءمة ) حبوث املاجستري(حىت ما بعد التّدرج 
  .لفت النظر إىل مشكلة األخطاء اللغوية ،والتحسيس مبدى خطورا-1
دقيقًا ،ميكننا من التعّرف على أنواع هذه حتليل أخطاء الطلبة يف كتابة العدد حتليًال -2

األخطاء ،واألسباب الكامنة وراء إخفاق الطالب يف كتابة األعداد ،وصوًال إىل تقدمي احللول 
املناسبة لتجّنب هذه األخطاء ،وبالتايل حتسني مستوى الطالب الّلغوي ،ومتكينه من استخدام 

  . استخداماً سليماً و ناجحاً يف لغته لغة العدد 
يف حتليل أخطاء "  منهج حتليل األخطاء "كما يهدف البحث إىل بيان مدى فعاليًة -3

  ). الليسانس و املاجستري(متعلمي الّلغة العربية من أبنائها يف املستوى املتقدم 
  :  تقسيمه علىو ليصل البحث إىل حتقيق أهدافه ،اقتضى األمر 

ضعف الّلغوي لدى طالب و قـد خّصص للحديث عن مشكلة ال :فصل تمهيدي -1
اجلامعة ،وكذا احلديث عن نظام العدد يف الّلغة العربية ،ولعّل القارئ جيد بعض اإلسهاب 

  والتفصيل يف ذكر قواعد العدد ،و اهلدف من ذلك تعريف القارئ ذه القواعد إن كان 
  

 -ج-
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من خالل جيهلها ،لكي يكون على دراية عن سبب حكمنا على استعمال معني باخلطإ ،
يف ترتيب ) النحو الوايف(يف كتابه ) عباس حسن(مقارنته بنص القاعدة ،وقد اتبعُت منهجية 

ذكر قواعد العدد ،ملا وجدت فيها من يسر و سهولة من جهة ،و مناسبتها لتصنيف أنواع 
  .األخطاء املتوصل إليها يف البحث من جهة أخرى

منهج حتليل األخطاء : البحث و عنونته بـ و هو ميثل اجلانب النظري يف  :الفصل األول -2
يف الدراسات اللسانية التطبيقية ،وقد اشتمل على مبحثني ،األّول منهما خّصص لدراسـة 
مسـألـة اخلطأ اللغوي ،فتعرض إىل تعريف اخلطإ لغة و اصطالحًا ،وبيان الفرق بني اخلطإ و 

دثني ،من مسألة اخلطأ اللغوي من الغلط ،ومقارنة موقف اللغويني العرب القدامى ،والغرب احمل
  . حيث اهلدف و الدراسة

أّما املبحث الثاين ،فقد خّصصته للحديث عن منهج حتليل األخطاء الذي اخرتته منهجاً 
لدراسة أخطاء الطالب يف كتابـة العـدد ،حيث تطرّقت فيه إىل ظروف نشأة هذا املنهج و 

هم املراحل اليت ميّر ا هذا املنهج ،مث بيان أمهيته يف مفهومه ،وأهم املفاهيم املتعّلقة به ،وشرح أ
  .تعليم اللغة

حتليل أخطاء : و هو ميثل اجلانب التطبيقي يف البحث فقد عنونته بـ  :أّما الفصل الثاني -3
  . أنواعها ،أسباا ،عالجها: طالب الالعدد يف حبوث 

 البحث هذه األخرية اليت تتكّون من وقد صّدرته بتوطئة تضمّنت تعريفًا باملدونّة املعتمدة يف
واحد و عشرين حبثا وهي مزيج من حبوث الليسانس و املاجستري ،وقد اخرتت هذه البحوث 

اجلامعة اجلزائرية ،كما تضمنت التوطئة باختيارًا عشوائيًا الستحالة دراسة كل البحوث اللغوية 
  .بيان احلدود الزمانية و املكانية للمدّونة

  : ا الفصل على ثالثة مباحث وقد قّسمت هذ
فقد تعّرضت فيه إىل حتديد مواطن األخطاء و بيان أنواعها ،ومراعاًة للّدقة : أّما املبحث األّول 

العلمية يف استخراج أخطاء الطالب ،و حتديد أنواعها ،تطلب األمر إعداد بطاقة لكل حبث 
ليها الرمز املقرتح للبحث ،والصفحة ُرِصَد فيها جممـوع األخطاء اليت وقع فيها الطالب ،وُكتب ع

  اليت ُعثر فيهـا على اخلطإ ،ومـوضع اخلطأ ،ونوعـه ،ووجه الصواب 
  
  

 -د-
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فـيه، وقد ساعدتـين هـذه البطاقـات على مجـع األخطـاء اليت ترجـع إىل نوع واحد، يف جدول 
  . ا و حتليلهاواحد، يضم نفس املعلومات املوجودة يف البطاقات ،األْمُر الذي سهل علّي وصفه

و جتّنبا لالستطراد و التكرار ،عمدت إىل اختيار مناذج من األخطاء املتشاة ،وقمت بتحليلها 
  .ووصفها وصفاً دقيقاً ،مع مراعاة استيفاء مجيع أنواع األخطاء اليت وردت يف البحوث 
اء بالوصف و استجابًة لطبيعة العقل البشري اليت تنزع إىل البحث عن األسباب ،وعدم اإلكتف

اّرد للظاهرة ،واتباعًا ملراحل منهج حتليل األخطاء ،عمدت يف املبحث الثاين إىل تفسري 
  . األخطاء اليت اجرتحها الطّالب يف كتابة األعداد ،وبيان األسباب الكامنة وراءها

وألن عالج األخطاء يتوقف على معرفة أسباا فقد أدجمته مع التفسري حيث أيت البحث 
موعة من االقرتاحات و احللول ،اليت رأيتها مناسبة للقضاء أو على األقل التقليل من مبج

  . مشكلة األخطاء اللغوية بصفة عامة ،و األخطاء العددية بصفة خاصة
قد وضعُت تضمن أهم النتائج اليت توصل إليها البحث ،و  اً أّما خـامتـة البحث فكانـت ملخص

املعتمدة ) الليسانس واملاجستري(قائمة البحوث اللغوية  يف اية هذا البحث ملحقًا تضمن
  .مدّونة هلذا البحث

الوصفي ،لكونه يتالءم  المنهجهذه اخلطة مثارها املرجوة ،عمدت إىل اتباع من و لكي جتين 
مع طبيعة البحث ،فالوصف مت اإلعتماد عليه أكثر يف الفصل التمهيدي و النظري ،أما 

وقد اعتمدت على املقارنة يف بعض جوانب .صل التطبيقي أكثر التحليل ،فكان ميدانه الف
البحث ،كما تطلب األمر أيضًا اعتـماد اإلحصـاء يف حتديـد أنواع األخطاء العددية وتصنيفها 
و إحصائها يف حبوث الطالب ،حيث اقتصرت املعاجلة اإلحصائية ألخطائهم على استخدام 

  .ة التوضيحيةالدوائر النسبية و بعض اجلداول اإلحصائي
القيمة اليت أنـارت يل طـريق البحث  المصادر و المراجع وقـد اعتمدت  على مجلة من  

ني للجاحظ ،املفصل يف ي،من بينـها الكتاب لسيبويه ،واخلصائص البـن جين ،و البـيان و التبـ
بن عصفور ،و الصنعة اإلعراب للزخمشري ،شرح املفصل البن يعيش ،وشرح مجل الزجاجي 

  النحـو الوايف لعباس حسن ،العدد يف اللغة : الكتب احلديثة  من
  

ملصطفى النّحاس ،وأسس تعّلم اللغة و تعليمها لدوجالس براون ،التقابل اللغوي و حتليل 
األخطاء إلمساعيل صيين ،واسحاق حممد األمني ،و غريها من الكتب اليت ذلّلت الكثري من 

 -هـ-
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 العقباتلكن مع ذلك فقد اعرتضتين بعض  ث ،والصعوبات اليت كادت أن تعوق سري البح
يف احلصول على بعض املراجع ،خاصة فيما يتعلق مبادة حتليل األخطاء ،كما اعرتضتين صعوبة 
يف ترمجة بعض املصطلحات ،حيث وجدت تعارضًا مثًال يف ترمجة مصطلحي اخلطأ و الغلط 

يت واجهتين يف عملية تصنيف ناهيك عن الصعوبات ال. بني اللغتني الفرنسية و االجنليزية
  .األخطاء ووصفها وتفسريها

هد حبثي هذا عستاذي الفاضل أمحد موساوي الذي توال يفوتين هنا أن أتقدم بالشكر اجلزيل أل
  .بالرعاية ،كما أشكر كل من قدم يل يد املساعدة مبعهد اللغة العربية 

،و حسيب أنين بذلت قصارى و يف األخري ال أّدعي بأّن هذا البحث قد بلغ درجة الكمال 
جهدي حىت يكون حبثي هذا مفـيدًا ،فإن أخطأت فمن نفسي ،وإن ُوِفقت إىل ما قصدت و 

  .ُهديت إىل الغرض الذي تـََوَخيُت فذلك من فضل اهللا 
  

� ����� ���	 
 ���� ���� ��� ّ�	 ������ �� 
     -88-هود  �

  
  هنــية عـريف                                                                          

  2005أوت  20: ورقــلة يف                                                             

 -و-
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I- واقع اللغة العربية في الوسط الجامعي:  
دينها فظة لرتاث أمِتَنا و حضارا و هي لغة آبائنا و أجدادنا ،احلا..اللغة العربية الفصحى 

املوحدة لشملنا ،املعّربة عن أفكارنا و توّجهاتنا ،وملا كانت كذلك ،فإنّه من الواجب على أبنائها 
احلرص على سالمتـها ،كـما تفعل األمم األجنبية املتطورة إحاطتها بالّرعايـة و اإلهتـمام و 

فكم قرأنا ومسعنا أن األمم الراقية ال تسمح ألحد أن خيطئ يف لفظة من ألفاظ لغتها نطًقا <<،
و كم ُأِمهَلْت مراسالت و مل تـَُلب رغبات َبْل َكْم ُردت –و إن كان من غري أبنائها -أو كتابة 

  .(1)>>طاء لغوية وردت ارسائل علمية ،لبضعة أخ
و للوصول إىل دقّة املعىن و طالقة الّلسان و صّحة النطق و سالمة الكتابة ،البد من التمكن من 
علم النحو و قواعده املختلفة ؛ألنّه الوسيلة اليت َتعِصُم ألِسَنَتنا و أقالمنا من اخلطأ ،ويف ذلك يقول 

  :  (2))اسحاق بن خلف النهراين(الشاعر 
  و املرُء تكرمه إذا مل يلحن*** ط من لسان األلكن   سبحو يالن

  فأَجلها منها ُمِقيُم األلُسنِ *** َت من العلوم أجلها بو إذا طل
ولكن الواقع الّلغوي يف مدارسنا وجامعتنا يثبُت عكس ذلك ،إذ جنـد شكوى املعّلمني و 

ما جنُد الّصيحات تتعاىل من خمتلف بقاع الوطن املتعلمني من صعوبة النحو تْزَداُد يوًما بعَد يوٍم ،ك
تشكو ضعف املتعلمني يف الّلغة ،و عجزهم عن استخدامها ،و جهلهم <<العريب 

  . (3)>>ألساسياا

" متخمة"فاملتأّمل يف لغة خّرجيي كليات و معاهد اللغة العربية وآداا يف اجلامعات اجلزائرية جيدها 
  ..الصويت و الصريف و النحوي و الداليل : غة باألخطاء يف مجيع مستويات اللّ 

  
  
  

                                                 
  . 03: ،ص 2001، 1،مكتبة اآلداب ،القاهرة ،ط- دراسة تقوميية -عبد الفتاح سليم ،يف النقد اللغوي   (1)
  . 159: ،ص2مج ،ابن فتية ،عيون األخبار ،دار الكتاب العريب بريوت ، ، د ت ، د ط   (2)
  . 65: ، ص 1989،  1دمشق ،ط –ية ،دار الفكر حممود أمحد الّسيد ،شؤون لغو   (3)
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 و لعّل األخطاء النحوية أكثرها شيوًعا و استفحاًال على ألسنة و يف كتابات الطلبة ،ولذلك ُعد
النحو العريب من املشكالت األساسية اليت تعانيها اللغة العربية و أنّه مبعث الضعف فيها ،فالنحو 

ثرات و قيود ،وأن دّقة قواعده جتعل املتكّلمني بالفصحى دائمي عقبات و ع<<: يف رأي البعض 
الشك يف صّحة كالمهـم ،عـدميي الثقة بأنفسهـم ،ال يقدمون على قول حىت يتذكروا قواعده ،وال 

و هذا ما جيعل الطلبة ينفرون منه ،و يهجرون  (1)>>ينطقون بكلمة حىت يرجعوا إىل املعاجم
  .تعمال العاّمي ،ومن مثّ تتفّشى األخطاء بأنواعها يف لغتهمقواعده ،و يلجأون إىل االس

حيث نراه يذّكر " أخطاء العدد"و من األخطاء اليت تُلفت االنتباه يف لغة الطالب اجلزائري   
العدد و يؤنّثه دون مراعاة ملعدوده ،كما نراه يرفع العدد و ينصبه و جيرّه و يعّرفه و ينّكره كيفنا َشاَء 

  .د بالقواعد املتعلقة بهدون أن يتقيّ 
وقضية عدم متّكن الطّلبة املتخصصني يف الّلغة العربية و غريهم من الطلبة يف اجلامعات العربية من 
استعمال العدد استعماًال صحيحًا نطقًا و كتابًة ،من القضايا الّلغوية اليت اسرتعت انتباه الدارسني 

) أخطاء العدد(اضر ،بل إّن جذور هذه القضية و كثرت حوهلا املناقشات و اآلراء يف وقتنا احل
و قدميا قال أبو جعفر النحاس وقد كان الكّتاب فيما <<ضاربة يف القدم يف درسنا الّلغوي، 

مضى أرغب الّناس يف علم النحو ،و أكثرهم تعظيماً للعلماء ،حىت دخل فيهم من ال يستحق هذا 
  . (2)>>اباالسم فصعب عليه باب العدد فعابوا من أعرب احلس

ُيَسبب الكثري من املشاكل للكّتاب و الشعراء واملرّبني  - و ال يـزال–فقد كان موضـوع العـدد 
،ألّـم جيدون أنفسهم مضطّرين ملراعاة الكثري من القواعد املتشّعبة املتعلقة ـذا الباب ،فهذا أحد 

غة كامـلة ما عدا قواعد العدد و تفاصيلها الشعراء يبدي تضجَره و استـياءه ألنـه متكن من قواعـد اللّ 
  : (3)اليت أثقلته و قَهرْتُه ،ويف ذلك يقول 

  

                                                 
  .139: املرجع السابق ،ص  (1)
  . 121: أمحد خمتار عمر ،أخطاء اللغة العربية املعاصرة عند الكتاب و اإلذاعيني،عامل الكتب،القاهرة ،ص   (2)
: ،ص  1988، 1،بريوت لبنان ، ط حمـمد رشـاد احلمـزاوي ،أعمال جممع اللغة العربية بالقاهرة ، دار الغرب اإلسالمي   (3)

367.  
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  .>>يف النحو ال يقهرين إّال تفاصيل العدد<<

و من النوادر العربية اليت ِسيَقْت يف هذا اال ،و اليت تدل على صعوبة هذا الباب يف الّنحو على 
 م العربية ،أّن حنويًا تقدأصلح اهللا <<: م إىل السلطان يشكو رجًال يف دين له عليه ،فقال متَعل

ال و اهللا أيّها األمري إن هي إّال ثالثة دراهم ،لكّنه لظهور : يل عليه درمهان ،قال خصمه : األمري  
  .  (1)>>اإلعراب ترك من حّقه درمهاً 

به إىل التخّلي عن درهم من  فخوُف األعرايب من أن يقع يف الّلحن يف تذكري العدد و تأنيثه ،أّدى
يف العربية ) ثالثة إىل تسعة(بدًال من ثالثة دارهم ،ألّن األعداد املفردة من " درمهان"حّقه ،فقال 

  .  (2)ختالف معدودها من حيث التذكري و التأنيث
فهذه األقوال تدل على أّن كل نوع من األعداد يف الّلغة العربية حتكمه قاعدة معّينة ،فكيف هو 

  .ظام العدد يف اللغة العربية ،وما هي أهم القواعد املتعلقة به ؟ن
II – نظام العدد في الّلغة العربية :  

 : تعريف العدد  -أوًال 
و أّن االنسان العريب قد –إّن املتتبع لنشأة الّلغة العربية جيد بأّن العَدد فطر فيها كغريها من اللغات 

شعرًا يف لغـته ،قبـل أن تظهـر يف العامل هذه األرقام و الرموز استعمل أمساء العدد و صاغها نثرًا و 
،و من األمثلة الشعرية اليت  (3)اليت هي من صميم البحث الرياضي.........)  4،  3،  2، 1(

  : ورد فيها العدد قول عمر بن أيب ربيعة 
  .(4)ُقوًما َن َلُه َقاَلِت الَفَتاتَاِن *** و ُقمري َبَدا ابَن َمخٍْس َو ِعْشرِيـ 

  .و مل يرتك النحويون القدامى كلمة العدد بدون تعريف ،وإليك أقواهلم فيه
  

                                                 
  . 218: ، ص 2عبد السالم هارون ، دار اجليل، د ط ، دت ،ج : اجلاحظ ،البيان و التبيني ،حتقيق   (1)
 -جامعة ورقلة–أمحد جاليلي ،تأمالت يف اللحن و اإلعراب ،جملة األثر ، كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية : يراجع   (2)

  .101: ،ص 2004اي ،م 3اجلزائر ، ع 
: م ، ص 1979، 1مكتبة الفالح ،الكويت ، ط  –دراسة لغوية و حنوية –مصطفى النحاس ،العدد يف اللغة : يـراجع   (3)
12.  
  . 369: ديوان ،دار صادر بريوت ،لبنان ، د ت ، دط ،صالعمر بن أيب ربيعة ،  (4)
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ُه يُعده: "جاء يف الّلسان  :العـدد لغة -أ إحصاُء الشيء عد ا و تعداًدا وعّدًة و عّدده" العد عد "


	�� ������ �� �: كما وردت كلمة العدد يف الذكر احلكيم عّدة مرّات ؛ من ذلك قوله تعاىل �َ�َ���
�������� �� ��������� ��َ������� ������ ���َ��ْ� ِ  !ِ"��َ#$ %َ��� �َ � 11الكهف�)َ'�&�!َ)

����� ������ ِ*+َ,� ِ  ،يقـول ابن  �8َ9�7% (56ُ 123ْ�4 ������ً ��� ، 112املؤمنون  �َ�/ِ.ْ�ُ!
صاء ،فأقام عددًا مقام اإلحصاء ألنّه مبعناه ،و أي إح) و أحصى كـل شـيء عـدداً (<<منظـور 

  .(1)>>االسم العدد و العديد
اعلم أّن العدد مصدر عددت الشيء أعده ) : "ابن يعيش(و املعىن نفسه جنده يف قول 

ا إذا أحصيته و العدد االسم ومن ذلك مارواه ابن األعرايب ،من أّن امرأة سألت رجالً   (2)"عد،
من طال أُمُده و َكثـَُر ولُده و : أين شبابك و جلُدك  ؟ فقال <<: شابَا جلًدا كانت قد عهـدتـه 

رق عدده أي سنوه اليت بعدَها ذهب أكثر سّنه و قل ما بقي عنده : قوله .َرق عدده ذهب جَلُده 
  . (3)>>رقيقاً 
  :  العدد إصطالحًا -ب

 ذاا و ال حتتاج إىل تعريف ،وأّن القدماء واضحة يف) العدد(يرى بعض اللغويني احملدثني بأّن كلمة 
ا عّرفوا 

ّ
جاء تعريُفهم حامًال من الغموض و اخلفاء و اإلام ما حيمله كل تعريف <<) العدد(مل

  .   (4)>>للبِديِه و كل توضيح للواضح
و لكن تعريف املصطلحات و حتديدها من األمور اليت يقتضيها املنهج العلمي ،ولذلك أجد من 

  ما ُوِضع لكمّية اآلحاد أي <<هو : ري ذكـر تعريف القدماء للعدد ،حيث قالوا الضرو 
  
  

                                                 
  .281: ، ص )عدد(، مادة 3ابن منظور ،لسان العرب، دار صادر بريوت، مج  (1)
م، 2001،  1، ق م له و ضبط هوامشه و فهارسه اميل بديع يعقوب ، ط  4ابن يعيش ،شرح املفّصل للزخمشري ،ج   (2)
  . 03: ص 
  .18مصطفى النحاس ، العدد يف اللغة ، ص   (3)
  .  517:  ،ص 4،د ت ، هـ ،ج  3عباس حسن ،النحو الوايف ، دار املعارف مبصر ،القاهرة ، ط   (4)
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  :  (1)>> األفراد ،وأّن من خواصه مساواته لنصف جمموع حاشتيه املتقابلتني 
و معىن ذلك أن كل عدد من األعداد حتيط به حاشيتان ؛أي عدد قبله و عدد بعده و أن هذا 

   7+9=  8عددين ،فالعدد العدد يساوي نصف جمموع هذين ال
                                                              2   

  العدد و اسم العدد و الرقم : ثانــيا  
تستعمل مصطلحات العدد و اسم العدد و الرقم للداللة على مدلول واحد و لعّله من الضروري 

عند مجيع النحاة هو الكمية "بأن العدد ) تهانويال(الّتمييز بني هـذه املصطلحات الثالثة ؛ فريى 
  .(2)"،واأللفاظ الدالة على الكمية حبسب الوضع تسمى أمساء العدد

العدد ،و أن لفظ عدد "العدد فكرة يدل عليها باسم : "بني املصطلحني فيقول ) النحاس(و يفّرق 
  .(3)" يطلق و يُراد منه اسم العدد جتاوزاً 

خيـالف النحاة يف تسمية هذا الباب من أبواب النحو ) شرح املفّصل(يف و لـذا جنـد ابن يعيش 
باب أمساء "أطلق عليه هو "  باب العدد"،ففي حني أطلق  النحاة على هذا الباب يف مصّنفام 

  ".العدد
) : رقم(يف تعـريف لفظ ) النحاس(،يقول .......)  3، 2، 1(فهو الرموز " باألرقام"أّما املقصود 

يف اللغات ) 3(يف اللغة العربية ،والرمز ) 3(رمز من الرموز اليت متثل األعداد ،كالرمز هو كل "
األخرى ،وميثل التعبري باألرقام مرحلة الكتابة فهو الحق ،بالنسبة إلسم العدد الذي ميثل مرحلة 

  .(4)"الكتابةو هو " رقم"الّلفظ اللغوي ،ولعل هذا يسُري جنًبا إىل جنٍب مع املعىن اللغوي لكلمة 
  
  
  

  ألفاظ العدد و استعماالتها النحوية : ثالـثا 

                                                 
  . 517: املرجع السابق ، ص   (1)
  .939: ، ص 4،نقال عن التهانوي ،كشاف إصطالحات الفنون ، ج  20: مصطفى النحاس ، العدد يف اللغة ، ص  (2)
  . 20: مصطفى النحاس ، العدد يف اللغة ، ص  (3)
  .19: املرجع نفسه ، ص  (4)
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  : ألفاظ العدد يف الّلغة صنفان 
I - و عشرة و مائة و ألف ،وكل ما .....و هي واحد و اثنان و ثالثة  :األعداد الصريحة

نشّعب عنها ،وُمسيت بالصَرحية للتصريح فيها بلفظ العدد ،ويقسمها النحاة على أربعة أقسام 
،وسوف يأيت احلديث عنها (1)العدد املفرد و املركب و املعطوف و العقد : صطالحـية هي إ

  .الحقاً 
  .،للتصريح فيه بلفظ العدد (2)و ميكن عد العدد الرتتييب ضمن هذا القسم

II – (3)و هي قسمان أيضاً  :األعداد غير الصريحة    
ل على مقدار عددي معني بلفظ و هي تلك اليت تد": أعداد غير صريحة دالة على معلوم -أ

  النواة ،األوقية ،النش ،الَفرق :  مثل " غري صريح يف العدد
و ما ميّيز هذه األمساء هو إختصاص كّل منها مبقدار معّني ،حبيث إذا ذكر أي اسم منها عرف 
العدد أي املقدار الذي تدل عليه مباشرة ،ولذلك أطلق عليها اسم أعداد غري صرحية دالة على 

  .معلوم
كنايات : "و هو ما أطلق عليه النحاة مصطلح  :أعداد غير صريحة دالة على مبهم -ب

  " العدد
  . كم ،كأّين ،كذا : لعدم التصريح فيها بلفظ العدد و أشهرها 

  
  
  
 
  

                                                 
 . 128: املرجع السابق ، ص: يراجع  - (1)

أمحد ماهر البقري ،دراسات حنوية يف القرآن ، العدد و ارورات ،مؤسسة شباب اجلامعة للطباعة و النشر و : يـراجع   (2)
  . 15: ، ص  1986،  3التوزيع ،اإلسكندرية ،ط 

  .165- 164:  مصطفى النحاس ،العدد يف اللغة ، ص: يراجع   (3)
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  أقسام العدد اإلصطالحية و إعرابها : رابعـاً 
واحد ،إثنان : تا عشرة كلمة و هي يف مفّصله  بأّن أمسـاء العـدد األصلـية إثن) الزخمشـري(ذكـر 

،ثالثة ،أربعة ،مخسة ،ستة ،سبعة ،مثانية ،تسعة ،عشرة ،مائة و ألف ،أما ما عداها من أمساء 
  :،و قّسم هذه األعداد على ثالث مراتب هي  (1)األعداد فمتشعب منها

  .من الواحد إىل التسعة-
  .العشرة -
  .املائة و األلف -

ألّن كل مرتبة فيها تسعة عقود ،فاآلحاد تسعة <<: تقسيم بقوله هلذا ال) ابن يعيش(وعّلل 
عقود و العشرات تسعة عقود و املائات تسعة عقود ،واأللوف متشعبة منها ،أي مأخوذة من 
املراتب الثالثة  ،فهي آحاد ألوف ،وعشرات ألوف و مئات ألوف ،وألوف ألوف إىل ما ال اية 

  .(2)>>له
العشرة فقط ،ويرى أّن باقي األعداد ما بني الواحد إىل األعداد األصلية أما املّربد فنراه حيصر 

األخرى كّلهـا ترجـع إليـها إّما عن طريـق اجلمـع أو التضعـيف ،فالثالثة عشر هي مجـع ثالثة وعشرة 
  .(3)إخل...،و املائة مضاعف العشرات ،واأللف مضاعف املئات 

املائة و األلف بناء <<: ه املسألة هو األرجح ألّن بأّن رأي الزخمشري يف هذ) النّحاس(ويرى 
  .  (4)>> جديد ال نظري له يف األعداد العشرة األوىل فهما لذلك أصليان

  : و تستعمل أمساء األعداد يف العربية على أربعة أقسام إليك تفصيلها 
  
  
  

                                                 
 1لبنان ،ط –بريوت –حممد علي بيضون ،دار الكتب العلمية  الزخمشري ،املفّصل يف صنعة اإلعراب ،حتقيق: يراجع   (1)

  .262: ، ص 1999،
  .03: ، ص 4ابن يعيش ،شرح املفّصل للزخمشري ، ج   (2)
  .22: مصطفى النحاس ،العدد يف اللغة ، ص: يراجع   (3)
  .22: املرجع نفسه ، ص  (4)
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I - نني و الثالثة و الواحد و االث: و يضم هذا القسـم مـن األعـداد  :العدد المفرد و إعرابه
ولو اتصلت ) املائة و األلف(األربعة و اخلمسة و الستة و السبعة و الثمانية و التسعة و العشرة و 

ما عالمة التثنية أو اجلمع ألنّه ليس املراد من مصطلح املفرد هنا غري املثىن و اجلمع ،بل املراد منه 
  : لحق ذا القسم أيًضا كلمات مثل أنّه ليس من األقسام االصطالحية الثالثة األخرى ،وي

تدالن على عدد مبهم ،ولكن النحاة مل يرتكوا هاتني كلتامها ، و   (1)و نّيف) ومؤنثه بضعة(بضع 
  : الكلمتني  دون حتديد 

تدّل بصيغتها و نّصها احلريف على عدد مبهم ال حتديد و <<،(2)) بضع(فريى النحاة أّن كلمة -
) بضع(فقد يكون املراد من كلمة >> ّل عن ثالثة و ال يزيد على تسعةال تعيني فيه ،لكّنه ال يق
و ال ينصرف ذهن املتلقي إىل ) 9أو  8أو  7أو  6أو  5أو  4أو  3(إذا ذكرت يف الكالم إّما 

عدد معّني منها ،و إّمنا يدرك بأّن املقصود منها مبهم ،قد يصدق على العدد ثالثة كما قد يصدق 
  .موعة السالفة الذكرعلى غريه من أعداد ا

أقبل بضعة رجـال و بضع : حنو ) 9- 3من (استعمال األعداد املفردة ) بضع(قد تستعـمل كلـمة -
  .فتياتٍ 

  .أقبل بضعة عشر رجًال و بضع عشرة فتاة: تركيباً مزجياً ؛حنو ) عشرة(و قد تركب مع 
أقبل بضعة و عشرون رجالً : أو أحد إخوته من العقود ،حنو ) عشرون(و قد يكون معطوفا عليها 

  .و بضع و عشرون فتاة
من ) أي العدد املفرد و العدد املركب و العقد(أحكام األقسام املذكورة ) بضع(و تأخذ كلمة 

فهي تدّل :  (3))نّيف(أّما كلمة -.حيث اإلعراب و من حيث التذكري و التأنيث كما سنرى الحقاً 
  : و هي ) بضع( متّيزها عن أيًضا على عدد مبهم و لكن هلا أحكامها اليت

  
  

                                                 
  .518: املرجع السابق ،ص: يراجع   (1)
  . 519 - 518: سه ، هـ صاملرجع نف: يراجع   (2)
  .518: املرجع نفسه ، هـ ص: يراجع   (3)
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صيغة عددية تدل بنصها احلريف على عدد مبهم ،ينطبق على الواحد كما ينطبق : النيّـف - أ-
 5أو  4أو  3أو  2أو  1: (عـلى التسعة و على كّل عدد بينهما ،أي أّن مدلوهلا قد يصدق على

  .األعداد التسعة دون غريهال حصر يف عدد من هذه من غري تعيني و ) 9أو  8أو  7أو  6أو 
  .لفظها مفرد دائًما و ال تلحقه تاء التأنيث) نّيف(كلمة -ب-
و تعطف عليه و ال يصّح ) 10�90(بعقد من العقود ) نّيف(ال بّد أن تسبق كلمة -ج-

نيف و عشرة ،نّيف و : عشرة و نيف ،عشرون و نّيف ،وال يقال : عطف العقـد عليها ،فيقال 
من ملحقات هذا القسم من  بإعتبارمها" بضع و نّيف"األحكام املتعّلقة بـ  عشرون هذا عن أهمّ 

  .األعداد
،و مثال ذلك  (1)أمّا عن حكم إعراب األعداد املفردة ،فيكون باحلركات الظاهرة على آخرها -

  : قوله جّل ثناؤه 

�1:�'َ;�& ِ�</�� ِ  �����ْ�َ9 	=>ّ��@7�� ���A>َ9 	�	��	>�  46-يوسف -  

�ِBٍD��
�� 1:��'َ;�& �</�� E�+َ9 3ــ�ـGّ �  43- يوسف-  

�...ُ	I��J�� K</�� LM	�ُ�ُ)N�>�  46-يوسف-  
: اسم جمرور بفي و عالمة جرّه الكسرة الظاهرة ،و يف اآلية الثانية : يف اآلية األوىل ) سبع(فكلـمة 

فوع و عالمة رفعـه فاعل مر : مفعول به منصوب و عالمة نصبه الفتحة الظاهرة ،و يف الثالثة 
و يستثين من ذلك مـا كـان داخًال يف حكم املثىن أو اجلمع ،فيعرب . الضـمة الظاهـرة على آخـره

  .  (2)إعراما كإثنني و ألفني و مائتني
  : فإنّه يرفع باأللف مثل قوله تعاىل  - مثال-فإن كان مثىن 

� �OLP�Q��8 َ��ـ�� 	:  - 106-املائدة  �!ُ)���8َ9 'َ(�8 �َ#ِBِD���SِْB	 �Rْـ��
  : قوله تعاىل  -النصب-و جيّر و ينصب بالياء ،و مثال هذا األخري 

  
                                                 

  .519: املرجع نفسه ، ص: يراجع   (1)
  .519املرجع نفسه ، ص   (2)
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���
	T�	&َّUَ��َ ِM�ِ! ����SْـPـPَ�ِB ����ْ��+َ9 #B ���َ�VْW�D	����'	X !ُ�P�ِB �GّB ����;� 1Y��.& �Gَ � 14-يس-  
أما <<: ه لغات يقول ابن يعيشففي) عشرة(يف العدد ) الشني(أّما فيما خيّص مسألة ضبط -

كسُر الشني و إسكاا ،فبـنو متيم يفتحون العني و يكسرون الشّني و :عشرة ،ففي شينها لغتان 
  .  (1)>>)ضْربَةٍ (،وأهُل احلجاز يسكنون الّشني و جيعلوا مبنزلة ) ثِفَنة(و ) َكِلَمة(جيعـلوا مبنزلة 

  ".ثالث عْشرة: "حلجازيون و يقول ا"ثالث عِشرَة : "فيقول بنو متيم 
سواء أكانت مفردة أم مركّبة –) عشرة(فريى بأّن أشهر الّلغات يف ضبط شني ) عّباس حسن(أّما -
  .   (2)هو فتح الشني إن كان املعدود مذكراً و تسكن الشني إن كان املعدود مؤنثًا –

II - ذا القسم من األعداد : العدد المركب و إعرابه ّكب تركيًبا مزجًيا من ما تر <<: و يقصد
عددين ال فاصل بينهما يؤّديان مًعا يعد تركيبهما و إمتزاجهما معًىن واحداً جديداً مل يكن لواحدة 

  . (3)>>منهما قبل هذا الرتكيب ،واألوىل ُتسمى صدر املرَّكب و الثانية تسمى عجزه
) 19، 18، 17، 16، 15، 14، 13، 12، 11(و معىن ذلك أّن هذا القسم يضم األعداد 

بضع و بضعة إذا ركبا تركيبًا مزجيًا مع العشرة إذ يرى النحاة بأّن األصل يف : ويلحق ا كلمة 
ثالثة و عشر فأرادوا اإلختصار فحذفوا واو العطف ،مث رُكَب : ثالثة عشر اليت للمذكر مثًال 

يدل على معىن جديد أّما  اجلزءان تركيًبا مزجيًا إلبعاد معىن العطف ،فصارت الكلمتان إمسًا واحداً 
حكمه من حيث اإلعراب ،فهو بناء آخر الكلمتني على الفتح ،ويكون يف حمل رفع أو نصب أو 

  : ،و مثال ذلك قوله تعاىل  (4)جّر على حسب موقعه من اجلملة

���/َ)�َ) '�Z� ��89 	[  -4-يوسف  �3GّB +�9َ<ـ
  .) فعول بهأحد عشر مبين على فتح اجلزأين يف حمل نصب م(فـ 
  

                                                 
  .17: ،ص 4ابن يعيش ،شرح املفّصل للزخمشري، ج   (1)
  .522: ،ص 4عباس حسن ،النحو الوايف ، ج : يراجع   (2)
  .520: ،ص 4املرجع نفسه ، ج   (3)
  .521 – 520: املرجع نفسه ، ص: يراجع   (4)
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أحد عشر هنا مبين على فتح اجلزأين يف حمل رفع خرب (فريق كرة القدم أحد عشر العبًا : و تقول 
  ).للمبتدأ
  أحَد عشَر هنا مبين على فتح اجلزأين يف حمّل جّر اسم جمرور(أثنيت على أحَد عشَر حمسناً :وتقول

  : تني اثنتني و ينطبق هذا اإلعراب على مجيع األعداد املركبة ،ما عدا حال
فهذان الرتكيبان هلما ) اثنتا عشرة(أو ) اثنا عشر: (أن يكون العدد املركب هو :  (1) األوىل *

يأخذ حكم املثىن يف ) اثنا و اثنتا(حكم خاص يف اإلعراب ؛فالعدد الذي ميثل صدر الرتكيب 
اسم مبين على ) : عشر و عشرة(اإلعراب ،فريفع باأللف و ينصب و جيّر بالياء ،وتعرب كلمة 

  .الفتح بدل نون املثىن ال حمّل له من اإلعراب
  : و مثال ذلك قوله جّل ثناؤه 

����P�� �\�'Z�� ��َ��Sْ�ُ ]��X :�'�Jَ^Gْ��َ�   60-البقرة-  

���/P�;Gَ �'�Z�� 3��Sْ�� 	!	���X ���.ْ���& �� �  12- املائدة-  

���Sْ�� ِ_� ����� ِ+�	�AZ�� �\L�ِ�� LDِBً�'��4 �'�Z�� ��  36- التوبة-  
: يف اآلية الثانية ) اثين(يف اآلية األوىل فاعل مرفوع و عالمة رفعه األلف ألنه مثىن ،و ) اثنتا(ف 

خرب إّن مرفوع و عالمة : يف اآلية الثالثة ) اثنا(مفعـول به منصوب و عـالمـة نصبه الياء ألنّه مثىن و 
يف هذه اآليات فهي اسم مبين على الفتح بدل نون ) عشرة عشر و(رفعه األلف ألنّه مثىن أّما 

  .املثىن
  : مضافاً ،فيصّح ) غري اثين و اثنيت(أن يكون العدد املركب :  (2)الثانـية*

  : بناؤه على فتح اجلزأين مع إضافته ،فنقول -
  ).مخسة عشر مبين على فتح اجلزأين يف حمل رفع مبتدأ: فالعدد (مخسَة عشَر حمّمد عندي -
  
  

                                                 
  .521: املرجع السابق ، ص: يراجع   (1)
  .535: املرجع نفسه ، ص: يراجع   (2)
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  ).مبين على فتح اجلزأين يف حمّل نصب اسم إنّ : مخسة عشر (إّن مخسَة عشر حمّمٍد عندي -
  ).مبين على فتح اجلزأين يف حمل جر بعلى: مخسة عشر (حافظت على مخسة عشر حمّمٍد -

إعراب عجزه باحلركات على حسب حاجة اجلملة مع ترك صدره مفتوحًا يف كّل احلاالت -
أين كلمة واحدة جبري اإلعراب على الثاين منهما مع ترك األّول على حاله ،دون باعتـبار اجلـز <<

  .         (1)>>أن تتغّري الفتحة اليت يف آخره
  : و يعرب الرتكيب بشطريه حسب موقعه من اجلملة ،فنقول 

  ).مبتدأ مرفوع و عالمة رفعه الضّمة الظاهرة: مخسة عشُر (مخسَة عشُر حمّمٍد عندي -
اسم إّن منصوب و عالمة نصبه الفتحة الظاهرة على : مخسَة عشَر (سَة عشَر حمّمٍد عندي إّن مخ-

  ).آخره
  . و عالمة جرّه الكسرة" بعلى"اسم جمرور : مخسَة عَشِر (حافظت على مخسَة عشِر حمّمٍد -

III - املقصود <<و هو القسم الثالث من األعداد االصطالحية و  :العدد العقد و إعرابه
هنا معىن اصطالحي يقتصر على أعداد حمصورة هلا حكم خاص ا و هي تلك العقود اليت  بالعقد

ال يشرتك مع البواقي يف حكمها النحوي ،و ) عشرة(و لكن العقد ...تبدأ بعشرة و تنتهي بتسعني 
  .(2)>>هلذا ال يعّد فيها من هذه الناحية و ال يذكر معها ،برغم تسمية عقداً 

هذه العقود إّمنا اشتقت من األعداد األصلية اليت تناسبها عن طريق املضاعفة  و يرى احملدثون بأنّ 
عشر مرات ) أربعة(عشر مرات و األربعون مضاعف العدد ) ثالثة(؛فالثالثون مضاعف العدد 

  .عشر مرات) تسعة(و التسعون مضاعف العدد ...
  
  
  
  
  

                                                 
  .535: املرجع السابق ،ص   (1)

  .522: املرجع نفسه ، هـ ص   (2)
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ذ األصل أن يقال فيه بنزع إْثن من ؛إ) عشرون(و قد أثارت هذه املسألة نقاشاً حول صياغة العدد 
اثنـني و زيـادة الواو و النـون أو الياء و النون ،كما فعلوا عندما اشتقوا ثالثني من ثالثة و أربعني من 

  . (1))عشرون(أربعة ،و لكّنهم مل يفعلوا و راحوا يقدمون التعليالت لصياغة لفظ 
مجع املذكر السامل يف مجيع احلاالت أّما حكم العقود من حيث اإلعراب ،فهي تعرب إعراب -

  .       (2)ألّا ملحقة به
  : و قد ذُِكَرْت العقود عّدة مرات يف القرآن الكرمي و من ذلك قوله تعاىل 

��> �D��	'ِ&��Q �D�	'Z�� !ُ��@X Mُ��> DِB��	/��ْ` ِMPَ�َa��X�  65-األنفال -  

�Oََ�Pَ� ���SbSَ %���	X �Gَ�������� O�P� ��&+9 ]&+ :�;PX !�� 'Z�& �T��
c9 ��  142- األعراف-  

�Oَ���� �����&+َ9 َd�َ�& �� 	eL�	4َ9 dََ��& �َ#ِB %5��8�  15- األحقاف-  

�1O���� ��ْ�َ9 M�P��
�f 	e	+���ْ;�X �D�َ) �g  - 4-املعارج  � ِ <��

�ً��P����X ��h��� 	g��ْij�� <�kَ���>ْ َl M�
َ�� 4-ادلة ا-  

�ُS����+�# �D�	�/�� ���	�+�# 1O�َ��ْ��� ِ  L! e��  -32-احلاقة  �����
فنجد كّل عقد من هذه العقود معربًا باحلروف كما يعرب مجع املذكر السامل ،فنراه مرفوعًا بالواو  

،و ) ذرعها(الذي وقع خربًا للمبتدأ ) سبعون(،و ) يكن(الذي وقع امسًا للناسخ ) عشرون(،مثل 
الذي وقع خربًا للناسخ ) مخسني(الذي وقع مفعوال به ،و ) أربعني(العقد : نراه منصوباً بالياء مثل 

  ... و هكذا) كان(
IV- ذا القسم من األقسام هو األعداد احملصورة بني : العدد المعطوف و إعرابه و املقصود

  و ثالثيـن ،أو بـني ثالثني عقدين من العقود السالفة الذكر ،كاألعداد احملصورة بني عشرين 
  
  

                                                 
م  1995، 1يل ،بريوت ، ط فخر صاحل قداره ،دار اجل: أبو الربكات األنباري ،كتاب أسرار العربية ،حتقيق : يراجع   (1)

  .201:،ص 
  .523: ، ص 4عباس حسن ،النحو الوايف ، ج : يراجع   (2)
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ثالثـون ثـالثة و أربعون ،أربعة ومخسون ،مخسة و و واحد و عشرون ،اثـنان : إخل ،ومنه ...وأربعني 
  .(1)إخل...سّتون ،ستة و سبعون 

و هو –أّما حكم العدد املعطوف من حيث اإلعراب ،فإّن اجلزء األّول منه ،أي املعطوف عليه -
فيعرب على حسب موقعه من اجلملة ،ويكون إعرابه باحلركات الظاهرة على  -املفرد املسمى النّيف

  .آخره ،إالّ إذا كان داالً على التثنية فإنّه يعرب إعراب املثىن، فريفع باأللف و ينصب و جيّر الياء
فيْتبَـُعُه يف اإلعراب و لكن إعرابه  -و الذي هو من نوع العقود–أّما اجلزء الثاين و هو املعطوف 

و مثاله قوله تعاىل –كما سبقت اإلشارة إليه -، (2)كون باحلروف ألنّه ملحق جبمع املذكر الساملي

  :�ِBًO�J�َG �D�	���m �� ُ	<��m 	]َ� 3�fَ9 �َU�T LD �  .22 - ص  

  قراءة األعداد المعطوفة على العقود *
و املقصود (رابية سليمة ؟ واملقصود من هذا هو كيف تقرأ األعداد املعطوفة على العقود قراءة إع

  )).1000و  100و  90..... 10: (بالعقود هنا 


��WB � ��َ���� َOaَْ���	���: يشري قوله تعاىل -Sَ�bSَ !ِ��^�َ) ِ  ��ُ.ِ�/�َ � ً����m�  25- الكهف-  
اآلحاد قراءة األعداد املعطوفة يف األفضل تبدأ بالعـدد املضـاف إىل املائة و تنتهي ب<<: إىل أّن 
  .(3)>>تسع و ثالمثائة سنة–ثالمثائة و تسع سنني ،ويصح أن تقرأ يف غري القـرآن : ،فيقول 

  : (4)أي أّن هناك طريقتني يف قراءة األعداد املعطوفة -
  
  
  
ثـالثة و :  1030و  109و  47و  23: إّما أْن تُقَرَأ من اليمـني إىل اليسـار ،فيُـَقـاُل يف -

  . ثالثون و ألف –تسعة ومائة –ون عشرون ،سبعة و أربع

                                                 
  .  523: املرجع السابق ، ص: يراجع   (1)
  .524-523: املرجع نفسه ،ص: يراجع   (2)
  .25: أمحد ماهر البقري ،دراسات حنوية يف القرآن العدد و ارورات ، ص  (3)
  .567-566: ،ص   4ن ،النحو الوايف ، جعباس حس: يراجع   (4)
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أربعون و –عشرون و ثالثـة : و إّما أن تـَُقرَأ من اليـسار إىل اليمني ،فيقال يف األعداد نفسها -
  .ألف و ثالثون -سبعة ،مـائة و تسعة

يز العدد األخري من ممن اليمني إىل اليسار أو العكس جيتزأ مب األعدادو يف كلتا احلالتني ،أي قراءة 
جيب تطبيق األحكام اليت عرفناها ،واملتعلقة بتذكري العدد و تأنيثه و تعريفه وتنكريه و يف .تها ،ومجل

  . نوع التمييز و ضبطه
  

  *تميــيز العــدد: خامسا 
I - إّن العدد لفظ مبهم ال يوّضح نفسه بنفسه ،وال يعّني نوع معدوده ؛فإذا قلت : مفهومه :

: ى غامضًا و لفظ مخس يبقى مبهمًا ،إذ هل املقصود خبمس فإّن معىن اجلملة يبق.اشرتيت مخس 
  ؟ ....مخس درّاجات ؟ أم مخس روايات؟ أم مخس كرّاسات ؟

و ) مخس(قد أزالت إام العدد ) روايات(اشرتيت مخس روايات ،فنالحظ بأّن كلمة : فلو قلت 
  . بّينت لنا املراد منه

مة اليت تأيت بعد العدد لتزيل إامه وغموضه هو الكل: ومن مث ميكن القول بأّن متييز العدد 
  .(1)>>العدد مبهم يزيل إامه التمييز<<: سواء أكانت منصوبة أم جمرورة ،ولذلك يقال .

II - كما أّن أمساء العدد أقسام خمتلفة ،فإّن التمييز أيًضا خيتلف   ) :المعدود(حكم تمييز العدد
و املمّيز على <<: ل هذه األحكام يف قوله باختالف هذه األقسام ،و قد مجع صاحب املفصّ 

  مفرد و جمموع ،فاملفرد ممّيز املائة : ضربـني جمـرور و منصـوب ،فاـرور على ضربيـن 
  
  

واأللف ،و اموع ممّيز الثالثة إىل العشرة ،واملنصوب ممّيز أحد عشر إىل تسعٍة و تسعني و ال 
  : ّيز كل قسم من أقسام العدد و إليك تفصيل حكم مم.(1)>>يكون إالّ مفرداً 

  : و األعداد املفردة حبسب نوع ممّيزها ثالثة أنواع  :تمييز العدد المفرد -1
                                                 

  ..املعدود ،أو ممّيز العدد أو مفّسر العدد: و يطلق عليه بعضهم   *
  . 525: املرجع السابق ، ص: يراجع   (1)
  .262: الزخمشري ،املفّصل يف صنعة اإلعراب ، ص  (1)
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واحد رجل و ال اثنا : ما ال حيتاج إىل متييز أصًال  و هو الواحد و االثنان ،ال تقوُل <<- أ-
  . واحدة فتاة و ثنتا فتاتني:،و ال تقول (2)>>رجلني
ان لغرض آخر من أغراض اإلضافة و هو االستحقاق فال يسمى املضاف و لكنهما قد يضاف<<

  .(3)>>إليه متييزاً هلما ،ألنّه مل جيئ بقصد إزالة اإلام و الغموض عن نوع معدود مها
: فاألصل يف الواحد و االثنني إذن ،أّال جيمع بينهما و بني املعدود ال عن طريق اإلضافة مثل -

ابن (رجل واحد و امرأتان اثنتان ،يقول :  ،وال عن طريق الوصفية مثل واحُد رجٍل و ثنتا امرأتني
إّمنا مل جيز فيها ذلك ألّن ذكر املعدود يغين عن ذكر العدد ،فلو ذكرته مع املعدود <<) : عصفور

إّال إذا كان إضافتهما إىل املعدود للضرورة، أو لغرض بالغي معّني كالتخصيص  (4)>>لكان ِعيا
  . و االستحقاق

فإذا عددت نوعًا من األنواع ،فال بّد أن <<: يوّضح املسألة أكثر يف قوله ) ابن يعيش(و لعّل 
" رجل"تضّم إىل اسم العدد ما يدّل على نوع املعدود ليفيد املقدار و النوع ،لكّنهم قالوا يف الواحد 

رجالن و فرسان  :و حنومها فاجتمع فيه معرفة النوع و العـدد وكذلك إذا ثنيت ،قلت " فرس"و 
  .   (5)>>،فقد اجتمع فيه العدد و النوع

  
  
  
مبفرده يدل ) أربعة(أربعة رجاٍل ،فإّن لفظ : و هذا على خالف األعداد األخرى ،فإذا قلت مثًال  

على العدد فقط و ال ُيشري إىل النوع ،وبالتايل كان يف حاجة إىل أن يضم إليه ما يدل على نوع 
  . )رجال( املعدود و هو املمّيز

                                                 
ضح هوامشه ،إميل بديع يعقوب ،دار الكتب ابن هشام األنصاري ،شرح شذور الذهب يف معرفة كالم العرب ،قدم له وو   (2)

  .401: ،ص 1996، 1لبنان ،ط –بريوت –العلمية 
  .552: ، ص 4عباس حسن ،النحو الوايف ، ج   (3)
دار –ابن عصفور ،شرح مجل الزجاجي ،قدم له ووضح هوامشه و فهارسه فواز الشعار ،حتت إشراف إميل بديع يعقوب    (4)

  .122: ، ص 1998،  1،ط 2،مج  –ن بريوت لبنا –الكتب العلمية 
  . 05: ، ص 4ابن يعيش ،شرح املفّصل للزخمشري ، ج   (5)



     الفصل التمهيدي                                                                     نظام العدد في اللغة العربية و مشكلة الضعف اللغوي 

 34

  . (1)>>*و هو املائة و األلف) جمرور باإلضافة(ما حيتاج إىل متييز مفرد خمفوض <<-ب-
  .  و مثّنامها و مجعهما

  .-259-البقرة  �] ُ_� �Xaَ�Oَ ��ٍg�  ].�& !S	�N�Xmَََ��: و مثاله قوله تعاىل 
��َ�َِ/�Y ��ِ�P! َ9�ْ
����1O ِB5n �f ��ـ���� ��ً�X�� 14-وت العنكب-.  

  .فنجد بأن ممّيز املائة و األلف يف اآلتني وقع مضافاً إليه جمرورا
  : وقد ينصب املائة و األلف حنو قول الشاعر <<

  .(2)>>فقد ذهب اللذاذة و الفتاءُ *** إذا عاش الفىت مائتني عاماً 
  : كما ورد متييزها مجعاً جمروراً كقراءة من قرأ قوله تعاىل 

��^�)   ��./� ���� Oa�obS !  ً���m  �����WB��  25-الكهف- .  
  .  (3)و لكن يبقى هذا اإلستعمال من الشاذ الذي ال يقاس عليه يف اللغة 

الثالثة و العشرة و ما (ما حيتاج إىل متييز جمموع خمفوض و هذا النوع هو <<-ج-
  : ،ومثال ذلك قوله عّز و جّل ) و كذا بضع و مؤنثها بضعة.((4)>>بينهما

  

;َـ��� َ�� m$ـ�P��	X �����m %��< 1:�>$ @&P101- اإلسراء  ���:1ـ�-  
��� َ9Gْ�Vَp �َُ�! �X�M َ,�Gْ��ِg� Sَ�
�G�OَP َ9ْW��ٍq��  6-الّزمر-  

                                                 
: إىل املائة وجب حذف تائها سواء أكان معدودها مذكرًا أم مؤنّثا ،مثل ) 9-3(و إذا أضيفت هذه األعداد املفردة   *

  .ثالمثائة رجل و ثالمثائة إمرأة
ثالثة آالف رجل و ثالثة آالف : تائها سواء أكان املعدود مذكرًا أم مؤنثًا ،مثل  وجب إثبات) آالف(أما إذا أضيفت إىل 

  . امرأة
  .403: ابن هشام األنصاري ،شرح شذور الذهب ،ص  (1)

  .160صطفى النحاس ،العدد يف اللغة ، ص م(2)  
  .161–160: للغة ،صمصطفى النحاس ،العدد يف ا: ، و يراجع  534: عباس حسن ،النحو الوايف ، ص: يراجع  (3)

  .402: ابن هشام األنصاري ،شرح شذور الذهب ،ص  (4)
  

  .527:، ص  4عباس حسن ، النحو الوايف ،ج : يراجع   (1)
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��َ�َِ/�Y ِ  @���JِM ِ&ْ(�< ������  42-يوسف-  
/ تكسري / مجع (ن أن يكو : و متيز هذا النوع من األعداد جيب أن يتوّفر فيه أربعة شروط هي 

  ).جمرورا باإلضافة/ للقلة 
،ليتطابق املعدود و العدد يف الداللة على العدد الكثري و قد يغنينا عن اجلمع  (1)أّما كونه مجعاً -1

 –حنل : اسـم اجلمع ،كقوم و رهط ،أو اسم اجلنس اجلمعي ؛مثل : مـا يـدل على اجلمعـية مثـل 
  .بقر

ثالثة من القوم فازوا ،و مخسة : مثل ) من(ونا جمروريـن حبرف اجلّر و حكـم هـذيـن النوعني أن يك
من النحل مجعت العسل ،أّما جّرمها باإلضافة ،فاألحسن أن يقتصر على املسموع فقط ،كقوله 


��ْ�  ِ ��D(َ ���: تعاىل ����>�O �m����+ ُOT1r�  و منه أيضا قول الشاعر  - 48-النمل :  
  . (2)ايلِ يَ ى عِ لَ عَ  انُ مَ الز  ارَ جَ  دْ قَ لَ *** وٍد ُث ذُ الَ ثَ  وَ  سٍ فُ نْـ أَ  ةُ ثَ الَ ثَ 

،فهو األفصح ،ولكن جيوز أن يكون ممّيز هذه األعداد مجع تصحيح و  (3)أّما كونـه للتكسري-2
  :  (4)ذلك يف حالتني

  ".و سبع سنني" "مخس صلواتٍ : "إذا مل يكن للكلمة مجع مستعمل للتكسري ؛ مثل *
  
مة مجع تكسري مستعمل و لكن يُعَدل عنه إىل مجع التصحيح اورته ما ُأِمهل إذا كان للكل*

�Bِ3G َ9�+ K</� Mِ�: تكسريه يف الكالم ،و مثال ذلك ،قوله جّل ثناؤه �)N> ٍD�s 1:�'ـ;& �</� E
:��&�> 'f9 �'(f 1:b/�� </� � I�J��  43-يوسف-.  

                                                 
العدد يف اللغة :إضافة العدد إىل اسم اجلمع ذوٍد ،يراجع : البيت من الوافر و هو ألعرايب من أهل البادية ،و الشاهد فيه   (2)

  .249: ،ص
  .527: ،ص 4عباس حسن ،النحو الوايف ، ج : ع يراج  (3)
ابن هشام األنصاري ،أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك ، حتقيق : ، ويراجع  528- 527: املرجع نفسه، ص: يراجع   (4)
  .114: ص، 2مج ، 1997،  1لبنان ، ط –اميل بديع يعقوب ،دار الكتب العلمية ،بريوت : 
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فعدل بذلك عن مجع ) سنبالت(لسامل يف قوله فنجد أّن الذكر احلِكيم قد استعمل مجع املؤّنث ا
  . و ذلك اورا و مناسبتها لبقرات اليت تُرِك مجع تكسريها يف اآلية" سنابل"التكسري 

  : كما جيوز أن يكون ممّيز هذا النوع من األعداد مجع تكسري للكثرة و ذلك يف حالتني أيضا -
: والثانية "مخسة دراهم"و " أربعة رجالٍ "و " وارثالُث ج: "األوىل أن يُهمل بناُء القّلة ،حنو <<

  . (1)>>أن يكون له بناء قّلة ،ولكّنه شاٌذ قياًسا أو مساعاً ،فـََينزل لذلك منزلة املعدوم

�t OSbS M'��2: و مثاله قوله تعاىل �^GN& M7&u> :�;�kR� �� 228-البقرة -.  
ا كان مجع القّلة هذا قليل " قراءاأل"كما ترى مجع كثرة ،و هلا مجع قّلة هو ) القروء(و 

ّ
،و لكن مل

و لعّل القروء كانت أكثر <<) : الزخمشري(االستعمال ُعِدَل عنه إىل مجع الكثرة و يف ذلك يقول 
استعماًال يف مجع قرء من األقراء فأوثر عليه تنزيًال لقليل االستعمال منزلة املهمل فيكون مثل قوهلم 

  .)أشساع: (يدل  (2)>>ثالثة شسوع
،فمراعاة للمأثور من الكالم الذي  يدل على أنّه إذا كان للكلمة مجعان  (3)أّما كونه للقّلة-3
–أفعلة –أفعال : يكون متييز العدد جبمع القّلة هو األعم و مجوع القلة هي ) مجع كثرة و مجع قلة(

ف النحاة حول ،أّما إذا كان للكلمة مجع كثرة فقط ،صّح التمييز به ،و قد اختل" فعّلة –أفعل 
؛ففي حني رفض القدامى أن ) مجع تكسري للقّلة 10إىل  3أي كون مميز العدد من (هذه املسألة 

  املطلوب من التمييز تعيني اجلنس ،و الصفات <<ألّن  - إال نادراً –يقع اجلمع السامل ممّيزاً للعدد 
  

كسر وصفًا ثالثة قاصرة يف هذه الفائدة إذ أكثرها للعموم ،فلذا ال تقول يف اجلمع امل
  .  (1)>>ظرفاء

                                                 
  .114: املصدر السابق ، ص  (1)
 1الزخمشري ،الكشاف عن حقائق التنزيل و عيون األقاويل يف وجوه التأويل ،حتقيق يوسف احلمادي ،مكتبة مصر ،ج  (2)

حممد األمني خضري ،اإلعجاز البياين يف صيغ األلفاظ، : ،و للتعرف على مزيد من اآلراء يف املسألة راجع  246: ،ص 
  .162:، ص  1993، 1مطبعة احلسني االسالمية ط

  .528: ،ص  4عباس حسن ،النحو الوايف ،ج : يراجع   (3)
  .  249: مصطفى النحاس، العدد يف اللغة، ص   (1)
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قدم حبثاً ) شوقي أمني(أن األستاذ ) حممد حسني عبد العزيز(جند احملدثني جييزون ذلك ،فقد ذكر 
انتهى فيه إىل جواز إضافة أدىن >> حكم مجع التصحيح يف متييز العدد املضاف<<: بعنوان 

يف ذلك إىل رأي ابن يعيش و ابن  مستنداً ) الذي للكثرة(العدد إىل مجع التصحيح و مجع التكسري 
  .(2)مالك عندما عّدا مجع املذكر السامل و مجع املؤّنث السامل من مجوع القّلة

ذلك أيضا و لكن بشرط تقدير موصوف حمذوف يشري إىل ) حممد حسن عبد العزيز(و قد أجاز 
أو مجع  مجع تصحيح ملذكر أو مؤنث(جيوز إضافة أدىن العدد إىل الوصف <<: اجلنس فقال 

  : معتمدا يف ذلك على قول سيـبويه يف تفسري  (3)>>على تقدير موصوف حمذوف) تكسري

فكأّن التقدير يف <<، � ��v�.X9 'Z� ]�� O����& 2�w MX: و قوله تعاىل " ثالثة سنابات"
  .(4)>>القول األول ثالثة رجال سنابات و يف اآلية عشر حسنات أمثاهلا

فهو األعم األكثر أيضًا ،وحيدث : و أن يكون التمييز جمرورًا باإلضافة أّما الشرط الرابع و ه-4
 الفصل بينه و بني العدد إّال مبا يصح ختفيفًا يف العدد حبذف التنوين منه إلضافته و ال يصح

    .(5)>>الفصل به بني املتضايفني
موقعه من اجلملة هذا إذا تأّخر التمييز عن العدد ،أّما إذا تقدم وجب إعرابُه على حسب 

   . و إعراب العدد نعتاً مؤّوًال له
  
  
  
  

  : تمييز العدد المركب و العقد و المعطوف -2-
) بضع و بضعة(األعداد املركبة و املعطوفـة و العقـود و ما أحلق باملركب و املعطوف عليه من كلميت 

  : له تعاىل،كما يف قو  (1)فيحتاج إىل متييز مفرد منصوب غري مفصول عن العدد بفاصل
                                                 

  . 217:،ص 1992، 1حممد حسن عبد العزيز ،الوضع الّلغوي يف الفصحى املعاصرة ،دار الفكر العريب ،ط : يراجع   (2)
  .218:مرجع نفسه ،ص: يراجع   (3)
  .567-566: ،ص 3سيبويه الكتاب ، ج : ،ويراجع  218 :املرجع نفسه ،ص   (4)
  .528:  ، ص 4عباس حسن ،النحو الوايف ، ج   (5)
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��bw+ ��P� ]X�t %��X +��f� �  ��m�;PR�  155- األعراف-.  

�OJ�G D���m � <�m ]� 3f9 �UT DB \�8�� OJ�G x� �  23-ص -.  
� ً�'�4 'Z� ��S� _� ��� +��Z�� \�� DB � 36-ة ـالتوب -.  

  .-160-األعراف  �� ��y9 ً�i�/�9 \'Z� z�S� !T���kt: أما قوله تعاىل 
و ردت بلفظ اجلمع ) أسباطا(هل هي متييز أم ال ؟ ألّن ) أسباطاً (لف النحاة حول كلمة فقد اخت

كما أّا جاءت بلفظ التذكري و   -كما ذكرنا–،و يشرتط يف متييز العدد املركب أن يكون مفردًا 
  يشرتط يف متييز املرّكب أن يناسب صدر العدد املركب يف التذكري و التأنيث إذا كان 

نعت لـ ) أمما(نعت للتمييز و ) أسباطا(عشر أو اثين عشـر فهناك من يرى بأن  العدد أحد
  .(2)و هناك من يرى بأّن التمييز حمذوف و أسباطا بدل من إثنيت عشرة)أسباطاً (

III -ملا كان <<) : النحاس(ص بالوصف املعدود ال العدد ،يقول الذي خيُ :  نعت الممّيز
دود املوصوفية فإنّه يراعى ذلك عند ارتباط مجلة العدد بنعت ،فال أصـل العدد الوصفـية و أصل املع

  :عندي عشرون رجًال شجاعاً ،وحنو قوله تعاىل : يوصف يف الغالب إّال املعدود حنو 

�ٍD�s :�';& </� E+9 3GB� (3)>>و قد يوصف العدد و لكن على قّلة .  
  
  
  

ثالثون رجالً : أو املعىن مثل .ًال ظريفاً ثالثون رج: و جيوز يف نعت املمّيز اعتبار اللفظ مثل 
  .(1)ظرفاء

                                                                                                                                                     
  .529: ، ص 4،وعباس حسن ،النحو الوايف ، ج 402: ابن هشام األنصاري ،شرح شذور الذهب ، ص: يراجع   (1)
: ى النحاس ،العدد يف اللغة ،ص مصطف: ،ويراجع  128،ص  2ابن عصفور ،شرح مجل الزجاجي ،مج : يراجع   (2)

148-150.  
  . 267: املرجع نفسه ، ص  (3)
  .530: ،ص 4،و عباس حسن ،النحو الوايف ،ج  268: املرجع السابق ، ص: يراجع   (1)
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وقد ورد عن العرب نعت املمّيز بالعدد ،ملا حتمله ألفاظ العدد من معىن الوصف ،يقول - 
فلمـا ثبـت معىن الوصف يف ألفاظ العدد جرت تابعة أللفاظ املعدودات كثرياً ،حنو <<) : الرضـي(

   .(2)>>رجال ثالثة و الناس كإبل مائة: 
و يف هذه احلالة تطبق القواعد املقررة ،فيما خيص موافقة أو خمالفة العدد ملعدوده من حيث التذكري 

  .كما سيأيت توضيحه الحقا- و التأنيث 
أّما امع اللغوي بالقاهرة ،فقد أجاز املخالفة و املطابقة إذا تقدم املعدود على اسم العدد ووقع -

ك هو التسيري يف الكتابة العلمية ،علمًا أن امع مل يفرض العدد بعده صفة له ،واهلدف من ذل
  .(3)صورة معّينة للحفاظ على األصل

  
  تأنيث العدد و تذكيره : سادسا 

بعد أّن تعرّفنا على أقسام العدد ،و حكم كل قسم من حيث اإلعراب ،نأيت اآلن ،إىل احلديث 
ا تتعلق مبوضوع العدد ،بل يعّدها  النحاة أكثر املسائـل تعقيدًا يف هذا باب عن مسـألة هامة جد

  .تذكري العدد و تأنيثه: ،أال و هي مسألة 
  
  
  
  
  
  
I – و قد سبقت اإلشارة إىل أّن العدد املفرد ثالثة أقسام  :تأنيث العدد المفرد و تذكيره :  

                                                 
: ،ص 2000، 1،حتقيق عبد العال سامل مكرم ،عامل الكتب ،القاهرة ، ط  4الرضي ،شرح الكافية يف النحو ، ج   (2)

240.  
  .222: مصطفى النحاس ،العدد يف اللغة ،ص: يراجع   (3)
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ما تذكر و مها يذكران و يؤنّثان مباشرة بغري حاجة إىل معدود بعدمها فصيغته: الواحد و اإلثنان *
،و منه قوله جّل  (1)طبقا ملا لوهلا) واحدة ،إحدى ،اثنتان ،ثنتان(و تؤّنث ) واحد ،أحد ،اثنان(

  : ثناؤه 

 ��8�� ]�B !�vB�  22-النحل- ���S� �vB ��U{�m n _� p�t � �8�� ]�B �T �|B� 
  -51- النحل 

�\�8�� \'wW 3T �|j��  19- الصفات- �}'m �y D�.ـ�.�� �
النساء  ��G�) Djـ�� ���Sـ� ���ـ
  .أي أن الواحد و االثنني يراعى فيهما القياس  - 176-
إال عند إحلاقها (مؤنث دائمًا " مـائة"ثابتة الصيغة على حالتها الّلفظية ،فلفظ : املـائة و األلف *

وقد يكون  -غالباً -مفرد خمفوض مذكر دائمًا ،ومها حيتجان إىل متييز ) ألف(،ولفظ ) جبمع املذكر
  : ،حنو  (2)هذا التمييز مذكراً أو مؤنـثًا على حسب الدواعي املعنوية

  .فتاة مائةرجل ،و  مائةجاء -
  .طالبة ألفجندي ،و  ألفحضر -

  .فنالحظ بأن املائة وردت مؤنثة مع املعدود املذكر و املؤنث و كذلك األلف
بضـع و بضعة ختالف املعدود : ما أحلق ا من كلمات مثل  و:  الثالثة و العشرة و ما بينهما *

  من حيث التذكري و التأنيث ؛فإذا كان املعدود مذكراً ،فإّن العدد منها تلحقه تاء التأنيث 
اعلم أن عدد <<) : ابن يعيش(،يقول  (3)و إذا كان مؤنثًا وجب جتريد العدد من تاء التأنيث

  ء كقولك ثالث نسوة ،و أربع جوار ،و عشر ليال ،وعدد املؤنث من ثالثة إىل عشرة بغري ها
  
  

                                                 
  .110: ، ص 2،ابن هشام ،أوضح املسالك ،مج  536: ، ص 4عباس حسن بالنحو الواقي ، ج : يراجع   (1)
  .536ص  4عباس حسن ،النحو الواقي ، ج : يراجع   (2)
،وابن عصفور ،شرح  110: ،ص 2 ،وابن هشام ،أوضح املسالك ، مج 557:، ص3سيبويه ،الكتاب ، ج : يراجع   (3)

:  ،مصطفى النحاس ،العدد يف اللغة ، ص 537: ،ص 4،عباس حسن ،النحو الوايف ، ج 123: ،ص 2مجل الزجاجي ،مج 
136-137 .  
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  .و هذا عكس القياس  (1)>>مخسة أبيات و سبعة دراهم و عشرة دنانري: املذكر باهلاء ،حنو 
غري أّن هـناك من الّلغـويني من أجاز املطابقة بني العدد و املعدود إذا تقدم املعدود على العدد و 

  .(2)صار العدد وصفاً له 
االعتبار يف التذكري و التأنيث ال يكون بالنظر إىل لفظ اجلمع و إّمنا يكون بالّرجوع إىل مفرده و -

،مث مراعاة ذلك أثناء تذكري العدد و تأنيثه ) أي هل هو مذكر أم مؤنث(و التعّرف على جنسـه 
اء يف العدد رغم بإثبات الت) ثالثة أدوية(،فتقول  (3)دون االلتفات إىل لفظ املعدود إذا كان مجعاً 

  .و هو مذكر ،فوجب تأنيث العدد) دواء) (أدوية(ثبوا يف اجلمع ألن مفرد 
خاٍل من عالمة التأنيث ) جوار(رغم أن اجلمع  –فقد ذكر العدد ) ثالث جوارٍ : (أيضا يف قولك 

  .و هو مؤنث ،ولذا وجب تذكري العدد ) جارية) (جوار(ألّن مفرد –" التاء"
مجعًا حقيقيًا ال يُراعى لفظه أثناء التذكري و التأنيث و ) املمّيز(ضاف إليه العدد إذن إذا كـان امل-

 -و هو الذي ليس له مفرد من جنسه–إّمنا يراعى مفرده ،فما الذي يراعى إذا كان املمّيز اسم مجع 
  .أو اسم جنسي مجعي ؟ 

تأنـيث أو تذكيـر أو و ما مها عليه من ) أي صيغتهما(لفظهـما  -يف هذه احلالة–الذي يراعى 
  فإن كان مؤنثاً ال غري ،حذفت التاء ،وإن كان <<) : قال الرضي(، (4)صالح لألمرين

مذكرًا ال غيـر أثبتها إحلاقًا للمؤنث من هـذا اجلنـس جبمع املؤنث ،وللمذّكر منه جبمع املذكر ،وإن 
تذكريه و حذفها نظرًا إىل جاء تذكريه و تأنيثه كالبط و الّدجاج جاز إحلاق التاء نظرًا إىل 

  .   (5)>> تأنيثه
  
  

                                                 
  . 6: ،ص 4ابن يعيش ،شرح املفّصل للزخمشري ، ج  (1)
  .221: مصطفى النحاس ،العدد يف اللغة ،ص : يراجع   (2)
،عباس  112: ،ص 2،ابن هشام ،أوضح املسالك ،مج  6: ،ص 4عيش ،شرح املفّصل للزخمشري ، جابن ي: يراجع   (3)

  . 538: ،ص 4حسن ،النحو الوايف ، ج 
  .543: املرجع نفسه ،ص: يراجع   (4)
  . 246-245: ، ص 4الرضي ،شرح الكافية يف النحو ، ج  (5)
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أمّا كيفية التعّرف على تذكري و تأنيث اسم اجلمع أو اسم اجلنس اجلمعي فيكون باإلعتماد على 
ما مسـع عن العـرب ،وباإلعتماد على بعض القرائن اللفظّية ،من بينهـا الضمري العائد عليهما ،أو 

  .(1)يث الفعل و تذكريهاسم اإلشارة املستعمل معهما ،أو تأن
و يشرتّط يف هـذه احلـالـة ،أال يتوّسط بيـن العـدد و املعـدود نعت يدل على التأنيث أو التذكري 

فإن توّسط هذا النعت وجب مراعاة املعىن الذي يقتضيه ،ويدل عليه ،فيذكر اسم العدد أو <<
من الّبط  ذكورٌ منهما مخسٌة  من البط ،وعلى مقربة إناثٌ يف املاء مخٌس : يؤنث تبعًا له حنو 

  .(2)>>أيضاً 
إذا كان للعدد املفرد متيزان أحدمها مذكر و اآلخر مؤنث ،فإّن هذين التمييزين قد يفصالن عن *

  : العدد بفاصل و قد ال يفصالن ،وإليك حكم كل حالة 
نئٍذ تثبت فالغلبة حينئذ تكون للمذكر ،و حي) بني: (إذا فصل بني العدد و املعدود بفاصل مثل -أ

عشرة بني رجل و امرأة ،إّال إذا كان املمّيز يومـًا و ليلة : تاء التأنيث يف العدد ،فتقول شاهدت 
  : ،و منه قول الشاعر (3)،فإّم يغلبون التأنيث على التذكري 

َلٍة    .(4)َأَر َن الَنِكيـُْر َأْن ُتِضيَف َو جتَْ َو َكا*** َفطَاَفْت َثالَثًا بـَْنيَ يـَْوٍم َو لَيـْ
إذا كان املعدود أيامًا و ليايل غلب جانب الليايل لسبق الليلة اليوم عند <<) : النحاس(يقول 

  ،أّما إذ أمت و مل تذكر األيام (5)>>العرب فصار اليوم كأنّه مندرج حتت الّليلة و جزء منها
  
  
  
  
  

                                                 
  . 453: ،ص 4عباس حسن ،النحو الوايف ، ج: يراجع   (1)
  .545: املرجع نفسه ،ص  (2)
  .257-220: مصطفى النحاس ، العدد يف اللغة ،ص : يراجع   (3)
  .،ألّن العرب يغلبون الليلة على اليوم ) ثالثا(البيت للنابغة اجلعدي ،والشاهد فيه ،تذكري العدد   (4)
  . 220: املرجع نفسه ، ص  (5)
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49�' � <M7~&u �: و ال الليايل ،جرى اللفـظ على التأنيث ،و منه قوله عّز و جل  O�&+9 M��^GN&
ً�'Z��  م املعدود و مل يذكر ،ُحذفت " أقـام فـالن مخساً : "و منه قوهلـم  -234- البقرةفلـما أ

  .(1)املؤنث على األيام املذكر ) الليايل(التاء من العدد تغليباً للفظ 
ود ،فرياعى إذا مل يفصل بني العدد املفرد و معدوده بفاصل ،يكون العدد مضافًا إىل املعد -ب-

مخسة رأيت : ،مثل (2)يف تذكري العدد و تأنيثه السابق منهما سواء أكان املعدود عاقًال أم ال 
  .و رجال مخس نساء رأيت / و نساء  رجال

  .و ذوق  عشرة مجالعندي / و مجال  عشر نوقعندي -
تعلّـق الغـرض به ،حنو يصّح تذكري العدد و تأنيثه إذا كان املعدود حمذوفاً مع مالحظته يف املعىن و *

: ،يقول الصبان ) اخليانة و خلف الوعد و الكذب: ثالث من كّن فيه فهـو منافق أثيم : (
فـإن قصـد و مل يذكر يف اللفظ ،فاألفصح أن يكون كما لو ذكر ،فتقـول صمت مخسة ،تريد <<

  .(3)>>أياماً ،وسرت مخساً ،تريد ليايل 
II - تأنيث العدد المركب و تذكيره :  

سبق التعريف ذا النوع من األعداد و بيان حكمه اإلعرايب ،أّما اآلن فنريد التعّرف على حكم 
  : هذه األعداد من حيث التذكري و التأنيث ،وميكن تلخيصه فيما يلي 

رأيت : يطابـق املعدود من حيث التذكري والتأنيث ،فتقول ) عشرة(عجـز العـدد املـركـب ويقصـد به *
  .(4)عشرة امرأة ،ومخس  عشر رجالً مخسة 

  : (5)أّما صدر العدد املرّكب  ،فله حكمان -
  

                                                 
  .220: املرجع السابق ،ص : يراجع   (1)
  .  258: املرجع نفسه ، ص: يراجع   (2)
ضبطه و صّححه و خرّج شواهده ،ابراهيم مشس الدين مشوين على ألفية ابن مالك ، الصبان ،حاشـية الصبان على شرح األ  (3)

  .87:ص، 4ج ، 1997، 1لبنان ، ط–،دار الكتب العلمية بريوت 
،وابن يعيش  141: لعدد يف اللغة ،ص،مصطفى النحاس ،ا 547: ، ص 4عباس حسن ،النحو الوايف ،ج : يراجع   (4)

  .17-16: ،شرح املفصل للزخمشري، ص
  .217: ،مصطفى النحاس ،العدد يف اللغة ،ص 547: عباس حسن ،النحو الوايف ،ص: يراجع   (5)
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اشرتيت أحد -: وجب مطابقته للمعدود فتقول )  اثنيت/ اثين / إحدى / أحد (إذا كان لفظه -أ
  .ةـعشر قلماً ،و إحدى عشرة رواي

  .عندي اثنا عشر قلما و اثنتا عشرة رواية: و تقول 
جبزأيه ،و ملا كان املعدود ) أحد عشر و اثنا عشر(مذكرا ذُّكر العدد  )قلماً (فّلما كان املعدود 

  .جبزأيه) اثنتا عشرة/إحدى عشرة (مؤنّثا أنَّْث العدد ) رواية(
وجب خمالفة صدر املركب ) ثالثة أو تسعة أو ما بينهما أو بضع و بضعة(إذا كان لفظُه -ب

  : ،فتقول )   9إىل  3من (للمعدود كما يف األعداد 
  .و ثالثة عشر رجالً  امرأةعشرة  ثالثشاهدُت 

  :  (1)إذا كان للعدد املركب متييزان أحدمها مذكر و اآلخر مؤنث ،فله حكمان*
إذا كـان املـذكر من املمّيزين عاقًال ،فالغلبة له تقدم أو تأّخر و سواء كان املؤنث عاقًال أو غَري  - أ-

  : تا احلالتني ،فتقول عاٍقل ،أي تثبت تاء التأنيث يف العدد يف كل
  .هنا مخسة عشر امرأة ورجالً -
  .هنا مخسة عشر ناقة و رجًال -

إذا كان املذكر  من املمّيزين غري عاقل ،روعي يف التذكري و التأنيث السابق منهما سواء -ب-
  : أكان املميز عاقًال أم غري عاٍقل ،فتقول 

  . و مجًال  ناقةعشرة  ثالث/ و ناقة  مجالعشر  ثالثة
  . و كتاباً  تلميذةعشرة  أربع/ و تلميذة كتابا عشر   أربعة

  . (2)روعي املؤّنث) من ،بني أوما معاً (أّما إذا فصل بينهما بفاصل مثل 

 III - لقد سبقت اإلشارة إىل أن مصطلح العقود يطلق على األعداد  :تذكير العقود
اإلعرابية سواء أكان ممّيزها مذكراً أم صيغة التذكري يف مجيع حاالا ) العقود(،و تلزم ) 90...20(

  مؤنّثا ،ألننا قلنا بأن هذا النوع ملحق جبمع املذكر السامل و بالتايل ال يصح اتصال تاء 
  

                                                 
  . 258: ،و مصطفى النحاس ،العدد يف اللغة ،ص 548: النحو الوايف ،ص: يراجع   (1)
  .261 – 260: املرجع ،نفسه ،ص : يراجع   (2)
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عشرون رجًال و عشرون امرأة ،ثالثون رجًال و ثالثون ناقة ،ويف ذلك يقول : ،فيقال  (1)التأنيث به
،حنو العشرين و الثالثني يستوي فيه املذّكر و  و ما حلق بآخره الواو و النون<<: الزخمشري 

  : املؤّنث و ذلك على سبيل التغليب كقوله من الطويل 
  .(2)>>من األمر ما ال يفعل األخوان*** دعتين أخاها بعدما كان بيننا 

و الشاهد أنّه غّلب املذّكر أال ترى <<: يف شرح حكم التغليب يف البيت ) ابن يعيش(و يقول 
بريد أّن هذه املرأة مسّته أخًا بعدما كان " األختان"عن نفسه و عنها باألخوين ،ومل يقل أنّه عّرب 

  . (3)>>بينهما ماال يكون بني األخوين ،يريد ما يكون بني احملّبني
IV- مثل  - كما ذكرنا–و هي األعداد احملصورة بني عقدين  :تأنيث العدد المعطوف و تذكيره

ثالثني و أربعني (و أربعة و ثالثون ،احملصورة بني ) عشرين و ثالثني( ثالثة و عشرون احملصـورة بني
  .إخل ).....

  : أّما حكم هذا الصنف من األعداد من حيث التذكري و التأنيث فهو كاآليت 
فصيغته مالزمة للتذكري دائمًا مهما كان نـوع ) املعطوف ،أي العقد(اجلزء الثاين أو ما يسمى - أ-

ألّن صيغته تعرب إعراب مجع املذكر السامل ،و فيها عالمتاه ،فال يصح <<نـثا ،املمّيز مذكرا أو مؤ 
  .(4)>>جميء عالمة تأنيث معهما منعاً للتعارض

  :  (5)إذا كان) أي املعطوف عليه(أّما اجلزء األّول -ب-
 واحد و عشرون رجالً : وجب مطابقتهما للمعدود يف التذكري و التأنيث ،مثل : واحداً أو اثنني -

  ... و إحدى و عشرون فتاة 
  
  

                                                 
  .548: ،ص 4يراجع ،عباس حسن ،النحو الوايف ،ج  (1)
  .117: ،ص 2ابن هشام ،أوضح املسالك ، مج : ،ويراجع  265: الزخمشري ،املفصل يف صنعة اإلعراب ،ص  (2)
  . 19: ابن يعيش ،شرح املفّصل للزخمشري ، ج ،ص  (3)
  .549: ،ص 4عباس حسن ،النحو الوايف ، ج: يراجع   (4)
  . 549:يراجع ،املرجع نفسه ، ص  (5)
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وجب خمالفتها للمعدود ؛أي تذكريها إن كان : ثالثة أو تسعة أو عددًا بينهما أو ملحقًا ما -

. ��[ �OJ�G D���m� <�m: املعدود مؤنـثا و تأنيثـها إن كـان املعـدود مذكرًا ،مثل قوله عّز وجّل 
  23 - ص

أخـذ األعـداد املركـبة نفسها من حيث التذكري و إذا كان للعدد املعطوف ممّيزان ،فإنّه ي-ج-
  . (1)التأنيث
  .و ممرضة ممرضاً و عشرون  ثالثةيف املستشفى  -: فنقول 

  )مراعاة للمذكر العاقل( ممرضاً و عشرون ممرضة و  ثالثةيف املستشفى -  
  .و جمّلة كتاباو عشرين   ثالثةقرأت -: و تقول 
  .)مراعاة لألسبق منهما( و كتاباً ،  ّجملةو عشرين  ثالثاقرأت -         

  
  تعريف العدد و تنكيره : سابعاً 

  : لكل قسم من أقسام العدد أحكامه من حيث التعريف و التنكري ،وإليك ملّخص هذه األحكام 
I - و هو أنواع ،وكل نوع له حكمه اخلاص به : العدد المفرد :  
  : ليهما فتقول التعريف ع" أل"يعرّفان بدخول  :الواحد و االثنان -أ

  .(2) - هذان االثنان ما هران –هو الواحد يف قومه 
على املضاف إليه ،وهذا " أل"فتعريفهما يكون بإدخال  :الثالثة و العشرة و ما بينهما -ب

فيقال ثالثة األثواب قياسًا على غالم الرجل و باب الدار ،إذ –بإمجاع أهل البصرة و الكوفة 
  . (3)ضاف إليهاملضاف يكتسب التعريف من امل

  
  

                                                 
  .،من البحث  35، 34: ص : يّراجع  (1)

  .273: يراجع ،مصطفى النحاس ،العدد يف اللغة ،ص  (2)
،ابن يعيش ،شرح املفصل  132،ص  2،ابن عصفور ،شرح مجل الزجاجي ، مج 273يراجع ؛ املرجع نفسه ، ص   (3)

  .27: ، ص4للزخمشري، ج 
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قياساً ) الثالثة الرجال: (على العدد و املعدود معاً ،فيقال " أل"و قد أجاز الكوفّيون إدخال -
  . (1)،و قد بّني األنصاري فساد هذا املذهب) احلسن الوجه(على 

  .فهو غري جائز بإمجاع البصريني و الكوفيني " الثالثُة رجال: "أّما قوهلم -
حكم هذين العددين من حيث التعريف و التنكري هو حكم األعداد املفردة  :المائة و األلف -ج
  .(2)مائة الدرهم و ألف الدينار: ،فيقال ) 10- 3من (

II - و يف تعريفه مذاهب ثالثة  :العدد المرّكب :  
عندي األحَد عشر درمهاً : التعريف على صدر املرّكب فقط ،حنو " أل"يرى البصريون إدخال -أ

يف األّول منهما كما " أل"أين صارا بعد الرتكيب مبثابة اسم واحد فكان تعريفهما بإدخال ،ألّن اجلز 
  .(3)التعريف على أول االسم فقط" أل"تدخل 

الصدر و (التعريف على اجلزأين " أل"إدخال  -و األخفش من البصريني–و يـرى الكوفيون -ب
  .(4)عندي األحد العشر درمهاً : حنو ) العجـز

التعريف على جزأي " أل"و هو مذهب الكوفيني أيضًا ،و هو إدخال –ذهب الثالث أّما امل-ج
املرّكب و على متييزه أيضاً و هذا خطأ فاحش كما أوضح املربد و ابن عصفور ألّن التمييز ال يكون 

  .(5)إالّ نكرة 
III - ه ،فيقالالتعريف على العدد كل" أل"تعريفهـما يكـون بإدخـال  :العدد المعطـوف و العقد :  

  
  

  .الثالثة و الثالثون ديناراً -  
                                                 

  .132: ،ص 2،ابن عصفور ،شرح مجل الزجاجي ،مج 274: نحاس ،العدد يف اللغة ،صمصطفى ال: يراجع   (1)

  .28: ،ص 4،ابن يعيش ،شرح املفصل للزخمشري ،ج 277: مصطفى النحاس ،العدد يف اللغة ،ص: يراجع   (2)
،و  27 :،ص4ابن يعيش ،شرح املفصل للزخمشري،ج : ،ويراجع  133: ،ص 2ابن عصفور ،شرح مجل الزجاجي ،مج   (3)

  .278: مصطفى النحاس ،العدد يف اللغة ،ص
،ص  4،وابن يعيش ،شرح املفصل للزخمشري،ج 133-132: ،ص 2ابن عصفور ،شرح مجل الزجاجي ،مج : يراجع   (4)
  .278: ،ومصطفى النحاس ،العدد يف اللغة ،ص 27:

،مصطفى  27: ،ص 4املفصل ،ج،و ابن يعيش ،شرح  133: ،ص 2ابن عصفور ،شرح مجل الزجاجي ،مج : يراجع   (5)
  .278النحاس ،العدد يف اللغة ،ص 
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  . العشرون درمهاً -  
التعريف على صدر العدد " أل"و هذا جائز بإمجاع من النحويني ،كما أجاز بعضهم إدخال 

  . (1)وهو مذهب فاسد" عندي األحد و عشرون درمهاً : "املعطوف و تركها يف العقد ،فيقال 
  ).الوصفي(العدد الترتيبي   :مناثا
Ι- ه ـومـمفه:  

ميكن صياغة اسم الفاعـل مـن لفـظ العـدد كمـا يصـاغ اسـم الفاعـل مـن لفـظ الفعـل ،فيأخـذ 
فيجـري صـفة علــى مـا قبلـه يـذكر مـع املـذكر و يؤنــث مـع املؤنـث هـذا مـا يؤكـــده  فاعـلحكـم اسـم ال

ه ـثنني و عشرة و ما بينهما اسم فاعل ،كما تصوغاو جيوز أن تصوغ من << ): ابـن هشام(قـول 
يه أبًدا أن ـد، و جيب فـاعـضارب و ق: ر كما تقول ـثان و ثالث ورابع إىل العاش: من فعل ، فتقول 

  .(2)>> ضارب و حنوه يف يذكر مع املذكر و يؤنث مع املؤنث كما جيب ذلك
II- اسم الفاعل من العدد يف اللغة العربية كاأليت  ىنيب: وأحكامه صياغته:  
  : ة أوجه ـو له ثالث: ة بناؤه من اآلحاد إلى العشر -1

                          (3) "أن تستعمله مفرًدا ليفيد االتصاف مبعناه جمرًدا  " :الوجه األول
   …هذا ثان أو ثالث أو رابع أو خامس : تقول ف 

  : ينابيو حكمه من حيث التذكري و التأنيث فهو دائماً مطابق ملعدوده ،و منه قول النابغة الذ
  
  

  . (1)عُ ابِ اُم سَ ا العَ ذَ اٍم وَ وَ عْ ِة أَ ِلِست   ***ا  فـََعَرفْـتُـهَ  اَ اٍت هلَ ُت آيَ مهْ وَ تَـ 

                                                 
  .28:،ص 4،وابن يعيش ،شرح املفصل للزخمشري ،ج 133: ،ص  2ابن عصفور ،شرح مجل الزجاجي ، مج: يراجع   (1)
 يفاعباس حسن النحو الو : ، و يراجع  117 :، ص 2ابن مالك ، مج ألفيةابن هشام األنصاري ، أوضح املسالك إىل   (2)

 28: ، ص 4، جللزخمشري املفصل شرح بن يعيش ، ا، 34 :مصطفى النحاس، العدد يف اللغة ، ص  ، 555:،ص 4،ج
  . 134: ص ، 2، ابن عصفور ، شرح مجل الزجاجي ، مج 29-
  .  117 : ، ص 2ابن هشام ، أوضح املسالك، مج  (3)

  .79: البستاين، دار صادر بريوت، د ط، د ت، ص كرم: النابغة الدبياين، ديوان النابغة الديباين، حتقيق   (1)
  . 118: ، ص 2ابن هشام، أوضح املسالك، مج (2)
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 ورد خربا مرفوًعا للمبتدأ وقد.من حيث التذكري ) العام(قد طابق معدوده ) سابع(الحظ بأّن ـفن
  ) .ذا(

املّعينة  أن تستعمله مع أصله ليفيد أن املوصوف به بعض صفات تلك العّدة<<  : الوجه الثاني 
ته ـمخسـة و جيـب حينئـٍذ إضافـيف بعـض مجاعـة منحصـرة : أي  "خـامس مخسـة  ": ال غري، فتقـول 

-املائـدة  ��;� (^' ��SbS Y��S _� DB ����t M>UـO  �: ومنـه قـوله تعـاىل . (2)>> له ـإىل أص

73-.   
يف الوجــه مثــل حكمهــا و مــن حيــث التــذكري و التأنيــث و حكــم هــذه الصــيغة مــن حيــث اإلعــراب ،

    .)3(األّول
،  اوال بـه منصـوبـإّما مضـافاً إليـه أو مفعـ  )ثانية -ثان ( لقد جّوز النحاة إعراب العدد األصلي بعد 

   :فيقال 
( بإضـافة صـيغة اسـم الفاعـل إىل العـدد األصـلي ( ؟ني قاد جيشـهما للنصـرـالن ثاين اثنـكـان فهل  -

  ). اثنني
  :هنا )اثنني(يشهما للنصر فتعرب كلمة هـل كان فالن ثانياً اثنني قادا ج-

وجيـب يف هـذه احلالـة أن تسـبق الصـيغة ينفـي أو اسـتفهام و غريهـا ) . ثاينً (مفعوال به السم الفاعل 
  .(4)عمال اسم الفاعل إمن شروط 

هـذا رابـع ثالثـة :  ، فتقـول ريّن تسـتعمله مـع مـادون أصـله ليفيـد معـىن التصـيأ<< :الوجه الثالـث 
  : ومنه قوله عّز وجلّ  (5)>>ثة بنفسه أربعةأي جاعل الثال

  

� !����� �T ّnB O�� n � !��&�+ �T nB OSbS E�� MX D��> �X � ادلة7-ا-  

  .(1)أي هو الذي جيعل الثالثة بانضمامه إليهم أربعًة ،و جيعل اخلمسة بانضمامه إليهم ستة 
                                                 

  .556: ، ص4عباس حسن، النحو الوايف، ج: يراجع   )3(
  .37 :العدد يف اللغة، ص، و مصطفى النحاس، 556: ص  نفسه، رجعامل: يراجع  (4)
  .118:، ص 2ابن هشام، أوضح املسالك، مج (5)
  . 558-557:،ص  4 ،جيفعباس جسن ،النحو الوا: ، و يراجع  559 :،ص 3، الكتاب، جيبويه س  (1)
  .558: ،ص املرجع نفسه : يراجع   (2)
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م نفسـه يف كـكريها و تأنيثهـا هـو احلهنا من حيث إعراا و من حيـث تـذ ) فاعل (أّما حكم صيغة 
  .(2)السابقني  الوجهني

  : اسم الفاعل مصاحباً العشرة فيستعمل على ثالثة أوجه  ىنيب: بناؤه مصاحباً العشرة -1
ة العشـرة و للـــداللة بّيداً مبصاحقِ يد االتصاف مبعناه مـأن تستعملـه مع العشرة ،ليف: الوجـه األّول -

  . (3)مسة عشرة امس عشر و خاحادي عشر و حادية عشرة ، وخ: عـلى الرتتيب ، فتقول
يف حمـّل رفـع أو ) عشـرة -فاعـل (مه مـن حيـث اإلعـراب هـو البنـاء علـى فـتح اجلـزأين معـاً ـأماّ حك-

نصب أو جّر على حسب موقعه من اجلملة ، مـع مطابقـة اجلـزأين ملعـدود مهـا مـن حيـث التـذكري و 
  : فتقول  (4).التأنيث 

  .ب الرابع عشر و هذه املخطوطة الرابعة عشرة هذا الكتا
  هذا خامَس : ( ، و مثاله(5)>>أن تستعمله معها ليفيد معىن ثاين اثنني << : الوجه الثاني-

  : (6) على الفتح يف جزأيهما ني عدديني مبنينيفنحصل على مركبي) عشَر مخسَة عشَر 
رفع أو جر على حسب موقعه من اجلملة  مبين على فتح اجلزأين يف حمل نصب أو: األّول منهما -

  . ، و هو مضاف 
  
)  عشــرة يتاثــين عشــر و اثنــ(إلضــافة ،ماعــدا بافمبــين علــى فــتح اجلــزأين يف حمــلّ  جــّر :  أّمــا الثــاني-

  .ثىنون املناليت يعرب صدرها فقط مضافا إليه أما العجز، فهو بدل من 
ه مـــن حيـــث التـــذكري و عـــدودجبزأيـــه يوافـــق م فاملركـــب األّول: ر و التأنيـــث ـث التذكيــــأمـــاّ مـــن حيـــ-

فصـــدره ينطبـــق عليـــه يف التـــذكري و التأنيـــث مـــا ينطبـــق علـــى األعـــداد : التأنيـــث ،أمـــاّ املركـــب الثـــاين 

                                                 
  . 118 :، ص2بن هشام أوضح املسالك ، مج،ا  يراجع  (3)
  .118: ،ص املرجع نفسه : يراجع  (4)
  . 118 :، ص 2بن هشام أوضح املسالك ،مج  (5)
  . 40:، و مصطفى النحاس ، العدد يف اللغة ، ص  560- 559 :، ص4 ،جيفالنحو الوا،اس حسن عب: يراجع  (6)
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/ أحـد عشـر ، فيقـال هـذا حـادي عشـر (1)زه فيوافـق املعـدود يف التـذكري و التأنيـث ـردة، أماّ عجــاملف
  .ثاين عشر اثين عشر 

  …ثة عشر ثالث عشر ثالو يقال 
  ال يسع اال لذكرها مجيعاً  (*)و هلذا الوجه صورا أخرى متعددة 

أن تستعمله مع العشرة إلفادة معًىن رابع ثالثًة، فنحصل على تركيب مكّون من :(2)الوجه الثالث-
ري التحويل ،فتقـول ية على التصـة ألفاظ، يكون الثالث منها دون ما أشتق منه الوصف ، للداللـأربع
  . ذا رابع عشر ثالثة عشر و هذه خامسة عشرة أربع عشرةه: 

  : مبنيني على فتح اجلزأين  نفيكون املركبا
  .حمل رفع أو نصب أو جّر  على حسب حاجة اجلملة و هو مضاف  املركب األّول يف -
  .املركب الثاين يف حمل جّر مضاف إليه -

فصـدره خيـالف املعـدود : تأنيث ، أّمـا الثـاين يوافق املعدود من حيث التذكري و ال –جبزأيه : و األّول
  .و عجزه يوافقه من حيث التذكري و التأنيث 

جيـوز صـياغة اسـم الفاعـل مـن أحـد األعـداد : بناؤه من العشرين و أخواتها و المائة و األلف-1
الواحــد و : طوفــة عليهــا حبــرف الــواو ، حنــو عغة العقــد مـو يــذكر بعــدها صيــ)  9إىل 1مــن (املفــردة 

علــى العقــد ،و تعــرب )فاعــل (دم صــيغة ـرون فتقـــالثالــث و العشــ –ادي و العشــرون ـاحلــ –رون ـعشــال
  يتبعه يف ) العقد(و املعطوف  –دا ثاٍن ـماع –ها ـوقعمباحلركات حسب 

  
اإلعراب و لكّنه يعرب بـاحلروف ال باحلركـات ألنـه ملحـق جيمـع املـذكر السـامل ، وهـو يـالزم التـذكري 

  . املعدود من حيث التذكري و التأنيثتطابق أي  النّيف )فاعل(صيغة  أن دائماً يف حني
  ) كذا(، ) كأيّ (، ) كم: (وأشهرها :  كنايات العدد  -تاسعاً 

I-(1)>>مبعىن كثري ية استفهامية مبعىن أّي عدد ، و خربّ << : و هي قسمان  :م ـك.  
                                                 

  .560:، ص 4 ، جيفعباس حسن ، النحو الوا: جع اير  (1)
  . 561-560:، ص  نفسهاملرجع : جع اير   (*)
،و  562- 561 :ص ، 4النحو الوايف ، ج،، و عباس حسن  119:، ص 2وضح املسالك، مجأابن هشام : يراجع   (2)

  . 42 :العدد يف اللغة ، ص،مصطفى النحاس 
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عـدود  جمهـول اجلـنس و الكميـة ا عـن مـأل ــهام يســو هـي أداة استفـ<< : ية ـهامــكم االستف-1
  كم روايًة قرأت؟: ، حنو  (2)>>

س و الكّميــة ، ـول اجلنـــري و لكّنــه جمهـــدود كثـــو هـــي أداة لإلخبــار عــن معــ<< : كــم اخلـــربية -2
  : حنو قول الشاعر 

  (3)>> و غيب يضفو عليه الثراءُ  *** كم ذكي قد عاش و هو فقري
تشــاان يف مخســة تا مــأ: ســتفهامية و اخلربيــة فتوصــلوا إىل ى النحــاة موازنــة بــني كــم االر و قــد أجــ

  :  أمور و ختتلفان يف مخسة 
  :   (4)أما أوجه الشبه فتتمثل يف –أ 
   .ول اجلنس و املقدارـدود ،جمهـأمـا كنـايتان مبهمتـان عن مع-1
الثانيـة لشـبهها بـُرب  رغم أن االستفهامية بنيت لتضمنها معىن مهزة االسـتفهام و( ان تأّما مبنيّ -2

  ).ألن رّب للمباهاة و االفتخار  فكذلك كم
  .ا من اجلملة مبناؤمها على السكون يف حمّل رفع أو نصب أو جّر ، على حسب موقعه-3
  .مالزمتان للصدارة دائماً ، إالّ إذا سبقتا حبرف جّر أو بإضافة -4
  : فتقول يف االستفهامية حاجتهما إىل متييز ،قد يصح حذفه عند أمن الّلبس ، -5

مــا أكثـر كتبــك و أعجبهــا : كــم يف كليـة الطــب؟و تقـول يف اخلربيــة   …كـم طالبــاً يف كليـة الطــب؟ 
  !! .فكم يف األدب و كم يف التاريخ ! ؟
  
  :  (1)أما أوجه االختالف فتتمثل يف  -ب
جيــوز جــّره مبــن  كــم عبــداً ملكــت ؟ و: االســتفهامية يكــون مفــرداً منصــوباً ،حنــو ) كــم( أن مميــز -1
ن درهــم مــبكــم درهــم اشــرتيت ثوبــك ؟ أي بكــم : رف ، حنــو حبــ) كــم(وازاً إن ُجــرت ـضــمرة جــامل

                                                                                                                                                     
  .  120:،ص 2ابن هشام ، أوضح املسالك ، مج  (1)
  . 568 :، ص4 ، جيفعباس حسن ، النحو الوا  (2)
  . 571:املرجع نفسه ، ص   (3)
  . 576 :، ص4 ،جيف، و عباس حسن ، النحو الوا120 :، ص 2جمابن هشام ، أوضح املسالك ،: يراجع   (4)
  . 577-576  :، عباس جسن ، النحو الوايف ، ص 120: ، ص 2ابن هشام ، أوضح املسالك ، مج: يراجع   (1)
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كـم : كـم امـرأٍة جاءتـك أو مجعـاً جمـروراً مثـل : اخلربية فيكـون مفـرداً جمـروراً مثـل ) كم( أماّ ممّيز …
  .رجاٍل جاؤوك ،و اإلفراد أكثر إستعماًال و أبلغ 

  .كم غلمان سأملكهم: ة ختتص بالّزمن املاضي وحده ُكرب ، فال يصح القولاخلربي) كم(أّن -2
  .الستفهامية اليت تتطلب ذلكل اأّن املتكّلم باخلربية ال يستدعي جواباً من خماطبه ،خالف-3
  .للتصديق و التكذيب  اأن املتكلم باخلربية معرض-4
!! كـم رجـال حضـروا احلفـل: فهام فيقـالال يصح اقرتانه مـزة االسـت) كم اخلربية(من  لدبأن ال-5

   …مثانني بل تسعني 
  انني أم تسعني ؟ مثاحلفل؟ أحضروا كم رجال : ، فيقال يف حني تستوجب اإلستفهامية ذلك 

II–  (2)) …ِكْيئن  -كئن-كْأِين-كاِئن-كأَين( و فيها لغات : أّين ـك  
ا التصــدير ،و ـري ،ويف لزومهـــتكثـإفــادة ال<< :تشـرتك معهــا يف أمــور هـي )كـم اخلربيــة(وهـي مبنزلــة -

و قـــد ينصـــب التميـــز ،و تشـــرتك .  (3)>>يز ،إال أّن جـــّره مبـــن ظـــاهرة ال باإلضـــافة ـرار التمــــيف اجنـــ
  .معها أيضا يف داللتها على اإلام 

  : (4)و ختالفها يف أمور هي  -
مـن  –ألرجـح علـى ا –هـي كلمـة مركبـة )كـأّين(أّن  هي كلمة بسـيطة ،يف حـني)كم اخلربية(أّن -1

  .املّنونة ) أيّ (و ) ك(أداة التشبيه
  
  . )كم اخلربية(و ال بإضافة ، خبالف كأّين ال تكون جمرورة حبرف -2
   …ار بليس هلا نوع أخر يستعمل يف االستفهام أو يف غري االخ-3
باإلضــافة أو اً ملميــز كـم اخلربيــة فإنّــه يكـون جمــروراً فــغالبـاً خال –ُمميزهـا يكــون جمـروراً مبــن الظــاهرة -4

   .حرف جّر ظاهر أو مضمرٍ 

                                                 
-149 :، ص 2مج ،، ابن عصفور ، شرح مجل الزجاجي  577:، ص 4عباس حسن ، النحو الوايف ، ج: يراجع   (2)

150.  
  . 122: ، ص  2ابن هشام ، أوضح املسالك ،مج  (3)
  . 579 :، ص4 ،جيفالنحو الوا: جع يرا  (4)
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III-   و هـي كلمة من كنايات العدد املبهمـة ،مركبـة  مـن كـاف التشـبيه ،و ذا اإلشــارية ،و : كـذا
ــــد  الرتكيـــب تـــؤدي معـــىن جديـــداً، و  ناء عــــلى ـام و البـــــــاإلاإلخبـــار و : شـــبه اخلربيـــة يف تصــــارت بعـ

  : )2(و ختتلف عنها فيما يلي )1(ز يو حاجتها إىل متي) ها من اجلملةـرب حسب موقعـو تع(السكون 
  . …فقت كذا ديناراً نا: ال تدّل دائماً على الكثرة ، فقد تدل على القّلة مثل -5
  .على األرجح  -دائماً  –زها منصوب يمتي-6
  . ليس هلا الصدارة يف اجلملة -7
  .درمهاً  قبضت كذا و كذا: مع عطف بالواو ،فتقول  –غالبا ) كذا( ركر تت-8
هذه هي أهم القواعد املتعلقة بالعدد يف الدرس النحوي العريب ،و إذا كانت األخطاء يف    

باب العدد قدمية ،فإن هذه األخرية قد إزدادت إنتشارا و استفحاال يف العصر احلديث ،حيث جند 
ية حىت عدت نظام العدد يتكسر يف كتابات الطلبة اجلامعيني مبا فيهم املتخصصني يف اللغة العرب

،وكل هذا إمنا يدل على وجود مشكلة لغوية متعلقة مبسألة  (3)هذه األخرية من األخطاء الشائعة 
العدد يف اإلستعمال اللغوي ،و أن هـذه املشكـلة تستدعي حتليال و حال مناسبني ،إذ ليس من 

صادفه عدد  الالئق أن يكتب طالب جامعة متخصص يف اللغة العربية مجلة أو فقرة صحيحة فإذا
  . من األعداد كتبه بطريقة غري سليمة

                                                 
  .580:يراجع ، املرجع السابق ، ص   )1(
شرح ابن عصفور ،،  122: ، ص 2ح املسالك ،مجابن هشام ،أوض، و  581-580: يراجع ، املرجع نفسه ، ص   )2(

  .150:، ص 2مجل الزجاجي ،مج
  ) .معجم األخطاء الشائعة(فقد ذكر حممد العدناين الكثري من األخطاء العددية الشائعة يف   (3)
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  : ئة ـتوط

ينــتج عنــه الوقــوع يف األخطــاء والعثــرات إن تعلــم اللغــة شــأنه شــأن أي تعلــم بشــري آخــر   
  يف بـــــــل إن النجـــــــاح وهـــــــذه األخـــــــرية تشـــــــكل جانبـــــــا مهمـــــــا مـــــــن جوانـــــــب تعلـــــــم أيـــــــة مهـــــــارة، 

إكتساب هذه املهارة، يتوقف على االستفادة من هذه األخطاء عن طريق تصويبها حىت يقـرتب 
  .من أداء املتكلم األصلي لتلك اللغة املنشود، وهو االقرتاب  املتعلم من اهلدف

ال هو من نظام اللغة األم وال  يكون لنفسه نظاما لغويا خاصا به، إن متعلم اللغة الثانية  
هــو مــن نظــام اللغــة اهلــدف، بــل هــو نظــام يتوســط هــذين النظــامني، حبيــث يشــتمل علــى بعــض 

كما قد يشـتمل علـى بعـض خصـائص لغتـه األم، ،) لمعاللغة موضع الت(ص اللغة اهلدف ـخصائ
   .)1(" هلجة الدارس االنتقالية" اسمعلى هذه اللغة ) Corderكوردر(وقد أطلق 

وال مفر من أن يتعثر الدارس يف هذه املرحلة يف اسـتعمال قواعـد اللغـة اهلـدف اسـتعماال   
ن  ـا ميكـــائهـــالــدارس بأخط ئة الصــياغة، وهــذه املــادة الــيت ينتجهــاـصــحيحا فينــتج مجــال حمرفــة وسيــ

وهـــي يف احلقيقـــة تعكـــس قــــدرة املـــتعلم االنتاجيـــة، وتكشـــف عـــن النظــــام ها وحتليلهـــا، ـمالحظتـــ
  . )2(يف ذهن املتعلم اللغوي الذي رسخ 

اللغويـة إىل هذه املشكلة، وأدركوا  أن األخطاء والسـقطات وقد تنبه الباحثون اللسانيون 
وحتليلهــا حتلـيال دقيقــا للوصــول إىل العــالج املناســب وف عليهــا فيهــا الــدارس ينبغـي الوقــالـيت يقــع 

   ."حتليل األخطاء"هلا، فظهرت جمموعة من الدراسات ألخطاء املتعلمني أطلق عليها مصطلح
عـن مـنهج  )P.Corder(علـى يـد ، الـذي ظهـر )حتليل األخطـاء(وأهم ما مييز منهج 

هــو  أن األول ) Robert Ladoروبــريت الدو (الــذي ظهــر علــى يــد ) التحليــل التقــابلي(
يـدرس األخطـاء الـيت تعــزى  إىل كـل املصـادر املمكنـة، وال يقتصــر علـى النقـل مـن اللغــة األم، يف 

   يف األخطاء هو العامل األساس) خل اللغة األمأي تد(حني أن الثاين، ركز على أن النقل 
  
  

                                                 
مطابع جامعة امللك سعود، ، حممد األمني، التقابل اللغوي وحتليل األخطاء قحممود إمساعيل صيين، اسحا: راجع ي  1

 .  139: ، ص 1982
عبده الراجحي، علي علي أمحد شعبان، دار النهضة : راون، أسس تعلم اللغة وتعليمها، ترـدوجالس ب: يراجع   )2(

 . 205بريوت، ص  -العربية
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ألخطــاء فقــط ترجــع إىل للبــاحثني أن بعــض اوقــد تبــني  يرتكبهــا مــتعلم اللغــة الثانيــة، الــيت
أخــرى باب ـأمــا بقيــة األخطــاء فرتجــع إىل أســ -خاصــة علــى املســتوى الصــويت- تــدخل اللغــة األم

ومــن مث راح مــنهج حتليــل األخطــاء يســتقطب اهتمــام البــاحثني اللغــويني يف جمــال اللســانيات ، )1(
   .*التطبيقية وحقل تعليمية اللغات

مفهــوم اخلطــأ  قــف عنــد وفوائــده، ناحلــه األخطــاء ومر حتليــل وقبــل احلــديث عــن مــنهج 
                   .اللغوي، واإلهتمام الذي حظي به يف الدرس اللغوي العريب القدمي ويف الدراسات احلديثة 

  

  

  
                                                 

  . 205: ، ص السابقاملرجع : يراجع   )1(
ة أن هناك فرقا لى علم اللغة التعليمي ،و احلقيقية للداللة عإن بعض العلماء يستخدمون مصطلح اللسانيات التطبيق *

هو مصطلح   Linguistique Appliquéeواضحا بني املصطلحني ؛فاللسانيات التطبيقية أو علم اللغة التطبيقي 
ذات جامعا يدل على تطبيقات متنوعة لعلوم اللغة ،يف ميادين عملية ،و يستغل العلوم اللغوية يف حل مشكالت عملية 

و فن صناعة املعاجم و الرتمجة و أمراض الكالم و عالجها و تتسع دائرته : صلة باللغة ،مثل تعليم اللغة و إكتساا 
و علم اللغة احلسايب و نظرية و البيولوجي و علم األسلوب أحيانا فيضم علم اللغة اإلجتماعي و علم اللغة النفس 

  . ن العلوم حبل املشكالت اللغوية ،فهو إذا جسر يربط بني جمموعة ماملعلومات 
يعد من أهم فروع علم اللغة   Didactique de Langueيف حني أن علم اللغة التعليمي أو علم تعليم اللغة 

من و ذلك باإلستفادة و تعليمها بالطرق و الوسائل اليت تساعد الطالب و املعلم على تعلم اللغة و هو يهتم التطبيقي 
يف اللسانيات حلمي خليل ،دراسات : يراجع .الصويت و الصريف و النحوي و الداليلمجيع املستويات يف نتائج علم اللغة 

  . 76-75-74: ،ص  2002التطبيقية ،دار املعرفة اجلامعية ،د ط ،
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  مفهومه، ومكانته في الدراسات اللغوية : اللغويالخطأ  -المبحث األول 
  :ة ـالخطأ والغلط لغ -أوال 

ة يــعلــى اإلحنــراف اللغــوي يف حقــل تعليممالن للداللــة اخلطــأ والغلــط مصــطلحان يســتع
  : املصطلحني يف البداية على حتديد املفهوم اللغوي هلذين  فقن،و سوف اللغات 
ولــيس : ((الصــواب وقــد أخطــأ، ويف التنزيــل ضــدّ اخلطــأُ و اخلطــاُء ، <<: لســان د يف الفقــد ور 

رب  يـا: ةبرؤ م، وقول تعثرمت أو غلطىن  عّداه بالباء ألنه يف مع)) عليكم جناٌح فيما أخطأ مت به
  ..وال متوت  ىفأنت ال تنس.. إن أخطأُت أو نسيُت 

عــدل عنــه، : ، وأخطــأ الطريــق..اعُف عــّين لنَـْقِصــي وفضــِلكـُت، فـــخطــأت أو نسيــأي  إن أ.. 
..  طـأتنَسَبه إىل اخلطأ، وقال له أخ: وختطيًئا ئةً طِ أه ختَْ طّ وخ.. مل ُيصبهُ : الغرض الرّامي وأخطأ 

ملـــن أراد شـــيئا ففعـــل غـــريه أو فعـــل غـــري أ إذا مل يتعّمـــد، ويقـــال ـتعّمـــد، وأخطـــخِطـــئ إذا  :وقيـــل
  .)1(>>...، أي غلطفأخطأ بدرٍع حىت أدرك بردائه: الكسوفأخطأ، ويف حديث : الصواب 

وجــه أن تعيــا بالشــيء فــال تعــرف : الغلــط<<) : غلــط(يف مــادة ) ابــن منظــور(ويقــول 
غلِـط يف منطقـه ، وغلِـَت يف : يغَلُط غلطًا غريه، والعرب تقـول غِلط يف األمر الصواب فيه، وقد 

 والغلــط يف احلســاب وكــل شــيء، و: ، قــال م جيعلهــا لغتــني مبعــىنـاحلســاب غلطًــا وغلًتــا، وبعضهــ
  عن جهة  يء يعيا اإلنسانشالغلط كل : يف احلساب وقال الليثالغلت ال يكون إال 

الكــــالم الــــذي يُغلــــط فيــــه : ةـة واألغلوطـــــه مغالطــــًة، واملغلطـــــغالطــــد ـري تعّمــــد، وقـــــصـــوابه مــــن غــــ
...<<)2(.      

فمن خالل هذين التعريفني جند بأن اخلطأ والغلـط ، هـو اإلحنـراف عـن الصـواب يف كـل 
شيء، ومنه اإلحنـراف يف الكالم،كمـا نالحـظ بـأن هـذين املصـطلحني مـن الناحيـة املعجميـة قـد 

  .ا مهمتييز بيناحد يف اللغة العربية، دون للداللة على معىن و استعمال 
  
  

  

  : ط، إصطالحا ـأ والغلـالخط –يا ـثان
                                                 

 .  66-65: ص ،) خطأ(، مادة 1مج ،ابن منظور، لسان العرب   )1(
 . 363 :، ص)غلط(، مادة 7املصدر نفسه، مج  )2(
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مصطلح واحد لإلحنراف اللغوي الذي يظهر على ألسـنة سانيون حول حتديد اللّ اختلف 
الغلـط، كمـا اصـطلح العـرب قـدميا علـى و  اخلطأو  اإلحنراف: ويف كتابات املتعلمني، فأطلقوا عليه 

  ...تسميته باللحن 
البـاحثون ، حيث مييـز )اخلطأ، الغلط(احلديث قائم على ثنائية غري أن اجلدل يف الدرس 

الــبعض عــن بعضــهما ظاهرتــان ختتلفــان << اللســانيون بــني هــذين املصــطلحني ، ويــرون بأمــا 
  .)1(>> إختالفا كامال من الناحية الفنية 

تصــدر عــن قــد هــذه األغــالط كلم، و إىل خطــإ يف األداء اللغــوي للمــتفمصــطلح الغلــط يشــري  -
بنظـام ناجتـة عـن ضـعف مقـدرة أو معرفـة املـتكلم األصليني باللغة، وبالتايل هي ليست  املتكلّمني

وذلـــك كـــالرتّدد،  أو زلـــة يتخلّـــل عمليـــة إنتـــاج الكـــالم ، بـــل هـــي ناجتـــة عـــن نقصـــان عـــارض لغتـــه
ط أــا قابلــة للتصــحيح،  األداء اللغــوي، وأهــم ميــزة هلــذه األغــالوات ـا مــن هفـــالّلســان، أو غريهــ

   .)2(...أو التبديل أو إضافة صوت ميكن تصنيفها بوصفها  أخطاء يف نقل املوضع كما 
بىن خاصـة يف << : ألخطاء بأاا) براون(، أن اخلطأ خيتلف عن ذلك، فقد عرف يف حني -

كمـا > >لغـوي يسـتخدمه املـتعلم يف وقـت مـالغة املتعلم املرحلية، تعد عالمـات  ظـاهرة لنظـام 
         .)3(بأن هذه األخطاء تكشف عن ضعف مقدرة املتعلم يف اللغة اهلدف يرى 
فريى بأن األخطاء هي تلك اليت خترتق قاعدة مـن قواعـد اللغـة يف جانـب مـن ) نايف خرما(أما 

يقع فيها كل متحدث بلغته أو باللغة األجنبيـة الـيت يتعلمهـا رغـم إتقانـه ) األغالط(جوانبها وأن 
  .)4(وذلك ألسباب خارجة عن نطاق اللغة هلا، 

  
  
  

                                                 
دوجالس براون،  -140 :حممود إمساعيل صيين، إسحاق حممد األمني، التقابل اللغوي وحتليل األخطاء، ص: يراجع  )1(

   .    204 :وتعليمها، صأسس تعلم اللغة 
 . 204 :املرجع نفسه، ص  )2(
 .املرجع نفسه   )3(
 .  101: ، ص 1988 ،الكويت،امل املعرفة اللغات األجنبية تعليمها وتعّلمها، ع خرما وعلي حجاج، نايف  )4(
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اخلطـأ يـرتبط بقـدرة املـتكلم علـى  ألداء اللغوي للمـتكلم، يف حـني أنيرتبط با فالغلط إذاً 
 Introducing Applied(يف كتابـــــه ) Corderكـــــوردر(ومييـــــز إنتـــــاج اللغـــــة 

Linguistic(  بني ثالثة مصطلحات)1(  :  
األخطاء الناجتة عن ترّدد املتكلم، ومـا شـابه ذلـك  ومعناها : )Lapsus: (ة اللسان ـزل -1

  .من هفوات األداء اللغوي اليت تكثر يف ظروف التوتر واإلرهاق 
إتيــان املــتكلم هــي تلــك اإلحنرافــات الــيت تنــتج عــن و ) : Les Fautes: (الط ـاألغــ -2

  .بكالم غري مناسب للموقف 
الف فيها املتحـدث أو الكاتـب ـاء اليت خيـي األخطـوه) : Les Erreurs(اء ـألخط"ا -3

  .قواعد اللغة اهلدف 
علـــــى األغـــــالط الناجتـــــة عـــــن األداء اللغـــــوي مصـــــطلح ) Corderركـــــورد(وقـــــد أطلـــــق 

يف حـني أطلـق علـى "  Les Erreurs non –systématiqueاألخطاء غري النظاميـة"
 Les Erreursاألخطــــاء النظاميــــة"عــــن املقــــدرة اللغويــــة مصــــطلح األخطــــاء الناجتــــة 

systématique" )2( ، لتكـــرار حـــدوثها عنـــد وأهـــم النـــوعني هـــي األخطـــاء النظاميـــة وذلـــك
التـــداخل املتعلمــني يف مســتويات اللغــة املختلفــة إمــا بســـبب جهــل املــتعلم للقاعــدة وإمــا بســبب 

غــــري النظاميــــة فتحــــدث يف اللغــــة األوىل والثانيــــة  اللغــــوي وأغلبــــه يف اللغــــة الثانيــــة، أمــــا األخطــــاء
  .)3("العارضة وبواسطة املتعلم نفسهمسبباا وميكن أن تزول بزوال .. تةـون ثابـتك ومسبباا ال

يز بـني أغـالط املـتعلم وأخطائـه لـيس أمـرا يسـريا ويتسـم بالذاتيـة، ـويرى اللسانيون بـأن التميـ      
   ) :Corderركورد(وهو ما يؤكد قول . مما جيعل الباحثني يقعون يف افرتاضات خاطئة

 
  

يســهل دائمــا متييـز تلــك اهلفــوات والـزالت وأخطــاء األداء مــن األخطـاء الناشــئة عــن  وقـد ال<<
  . )1( >>ضعف املقدرة يف اللغة اهلدف

                                                 
 .  140: ص  ـليل األخطاء، هالتقابل اللغوي وحتحممود امساعيل صيين و اسحاق حممد األمني ،: يراجع   )1(
                  Guy – Feve, le français scolaire en algérie – opu Alger-:يراجع   )2(

- 
)3(  Jac c . Richards , Error Analysis , Perspectives on Second language 

Acquisitions , 1997 longman – london and newyork , P : 24. 
 .  140: حممود إمساعيل صيين، إسحاق حممد األمني، التقابل اللغوي وحتليل األخطاء، ص  )1(
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عـــارف كرخـــي  أبـــو (غـــوي لالبـــاحثني العـــرب احملـــدثني الـــذي عنـــوا مبســـألة اخلطـــأ ال نومـــ
للغـــة اخلـــروج عـــن قواعـــد ا:"إن اخلطـــأ هـــو :  ، يف قولـــه) اخلطـــأ(الـــذي جنـــده يعـــرف ) خضـــريي

د النحوية كـاخللط يف اسـتعمال احلركـات اإلعرابيـة أو حـروف اجلـر أو ـالفصحى من حيث القواع
الصيغ الصحيحة لأللفاظ العربية أو إسـتخدام الكلمـات يف غـري مواضـعها املعروفـة إسـتخداما ال 

  .  )2("يقبله االستعمال العريب املعروف
د اللغــة نــاتج عــن زلــة لســان أو راف عــن قواعـــي إحنـــوخالصــة مــا ســبق، أن األغــالط هــ

هفوة وتكثر يف مواقف الرتّدد أو التوتر أو اإلرهاق، وبالتايل هـي إحنـراف عـارض يف لغـة املـتعلم، 
الصحيح لقواعد اللغة اهلدف، والصـفة املميـزة هلـذه يف حني أن األخطاء هي إحنراف عن النظام 

رسـخ يف ذهـن املـتعلم، للغـوي الـذي األخطاء أـا متكـررة، وتكرارهـا يـدل علـى خلـل يف النظـام ا
ة من غريها وخّصوها بالدراسة والتحليل، وهذه األخطـاء و ر و ـولذلك اعتربها الباحثون أكثر خط

مجيــع مســتويات اللغــة الصــويت والصــريف  يفألســنة الدارســني، تكــون اإلحنرافــات الــيت تظهــر علــى 
  ...والداليل ) الرتكييب(والنحوي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :للغوي في الدراسات العربية الخطأ ا -ثالثا 
I-  في الدرس العربي القديم ) الخطأ(اللحن :  

                                                 
نهج وطرق التدريس، دار الثقافة للتسيري عارف كرخي أبو خضريي، تعليم اللغة العربية لغري العرب، دراسات يف امل  )2(

 .  48: ، ص 1994والتوزيع ، القاهرة، دط، 
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تصـــفحنا كتبنـــا إذا زا واضــحا، ولكـــن يـــن الغربيـــون بــني اخلطـــأ والغلـــط متيو يـــلقــد ميـــز اللغو 
 )واللحــن اخلطــأ والغلــط(د بــأن علمــاء اللغــة العــرب قــد وظفــوا مصــطلحات جنــومعامجنــا العربيــة، 

  .)1(لغوي يف املستويات املختلفة للداللة على اإلحنراف ال
علــى ألســنة العــرب قــدميا وأن اللغــويني مل يظهــر ) اخلطــأ اللغــوي(ولكــن ذلــك ال يعــين أن 

القدامى مل يتنبهوا لـه، بـل لقـد فطـن اللغويـون العـرب، القـدامى إىل هـذه الظـاهرة يف وقـت مبكـر 
واب يف القــــراءة تــــرك الصـــ<<هـــو : فـــاللحن لغــــة) اللحــــن(جـــدا، واصــــطلحوا علـــى تســــميتها بــــ

  : َحلَن يلَحُن ْحلًنا و حلًَنا وحلونًا، واألخرية عن أيب زيد قال: والنشيد، وحنو ذلك
  ..فزُت بقد حي معرب مل يَلَحِن     

.. نســَبُه إىل اللْحــِن : كثــري اللْحــِن، وحلنَــُه : ويف احملكــم  .خيطــيء: ورجــل الحــن وحلــاٌن وُحلَنــة 
وأنشد مالـك ابـن .. امةالّلحُن امليل عن جهة اإلستق: قال ابن كثري ..وأحلن يف كالمه أي أخطأ

  : ارجة الفرازي خ ابنأمساء 
  
  

  ..نًا وخرب احلديث ما كان حلًنا ***    منطق صائب وتلحن أحيا    
اجلـواري إذا    اإلعـراب، وذلـك أنّـه ُيسـتملح مـنوتلحن أحيانا، أا ختطئ يف: معىن قوله : وقيل 

  .)1(>>  *كان حفيًفا
                                                 

لقد حبثت يف بعض املصنفات اللغوية القدمية، فلم أعثر إال على قول واحد أليب هـالل العسـكري، نبّـه فيـه علـى هـذه   )1(
من حيث اإلصطالح، وهو يف تفريقه هـذا ) لطاخلطأ والغ(يفّرق بني >> الفروق اللغوية<<املسألة، فقد ألفته يف كتابه 

باملقدرة اللغوية للمتعلم، وأن ) أـاخلط(باألداء و) الغلط(يون الغربيون احملدثون، عندما ربطوا ـيقرتب إىل ما ذهب إليه اللسان
عف هو  إتيان املتعلم بكالم غري مناسب للموقف، يف حني أن الثـاين يـدل علـى ضـ) Corder-كوردر(األول كما يرى 

الفــرق بـني اخلطــأ << ) : أبـو هــالل العسـكري(بول، ويف ذلـك يقــول ـيف القـدرة اللغويـة للمــتعلم وهـو ميثــل شـكال غــري مقـ
والغلط، أن الغلط هو وضع الشيء يف غري موضعه وجيوز أن يكون صوابا يف نفسه، واخلطأ ال يكون صوابا على وجه مثال 

فأجيب بأا ال ختلو من املتعاقبات ومل يوجـد قبلهـا، كـان ذلـك خطـأ ذلك أن سائال لو سأل عن دليل حديث األعراض، 
ومل يكن . منها ما يبقى ومنها ما اليبقى كان ذلك غلطا: ألن األعراض ال يصح ذلك فيها، ولو أجيب بأا على ضربني 

األعـراض، مل ك وضـعت هـذا الوصـف هلـا يف غـري موضـعه، ولـو كـان خطـأ لكـان ـخطأ، ألن األعـراض هـذه صـفتها، إال أنـ
تكن هذه حاهلا، ألن اخلطأ ما كان الصواب خالفه، وليس الغلط مـا يكـون الصـواب خالفـه بـل هـو وضـع الشـيء يف غـري 

ب الشـيء وإحكامـه واخلطــأ أن يسـهى عـن فعلــه، أو أن يوقعـه مـن غــري ـالغلــط أن يسـهى عـن ترتيــ: موضـعه، وقـال بعضـهم
  .>> قصد له ولكن لغريه

 . 67: ، ص 2000، 1طلبنان،  - لفروق اللغوية، دار الكتب العلمية بريوتأبو اهلالل العسكري، ا
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  : نقال عن أمحد بن فارس ) حممود سليمان ياقوت(يعرفه : أما إصطالحا 
  .)2(>> كون احلاء فإمالة الكالم عن وجهه الصحيح يف العربيةسبما الّلْحن أ<<

عيــب لســاين يقــوم علــى <<: بأنــه) املعجــم املفصــل يف علــوم اللغــة(ويعــرف الّلحــن يف 
النطق الفصيح واللفظ السـليم، يقوم على خمالفة حتريف الكالم عن قواعد الصرف والنحو، كما 

ز ـ، والعجـ"ّلوا سـيوفكمسـ" بـدل"وا سـيوفكمـافتتحـ: اسـتبدال كلمـة بـأخرى حنـو: بـرز حاالتـهأمن 
ز عــن لفــظ بعــض ـشــّيف أي شــّرف، أو العجــ: ىل يــاء حنــوإويل الــرّاء ـروف، كتحـــظ احلـــعــن لفــ

حلــروف بغــري حركتهــا األصــلية، أو اخلطــأ ك بعــض اـريـــالكلمــات أو عــن جئتهــا، أو اخلطــأ يف حت
  . )3(>> يف إلتزام قواعد النحو والصرف 

اســـتعملوا مصـــطلح الّلحـــن مرادفـــا للخطـــأ، كمـــا يتبـــني مـــن خـــالل هـــذه  نفـــاللغويون إذ
، فـاألول أي الّلحـن ال يكـون إال يف إال أن هناك فرقا بسـيطا بـني هـذين املصـطلحني،التعريفات 

يف العسـكري و هـالل بـل آخـر، يقـول أعـيف أي ف د يكـون يف اللغـة أواخلطأ قـيف حني أن ،اللغة 
اللحـــن صـــرفك الكـــالم عـــن جهتـــه مث صـــار الزمـــا ملخالفـــة اإلعـــراب واخلطـــأ إصـــابة <<: ذلـــك

ون إال يف القـول، وتقـول حلـن يف  ـواللحـن ال يكـ. لعـما يقصد، وقد يكون يف القول والفخالف 
  . )4(>> خطأ يف فعلهكما يقال أحلن يف فعله  : كالمه، وال يقال

  
العرب بالشعوب األعجمية اليت وقد شاع الّلحن على ألسنة الناس بسبب اختالط 

يف  )يديزبال(الّلحن على ألسنة العرب يقول  دخلت اإلسالم، فأدى ذلك اإلختالط إىل ظهور
ية ـبالسج يف جاهليتها وصدٍر من إسالمها تنزع يف نطقهاومل تزل العرب العاربة <<: ذلك

                                                                                                                                               
 والفتيـات غـري ينواغـواللحـن مـن ال<<) : حممـود سـليمان يـاقوت(فاللحن من اجلواري كان مستحبا وهو ما يؤكده قـول  *

اإلعـراب جـد، ولـيس اجلِـد ل ُيستحب ذلك، ألنه بالتأنيث أشبه وللشهوة أدعى، ومع الغزل أْحَرى، و ـروه، بـمنكر، وال مك
رف مــن اجلاريـة أن تكــون غـري فصــيحة، وأن يعــرتي طمـن التغــَزٌ◌ِل والتعشـق والتنــاجي يف شـيء، لــذلك أشـاروا إىل أنــه يسـت

، 2003سليمان ياقوت، دار املعرفة اجلامعية، دط، حممود >> أن تشبه بالرجال يف فصاحتهاكَرُه هلا يُ منطقها اللْحُن، و 
  . 178ص 

 .382-379:، ص )حلن(مادة  ،13ج م ،ر، لسان العربإبن منظو   )1(
 . 176: حممود سليمان ياقوت، فن الكتابة الصحيحة، ص   )2(
 . 497: ،ص1وخي، راجي األمسر، املعجم املفصل يف علوم اللغة، جتنحممد ال  )3(
 . 67: أبو هالل العسكري، الفروق اللغوية، ص   )4(
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ط ـودونِت الدواويُن، فاختلُمّصَرِت األمصار، لم على السليقّية حىت فتحت املدائن و ـوتتك،
احلجازّي بالفارسي، ودخل الدين أخالط األمم، وسواقط البلدان، ّي قوالن،رّيب بالنبطّي ـالع

  . )1(>> يف الكالم، وبدأ الّلحن يف ألسنة العوام فوقع اخللل 
، إذ يــروى أن رجــال حلــن حبضــرته فقــال )ص(عهــد الرســول  وقــد ظهــر هــذا الّلحــن منــذ

، وعنـــدما ازداد االخـــتالط أحـــذ الّلحـــن يـــزداد شـــيوعا وقـــد تعـــّددت "أرشـــدوا أخـــاكم فقـــد ضـــلّ "
هذه عصايت، : أّول حلن مسع بالبادية<<: الّروايات حول انتشار الّلحن، فقد روى اجلاحظ أن

علـــــى الفـــــالح  صـــــواب هـــــذه عصـــــاي، وحـــــي وال، الفـــــالحعلـــــى  راق حـــــي ـع بالعــــــوأول حلـــــن مســـــ
  .بفتح الياء )2(>>

مل يقتصــر ظهــور اخلطــأ علــى ألســنة العامــة فحســب بــل تعــداه إىل ألســنة اخلاصــة مــنهم و 
 وازداد األمــر خطــورة عنــدما بــدأ اللحــن يشــيع يف قــراءة القــرآن الكــرمي، فقــد روي أن أبــا األســود

، فـانربى اإلمـام )3(>>شـركني ورسـوله بالكسـرن اهللا بـريء مـن املإ: مسع قارئًا يقـرأ<<: الدؤيل
علـــي وأبـــو األســـود الـــدؤيل إىل التفكـــري يف إجيـــاد حـــّل حملاربـــة هـــذا اخلطـــر الـــذي أخـــذ يتســـلل إىل 

  .القراءات القرآنية وذلك بوضع علم النحو الذي يتكفل ذه املّهمة 
قضـــية اخلطـــأ والـــذي يّهمنـــا مـــن كـــّل مـــا ســـبق، هـــو أن الّلغـــويني القـــدامى قـــد تنّبهـــوا إىل 

اللغوي، ورغم أن هذا املصطلح استعمل للّداللة اللغوي، والذي اصطلحوا على تسميته بالّلحن 
لّلحــن ســتة معــاٍن، اخلطــأ يف اإلعــراب، واللغــة، <<: ه ـعلــى عــّدة معــاٍن مجعهــا ابــن بــرّي يف قولــ

  مبعىن ) اللحن(، إال أن استعمال )4(>> والغناء والفطنة والتعريض واملعىن
  
فـأبو األسـود الـدؤيل ..أظهـر إصـطالح هلـذا الّلفـظ، وهـو اصـطالح مبكـرّ <<طأ هو اخل

أنـا أعـرب ) : "ص(لرسـول ، ومـن قبـل ذلـك يقـول ا"الّلحـم كغمـر  ار مـغألجد لّلحن  إين: "يقول
نعلـم أن الرسـول وحنـن " يأتيين الّلحن؟ بكر، فأىنّ بن ونشأت يف بين سعد ،ين قريش تالعرب ولد

                                                 
 .  59: ، ص 2000، 2مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط -، حتقيق، رمضان عبد التوابالزبيدي، حلن العوام  )1(
 . 219: ص  ،2اجلاحظ، البيان والتبيني، ج  )2(
 .151: ،ص املصدر نفسه   )3(
الكتابة الصحيحة، ،فن  حممود سليمان ياقوت– 381- 379: ص ) حلن(ن العرب، مادة بن منظور، لساا: يراجع   )4(

، ديوان هـ 3،نشأته و تطوره حىت اية القرن  محد القوزي، املصطلح النحويعوض   –.  185-178: ص 
  .14:  ، ص 1983 -رـاجلزائ -يةـات اجلامعـاملطبوع
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 رابالّلحـن يـأيت مبعـىن اخلطـأ يف اإلعـرفـون أّن عأم يمبا يفهمونه، ولوال  خياطب الناس إال )ص(
وهناك بعض الشواهد الشعرية اليت ورد فيها الّلحـن مبعـىن اخلطـأ يف ، )1( >>لعدل عنه إىل غريه

حممـد بـن عمـري كاتـب يف ) احلكـم بـن عبـدل األسـدي (اإلعراب من ذلك قول الشاعر األمـوي 
  : عبد املالك بن مروان 

            )2( يَد ويْلَحنُ صِ ي القَ فِ كْ يُ  نْ مَ  لِ كُ   نْ مِ  ***يُتُه فَ شَ  فَ َعِين اطَ أَ  ريَ مِ األَ  تَ يْ لَ   
إذن، الّلحـــن مبعـــىن اخلطـــأ يف الكـــالم، تنّبـــه لـــه العـــرب منـــذ القـــدم، فمـــا كـــان مـــوقفهم مـــن هـــذه 

  .القضية يا ترى؟ 
II-  الخطأ اللغوي(موقف الّلغويين العرب من الّلحن: (  

تباينـت آراء اللغـويني العـرب القـدامى واحملـدثني حـول مسـألة الّلحـن، فهنـاك مـن أقـّر لقد 
إبــداع ومــورد مــن مــوارد تنميــة الّلغــة، ومنهــل مــن : " وجــود الّلحــن يف اللغــة ونظــر إليــه علــى أنــهب
أن ال والتصرف فيها تعبري عن القوة والسّمو يف الفصاحة، شـريطة ـرها، إذ أن االرجتـل تكاثـناهـم

  . )3(" هذا االرجتال والتصرف صادرا عن األعراب البداة يكون 
إن األعـــرايب إذا قويـــت فصـــاحته وَمسَـــْت طبيعتـــه << : مـــا يعـــرب عنـــه إبـــن جـــّين يف قولـــه  وهـــذا

ألفاظـا مل ة وأبيـه أمـا كانـا يـرجتالن بـبقه أحّد قبله به، فقد حكي عن رؤ تصرف وارجتل مامل يس
علـى كـالم العـرب فهـو  يسَ مـا قِـ: على حنو مـن هـذا قـال أبـو عثمـان ا، و يسمعاها وال سبقا إليه

  . )4(>> من كالم العرب
أمحد (ولقد استملح العرب الّلحن يف النوادر واستحسنوه واستمتعوا به، ويف ذلك يقول 

  : يف مقال خّصه للحديث عن موقف العرب من الّلحن واإلعراب ) جاليلي
  
  

لّلحن واستملحوه يف القصص وحكايات السمر فكثري من العرب من استحسنوا ا<<
ادرة ـإذا مسعت بن<< : رأيه هذا مبقولة للجاحظ جاء فيها، وقد دّعم )1(>>بغية التنّدر به

                                                 
  .12: ، ص املرجع السابق   )1(
 . 181: حممود سليمان ياقوت، فن الكتابة الصحيحة، ص   )2(
 . 99: ، ص 3ة األثر، عأمحد جاليلي، تأمالت يف الّلحن واإلعراب، جمل  )3(
 .  :    ،ص  3ج ،  2001، 1،ط داوي ،دار الكتب العلمية ،بريوت عبد احلميد هن:حتقيق إبن جّين، اخلصائص،  )4(
 . 99: ، ص 3أمحد جاليلي، تأمالت يف الّلحن واإلعراب، جملة األثر، ع  )1(
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وأن تستعمل فيها اإلعراب أو أن تتخري من نوادر العوام وملحة من ملح احلشوة والطعام، فإيّاك 
يّا، فإن ذلك يفسد اإلمتاع ا وخيرجها من هلا لفظا حسنا، أو أن جتعل هلا من فيك خمرجا سر 

2(>> ه، ويذهب استطابتهم إيّاها واستمالحهم هلاـدت لـا، ومن الذي أريـصور(.  
دخل على " إلينا أّمهات الكتب العربية الكثري من النوادر ومن ذلك أن رجًال  وقد نقلت    

 الذي  :فقال فأما زياد ، فأكله باناأ العلى موثب ّن أخينا إو مات، نا و إّن أب: ياد، فقال له ز 
  .)3(" من مالك تضعأممّا ضر عليك ألسانك ضْعت من أ

وقال بشر بن مروان وعنده عمر بن عبد <<: ومن الروايات اليت رواها اجلاحظ أيضا
منها ألف، قال  قأل: بشر،فقال له يا صاحلًا : أدع يل صاحلًا ،فقال الغالم : العزيز، لغالم له 

" يا صاحلا"أمر غالمه بأن ينزع األلف يف  إذفبشر . )4(>>أنت فزِد يف أِلِفك ألًِفاو : له عمر
أن يبىن على الضّم، ولكنه يف نفس الوقت أخطأ  واألصل ألن املنادي هنا نكرة مقصودة،

  .ألا مفعول به منصوب ) منها ألف قأل(: يف قوله ) ألف(من عندما حذف األلف 
ي يف العصر احلديث، هذا التيار الذي يرى أصحابه بأن وقد قوي تيار التطور اللغو 

الّلغة  الّدقة العلمية، ال ترى يف لغة قوم يتواصلون ويتفامهون ا خطأ، وإمنا تراه تطورا أصاب 
كما يصيب مستعمليها من بين البشر وغريهم من أمور احلياة واألحياء، وأن األمر الذي حّفز 

  .)5(ر باخلطأ إّمنا هو احلفاظ على لغة القرآن الكرمي العلماء إىل احلكم على هذا التطوّ 
هذا عن اللغويني الذين نظروا إىل الّلحن على أنه مظهر من مظاهر التطور اللغوي، ولكن     

حن كان مقبوال ومستساغا عند العرب مجيعهم بل إّن الّسواد األعظم ذلك ال يعين بأن اللّ 
  واستخدموه  الّلحنمهما استملح بعض العرب "منهم رفّض الّلحن، واستهجنه واستنكره 

  
أرضا خصبة للتنكيت والفكاهة يف زمن اإلحتجاج، فإن النحويني كانوا باملرصاد، وتتبعوا عثرات 

  . )1(" المـاألعراب والشعراء ووجهوا إليهم أقسى نعوت القصور يف الك
  : أقواهلم فيه  فالعرب نظروا إىل الّلحن على أنه عيب ال جيب أن يكون، وإليك بعض  

                                                 
 :     .، ص 1اجلاحظ، البيان و التبني، ج  )2(
  .222 : ، ص 2،ج املصدر نفسه   )3(
  .211 :،ص 2املصدر نفسه ،ج  )4(
 . 45: دراسة تقوميية، ص  - عبد الفتاح سليم، يف النقد اللغوي: يراجع   )5(
 .  102: ، ص 3، ع أمحد جاليلي، تأمالت يف الّلحن واإلعراب، جملة األثر  )1(
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الّلحن يف الكالم أقبح من اُجلَدري يف الوجه، وقال عبد  :قال مسلمة بن عبد امللك <<
يق يف الثوب النفيس، وقال أبو األسود الدؤيل، إّين تالّلحن يف الكالم أقبح من التف: امللك

  . )2(>> ألجُد لّلحن غمرا كغمر الّلحم
ومل ختل الّلغة العربية <<سنتهم من الّلحن، وحىت بلغاء العرب وفصائحهم مل تسلم أل  

ري واحلجاج بن يوسف الثقفي، ئهم مثل احلسن البصهاجَ من الّلحن ولو من ألسنة الفصحاء ووُ 
فعلى الرغم من الفصاحة اليت كان يتمتع ا هذان الرجالن إال أا مل تشفع هلما ومل تربّئهما 

  .)3(>> من تعاطي الّلحن
    نإنّا من ارمون منتقمو :يقرأ  ن إن احلجاج كانروى أبو احلس<<فقد   

وغلط احلسن يف حرفني : " يف قراءة القرآن فقال كما روى اجلاحظ بأن احلسن البصري يلحن
  . )4(>>اطونيوما تّنزلت به الش: رف اآلخرواحل" ص والقرآن : " من القرآن مثل قول

راع الشيب إىل رأسه فيقول وهذا عبد امللك بن مروان جييب عّمن سأله عن سبب إس  
وهو ما يؤكد استنكار العرب لألخطاء اللغوية اليت  ، )5(" شيّبين ارتقاء املنابر وتوّقع الّلحن:" 

  .واخلاصة منهم كان يقع فيها العامة 
وأمام اْسِتفَحاِل هذه الظاهرة على األلسنة، مل يقف النحاة مكتويف األيدي، بل تّصدوا هلا    

  .يتتبعون سقطات وعثرات الشعراء، ويوجهون هلم اإلنتقادات الّالذعة  بكل حزم، فراحوا
  
  

بابًا ألغالط العرب، ذكر فيه الكثري من " اخلصائص"يف كتابه " ابن جّين "فقد خّص 
  .فيها الشعراء مست كالم العرب االستعماالت اليت خالف 

  : يف قول بالل بن جرير ) سآيلتهم(من ذلك كلمة  -
  ة رَ اضِ حَ  ةٌ ل عِ  مْ ِِ  تَ دْ جَ وَ  ***مْ هُ تَـ لْ آيَـ سَ  وْ أَ  مْ هُ تَـ فْ ا ضِ ذَ إِ   

                                                 
 . 158: ، ص 2إبن قتيبة، عيون األخبار، مج  )2(
 . 100: رجع نفسه، ص أمحد جاليلي، امل  )3(
  .218: ص ،2ج ،البيان والتبينياجلاحظ،  )4(
 .13عوض أمحد القوزي ،املصطلح النحوي ،ص   )5(
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له أن يبدل اهلمزة على قول من  نّ من السؤال،مث عَ ) فاَعلتهم(أراد ساءلتهم : " قال ابن جّين 
 ، فوزنه على)سآيلتهم: (، فاضطرب عليه املوضع فجمع بني اهلمزة والياء، فقال )سايلتهم(قال 
  .ا خطأ ألنه مل يرد عن العرب الذين حيتج بلغتهم وهذ)1(" فعاعلتهم: هذا 

   :    ومن ذلك أيضا ما أخذه بشار عن كثري يف قوله  -
  .ْنيُ لِ تَ  فِ كُ ا باألَ وهَ زُ مَ ا غَ ذَ إِ   ***ة  انَ رَ زُ يْـ ا خَ صَ عَ ى لَ يْـ ا لَ منَ إِ  الَ أَ 

ال كما قلُت هّال ق: ، فقال يف موضع الغزل) العصا(لفظة ) ُكثري(فقد استقبح بشار استعمال 
:   

َداِمِع ِمْن َمَعد  وَحْورَاءِ   
َ
  )ِقَطُع اُجلَمانِ (كَأن حديثها .. امل

ُزرَانِ ..  إَذا قَاَمْت حلجتها تـَثـَنْت      " )2( كَأن ِعظَاَمَها ِمْن َخيـْ
بل راحوا يتتّبعون ،فحسب ومل يتوقف دور علماء الّلغة على التنبيه إىل أخطاء الشعراء  -

  .هم البعض ويتعايبون ا أخطاء بعض
سقطات (للحديث عن يف كتابه املذكور سابقا بابًا آخر خّصصه ) ن جّين اب(فقد عقد 

فذكر فيه الكثري من األخطاء اليت أخذوها عن بعضهم البعض، سواء أكان ذلك على ) العلماء
  .املستوى الصويت أو الصريف أو النحوي أو الداليل 

عندما أنشد إلمرئ  )املفّضل الضّيب (عن  )خلف(ر ما أخذه فعلى املستوى الصويت، نذك -
  : القيس 

  )3( بٍ ه ضَ مُ  اءٍ وَ شِ  نْ ا عَ نَ مْ قُ  نُ ا حنَْ ذَ إِ  ***ا نَ ف كُ أَ  ادِ يَ اجلِ  افِ رَ عْ أَ بِ  س منََ 
  
  
  
 "اـسح، ومنه ّمسي منديل الغمر مشوشً عفاك الّله، إمنا هو منّش، أي من: فقلت " ال خلف ـق
)1(.  

  . تغيري املعىن، فأّدى ذلك إىلنيسبصوت ال نيعندما استبدل الشّ ) فّضل الضّيب امل(خطأ أفقد 
                                                 

 . 280: ، ص 3ابن جّين، اخلصائص، ج  )1(
 .49بشار بن برد ،ديوان بشار بن برد ،شرحه و قدم له إحسان عباس ،دار صادر بريوت ،لبنان ،د ط ،دت ،ص   )2(
 .  71: م، ص 2000ديوان إمرئ القيس، دار صادر بريوت، لقيس ،إمرؤ ا  )3(
 . 287: ، ص 3إبن جّين، اخلصائص، ج  )1(
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يونس (، عندما سأله )الكّسائي(ِخذ عن أُ ّلغويني على املستوى الصريف، ما ومن سقطات ال -
، فأنكر يونس ذلك عليه، فقال )أفعل: (يف الّلغة، فأجاب) أولق(عن وزن كلمة  )بن احلبيب

أُِلَق : ممن قوهل) فوعل(أنّه ) أولق(ن أمر والظاهر عندنا م! لك يا شيخ  ييتاستح<<: له 
  : ؛ أنشد أبو زيد قالّرجل، فهو مألو 

     )2("  ولقٍ أُ  س مَ  هِ س مَ  نْ ا مِ هَ لطُ اِ خيَُ  ***ا منَ أَ كَ   عَ يَ طِ ا القَ اهَ نَ يْـ عَ  بُ اقِ رَ تُـ   
عندما  )بن األعرايبا(على  )صمعياأل(، فنذكر ما أنكره )الرتكييب(أما على املستوى النحوي -

  : م يف قول ابن سعيد بن سل) ليلة(مة كلرفع  
  .ا وَ عُ وَ  ومِ مُ اهلُ  ارُ كَ بْ أَ  مَ عَ نْـ أَ وَ  ***)  ُة◌ُ لَ يْـ لَ ( هُ قْ رِ ؤَ تُـ  مْ ـي لَ احِ وَ الض  نيُ مسَِ 

ونصبها األصمعي وقال إمنا أراد مل تؤرقه أبكار اهلموم و عوا ليلة و أنعم أي زاد على <<
ذلك فرفع ليلة فقال األصمعي لسعيد من مل حيسن هذا ل عن ئلك فأحضر ابن األعريب و سذ

فليس مبوضع لتأديب ولدك ،فنحاه سعيد فكان ذلك سبب طعين ابن األعريب على : القدر 
  . )3(>> األصمعي

  : عندما أنشد  )الكميت(عن  )نصيب(ومن أمثلة اخلطأ على املستوى الداليل، ما أخذه  -
  .ل والَشَنُب ا الد يهَ فِ  لَ امَ كَ تَ  نْ إِ وَ  *** ُة◌ُ عَ افِ نَ  اءِ يَ لْ العَ بِ  نُ ائِ عَ ظَ  لْ هَ  مْ أَ 

أحصي خطأك، تباعدت يف : ما هذا ؟ فقال : عقد نصيب بيده واحداً، فقال الكميت<<فـ
   ) : ذو الّرمة(الدل والشنب، أال قلت كما قال : قولك 

           .)4(>> بُ نَ ا شَ اَِ يَ نْـ أَ  يفِ وَ  اتِ الّلثَ  يفِ وَ ***سٍ عَ لَ  ةُ وَ ا حُ هَ يْـ تَـ فَ شَ  يفِ  اءُ يَ َمل◌ْ   
    
بكّل أنواعه كان مرفوضا و ) اخلطأ الّلغوي(فات نستنتج بأّن ـذه املثاقـفمن خالل ه  

  .مستهجناً عند العرب 
        

 وميكن القول إّن هذه اإلنتقادات اليت كانت توّجه إىل الشعراء وحىت الّلغويني ما هي يف  
هم بواسعة قادها أبرز علماء الّلغة الذين دفعهم ح) تصحيحية(احلقيقة إال نقطة بداية حلركة 

حيث راح  أ،ـار الّلحن وأسقام اخلطـن أخطمها ـها ومحايتـوعشقهم لّلغة العربية إىل الذود عن
                                                 

 . 291: ص ، 3ج املصدر نفسه،   )2(
 . 307: ص  ، 3ج املصدر نفسه،  )3(
 . 291: ص ، 3ج املصدر نفسه،   )4(
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ب فيها، هؤالء الّلغويون ينّبهون إىل األخطاء اللغوية مبختلف أنواعها ويشريون إىل وجه الّصوا
: فكان من مثار هذه احلركة أن أُْثرَِيْت املكتبة العربية بالكثري من الكتب اليت تضّمنت 

 )1(>>مادة لغوية، ُعرضت على بساط التخطيئ والتصويب مناقشة واستدالال وترجيحا<<
  : )2(أشهر تلك الكتب أذكرومن 

  . )هـ189ت (ما تلحن فيه العوام، للكسائي  -
  ).هـ 276ت (بة ـن قتيبال أدب الكاتب -
  ) .هـ 379ت (للزبيدي  حلن العوام -
  ) .هـ 501ت (بن مّكي الصقلي التثقيف الّلسان وتلقيح اجلنان،  -
  ) .هـ 597ت (تقومي الّلسان، إلبن اجلوزي  -
   تصحيح التصحيف وحترير التحريف للصــفدي  -
  ) .هـ 516ت (درة الغّواص يف أوهام اخلواص للحريري  -

قام مؤلفو هذه الكتب، برصد األخطاء اليت شاعت على ألسنة اخلواص والعوام يف فقد   
زمام، وقاموا بإحصائها والربهنة على خطئها، وذلك مبقابلتها باملادة الّلغوية اليت مجعها 

  .الّلغويون األوائل من أفواه العرب اخلّلص يف زمن اإلحتجاج 
يؤلف كتابه ) احلريري(مهم هو السبب الذي جعل فتسلُل األخطاء إىل ألسنة اخلواص وأقال

تسّنموا أسنمة فإين رأيت كثريا ّمما <<: ويف ذلك يقول ) درة الغّواص يف أوهام اخلواص(
به  فيف بعض ما يفرط من كالمهم، وترع اهوا الّعامةضالرّتب، وتوّمسوا بسمة األدب قد 

ووصم ذا احللية، ،ية ـدر العلـإليه خفض قُعثر عليه، وأُثِر عن املغرّو إذ ممّا  هممأقال فمراع
  فدعاين األنف لنباهة أخطارهم، والكلف بإطابة أخبارهم، إىل أن أدرأ عنهم الشّبه، 

  
  

  .)1( >>عليهم واشتبه سلتباوأبّني ما 

                                                 
 .136:دراسة تقوميية ،ص –عبد الفتاح السليم ،يف النقد اللغوي   )1(
 . 206-192: فن الكتابة الصحيحة، ص جممود سليمان ياقوت ،:  ف على هذه الكتب وغريها، راجعللتعر  )2(

  . 202: اث العريب ،صحممد ابراهيم عبادة ،النحو التعليمي يف الرت   )1(
 1ت لبنان طحتقيق مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بريو  الصقلي، تثقيف الّلسان وتلقيح اجلنان،  )2(
  . 16-15: ،ص  1990،
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تثقيف (عن السبب الذي دفعه إىل تأليف كتابه ) بن مكي الصقليا(كما يفصح   
الّلسان، وخالطت اإلساءة اإلحسان، وُدِخَلت لغة  هجم الفساد على<<:فيقول ) الّلسان
أركاا و متوت فرساا حىت أستبيح حرميها ،و هّجن صميمها تنهدم  فلم تزل كل يوم العرب

وصار كثري من الناس خيطئون وهم حيسبون أم يصيبون، ،و عفت آثارها و طفئت أنوارها ،
مث مل يزل اخلطأ .. خر املخطئ من املصيبالّعامة يصيبون وهم ال يشعرون، فرمبا سوكثري من 

وتقرأ كذلك فال .. ينتشر يف الناس ويستطري حىت وقع م يف تصحيف املشهور من احلديث
  . )2(>> يؤبه إىل حلنها، وال يفطن إىل غلطها 

فالغرية إذن على الّلغة العربية، واحلرص على سالمتها من الّلحن والتحريف هي اليت   
واألخطاء اب وغريهم إىل تأليف كتب كاملة أشاروا من خالهلا إىل األغالط دفعت ؤالء الكت

وبينوا الّصواب فيها، ولكن ميكن تسجيل بعض املآخذ على هذه ،اليت ظهرت على األلسنة 
  : الكتب منها 

وكان ذلك ..إّن هذه املصنفات قد أولت الكلمة عناية خاصة، فتناولت بنيتها واشتقاقها -)1
حممد (يب، الذي نال حظا ضئيال من اهتمامهم، ويف ذلك يقول يانب الرتكاب اجلسعلى ح

أّما مصّنفات مقاومة الّلحن، وإن بدْت يف عمومها بعيدة عن معاجلة <<) : إبراهيم عباده
ن يف ضبط بنيتها واشتقاقها، وكذلك لصلة بالكلمة، وما يعثر ا من حلالرتاكيب، فهي وثيقة ا

  .)3( >>... األفعالصيغ املاضي واملضارع من 
إّن هذه املصّنفات قد تّضمنت الكثري من األخطاء،منها ما يتعلق باجلانب الصويت ومنها  -)2

  ما يتعلق بداللتها، وبصورة أقل ما يتعلق باجلانب الرتكييب، غري ما يتعّلق ببنية الكلمة، ومنها 
  
  
  

لتبويب والتصنيف احملكم هلذه تفتقر ل أاأن املالحظ على هذه الكتب يف معاجلتها لألخطاء،
  .األخطاء 

                                                 
 . 202: حممد إبراهيم عباده، النحو التعليمي يف الرتاث العريب، ص   )3(
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الّدقة يف احلكم على ّصحة أو خطأ بعض بعض هذه املصّنفات، يظهر فيها عدم  -)3
الّلغويني، فكثريا ما عد املفردات أو األساليب أو األداءات، ممّا أدى إىل تضارب آراء هؤالء 

ه استعماال صحيحا وقّدم الدليل عماال خاطئا مث جاء بعده من عد أحدهم استعماال معينا است
أن مقياس الّصواب <<: )عبد الفتاح سليم(على صحته، والعكس صحيح، ويف ذلك يقول 

مل يكن ثابتا ومطردا وال مسلًما هلم على اإلطالق  أمجعنيعند علماء التنقية الّلغوية  إواخلط
ريا ما حكموا على فكثريا ما حكموا على استعمال ما باخلطأ فحكم عليه آخر بالصواب، وكث

أو يف ،نظريه يف ُفَصِح العربية  ولكونه قد ورد هو أ اخلطإ مث اتضحت صحته بعدُ بمال ما ـإستع
  . )1(>> هلجة من اللهجات املعتّد ا أو يف أثر يفّصحه بعض العلماء 

من ما قام به هؤالء الّلغويون يف مصنفام، أم اكتفوا برصد أخطاء العامة واخلاصة  -)4
لّناس، وبيّنوا الّصواب الذي جيب أن يكون، ومل يكّلفوا أنفسهم البحث عن العوامل اليت أّدت ا

  .إىل الوقوع فيها 
ال " باخلطأ الّلغوي"أو ما يسمى " الّلحن"ورغم هذه اجلهود اليت بذلت، فإن ظاهرة   

ليف يف جمال تزال مستمرة يف العصر احلديث، بل هي تزداد يوًما بعد يوم، كما أّن حركة التأ
األخطاء مل تتوقف أيضا، فقد ظهرت يف العصر احلديث موجة جديدة من املؤلّفات اليت 

  : تتصّدى هلذه األخطاء، وأذكر منها على سبيل املثال ال احلصر 
  .لألستاذ زهري جار اهللا " الكتابة الصحيحة"كتاب   -
  .درديري إلبراهيم " لغة اإلعالم اليوم بني اإللتزام والتفريط"كتاب   -
  .حممد أبو الفتوح شريف" من األخطاء الشائعة يف الّلغة والنحو والّصرف"كتاب   -
  .حممد العدناين " معجم األغالط الّلغوية املعاصرة"كتاب   -
  .نسيم نصري " أخطاء ألفناها"كتاب   -
  " .معجم األخطاء الشائعة"كتاب   -
  .أمحد خمتار عمر " واإلذاعيني أخطاء الّلغة العربية املعاصرة عند الكّتاب"كتاب   -
  

العرب، قد فطنوا إىل مسألة الّلحن يف أن الّلغويني  ىلوخنلص من خالل ما سبق، إ  
فاستنكروه ألم كانوا يرون يف الّلحن خطرًا على لغتهم، وقت مبّكر جّدا، وتصّدوا هلا، 

                                                 
 . 46-45: عبد الفتاح سليم، يف النقد الّلغوي، ص   )1(
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سالمة دينهم  واستهجنوه، وعابوا كّل من وقع فيه، بل دفعهم شغفهم بلغتهم وحرصهم على
إىل وضع قواعد حلماية لغتهم، وتأليف املصّنفات اليت تنّبه إىل مواطن اخلطإ وتشري إىل الّصواب 

  .فيه، بل ميكن القول إّن ظهور الّلحن كان السبب األساس يف قيام الدرس الّلغوي عند العرب 
لقدمي، خيتلف يب اـر العغوي يف الدرس أ اللـة اخلطـع ذلك فإّن اهلدف من دراسـلكن، م  

هو احلفاظ ) اخلطأ الّلغوي(ّعما هو عليه يف الّدرس احلديث؛ ألن اهلدف من التنبيه إىل مسألة 
على سالمة لغة القرآن الكرمي من التحريف، كما أن اإلنتقادات واملثاقفات الّلغوية اليت كانت 

نقديا بالدرجة األوىل،  أنفسهم مل يكن اهلدف منها تعليميا بل كانجتري بني الشعراء والّلغويني 
واحلق أن حتليل األخطاء يف املؤلفات <<) : أبو خضرييعارف كرخي : (ويف ذلك يقول

اخلطأ الّلغوي عند الغربيني احملدثني، فقد  ل عن مباحث حتليالعربية القدمية خيتلف يف منهجه 
اّدة للّدرس، كما أا نثر مكانت األوىل دف إىل النقد أّوال ال إىل التعليم وتتخذ من الشعر وال

  . )1(>> يف أغلبها ختلو من استعمال املنهج التقابلي يف دراسة األخطاء وعرضها 
وهذا القول يدفعنا إىل التساؤل عن نظرة الّلسانيني الغربيني إىل اخلطأ الّلغوي، كيف    

  .كانت ؟ 
  
  
  
  
  
  
  
  

  : أ الّلغوي في الّدرس الّلساني الحديث ـالخط – اـرابع
الّلغويني التقليديني يف الغرب إىل اخلطأ، ال ختتلف كثريا عن نظرة العرب  رةإّن نظ  

الوحش <<القدامى إليه، فقد كانوا ينظرون إىل اخلطإ نظرة سلبية، حيث اعتربه الفرنسيون 
ألنّه يعرقل عملية تعّلم وتعليم الّلغة، ولذلك كان هدفهم هو  >>األسود الذي تتحتم مطاردته

                                                 
  .49-48: ت يف املنهج وطرق التدريس،ص االلغة العربية لغري العرب، دراس عارف كرخي أبو اخلضريي، تعليم  )1(
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الّبىن والرتاكيب اللغوية اليت ال يرغبون يف أن يروج استعماهلا يف اللغة وذلك القضاء على <<: 
  . )1( >>حرًصا منهم على سالمة الّلغة، وانسجاما مع املقاييس اجلمالية اليت يتبّنوا

أّما نظرة الغرب احملدثني إىل اخلطإ، فهي ختتلف عن نظرة العرب إليه من حيث اهلدف   
  : والدراسة 

هو احلفاظ على " الّلحن"كان هدف العرب من الوقوف على ظاهرة اخلطأ أو   ففي حني -
سالمة لغة القرآن الكرمي من التحريف بالدرجة األوىل، فإّن هدف الغربيني اليوم هو هدف 

  .لتفاديها يف املستقبل) مصادرها(تعليمي يُعىن بدراسة أخطاء املتعلمني، والوقوف على أسباا 
حتديد هذه األخطاء،  ثة للخطإ علىـها واحلديـرب القدمية منـسة العرت دراـاقتص قدو  -

وتصنيفها وتصويبها، وذلك مبقابلة هذه األخطاء باملادة الّلغوية اليت مجعت من املصادر الّلغوية 
 وإجياد )2(هذه األخطاءمنهم الوقوف على أسباب املوثوق ا، ولكن كّل ذلك، دون حماولة 

  .ل مناسبة لتجنّبها تعليل مقنع هلا، وحلو 
ومل حياول أولئك الذين ألّفوا يف : "عندما قال) رمضان عبد التواب(وهذا ما ذهب إليه   

بل كانوا يعيبونه ويتّفرزون منه وينـَْعون على أصحابه .. الّلحنّحلن الّعامة أن يعّللوا لنشؤ هذا 
  أنّه شيء إجيايب بل ، ويف املقابل جند الغرب قد نظروا إىل اخلطإ على )3(" الوقوع فيه

  
البّد منه يف عملية تعّلم وتعليم الّلغة، ولذلك خّصوه بالدراسة و التحليل، فلم يكتفوا  رهو أم

ر على أسباب األخطاء وتصنيفها فحسب، بل ركزوا اهتمامهم أكثباإلشارة إىل مواطن 
ة خصصت نّبها يف املستقبل، وكل ذلك وفق مناهج علمييتم جتلكي ومصادر هذه األخطاء 

  .عنها الحًقا لدراسة األخطاء، وسوف يأيت احلديث 

                                                 
 -2ط - لبنان -ميشال زكريا، مباحث يف النظرية األلسنية وتعليم الّلغة، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع  )1(

 .79: ، ص1985
تعّلل بعض األخطاء يف الدراسات العربية، ومن ذلك ما ذكره  -هي نادرة جّداو  -ولكن ذلك ال ينفي وجود إشارات  )2(

، ففسر "اجّرتت الدابة:"وقال إن الّصواب هو" اشرتت الدابة: "ي عندما ّخطأ قوهلم اخلفاجي يف تعليل قول الزبيد
يف أفواه الناس سببه قرب خمرج  تنّبه إىل أّن انقالب اجليم املعطشة إىل شني اخلفاجي ذلك بقرب املخرج، فاخلفاجي

 . 70: وام، ص الزبيدي، حلن العّ " الصوتني من اآلخر وهي نظرة سليمة يؤيّدها الواقع الّلغوي
 . 07: الزبيدي، حلن العوام، ص   )3(
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فالّلسانيون احملدثون إًذا نظروا إىل اخلطإ على أنّه أمر طبيعي، يشكل جانبا مّهًما من   
جوانب اكتساب الّلغة، ألنّه من خالل التعّرف على أخطاء املتعلمني وتصويبها تقّل أخطاؤهم 

ىل إنتاج لغة سليمة من اإلحنرافات، حىت أن بعضهم اعترب شيئا فشيئًا إىل أن يصل املتعّلم إ
) : دوجالس براون(عدم ظهور األخطاء على ألسنة الدارسني أمًرا يعوق عملية التعّلم، يقول 

فال مفّر من أن يقع الدارسون يف أخطاء يف أثناء عملية اإلكتساب، وإذا مل يقعوا يف <<
>> يت تعتمد على اخلطإ واإلفادة من تصحيحهأخطاء، فإم سيعوقون عملية اإلكتساب ال

)1(.  
ر مستحيل يف عملية تعلم وتعليم ـأم اخلطأ  اءـونصل من خالل ما سبق، إىل أن إقص  

الّلغة، ألنّه من خالل التعّرف على هذه األخطاء، وعلى األسباب الكامنة وراء حدوثها ميكننا 
ّلم يف إكتساب الّلغة، وبالتايل إجياد حلول تواجه املتعالتعرف على الصعوبات واملشكالت اليت 

  .مناسبة هلا 
قد ميزوا يف دراستهم  - وعلى رأسهم كوردر -وقد ذكرنا سابقا بأّن الّلسانيني احملدثني  

  : للخطأ بني نوعني من األخطاء 
) كوردر(و هو ما مسّاه )Erreurs de performance(أخطاء يف األداء الكالمي  -أ
وهذه ، )Erreurs non-systématique(خطاء غري نظامية وهي أ" الطـباألغ"

، وميكن ...اإلرهاق والتوتر: يولوجية؛ مثل ز نتج يف أغلب األحيان عن حاالت فياألغالط ت
  .ألي إنسان أن يقع فيها سواء يف الّلغة األم أو الّلغة الثانية 

لق عليه ، وهو ما أط"Erreurs de compétence: "أخطاء يف القدرة الّلغوية - ب
، وهي أخطاء ناجتة عن جهل )Erreurs systématique( باألخطاء النظامية) كوردر(

  وهذه األخطاء هي األكثر خطورة من ... املتعلم للقاعدة الّلغوية، أو التطبيق الناقص هلا
  

                                                 
 . 203: الس براون، أسس تعّلم الّلغة وتعليمها، ص جدو   )1(
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ختالالت يف البنية النسقية للنظام الّلغوي الذي اكتسبه ا، ألّا تدل على )أي األغالط(ا غريه
الط تُعَزى إىل األداء أكثر منه إىل املقدرة الّلغوية، وبالتايل أقل ـفاألغ<<: ملتعّلم، يقول كوردرا

  . )1(>> خطورة من األخطاء
وأولوها عناية خاصة، وذلك من خالل بالدراسة ) األخطاء(ولذلك خّص الباحثون   
 والبحث -ا واملنطوقةمواطن األخطاء وتصنيفها على مجيع مستويات اللغة املكتوبة منهحتديد 

عن األسباب والعوامل اليت جتعل املتعّلم خيفق يف إنتاج مجل سليمة وصحيحة، لكي يتم 
  ".منهج حتليل األخطاء"تفاديها يف املستقبل، كل ذلك كان وفق اتباع منهج لغوي ّمسي بـ 

عن ولن نطيل احلديث هنا عن نظرة الّلغويني الغرب إىل اخلطإ الّلغوي ألّن احلديث   
يف املطلب الالحق سيغنينا عن ذلك، فهو يبّني لنا جبالء املكانة  "منهج حتليل األخطاء"

                                          .اليت حظي ا اخلطأ الّلغوي يف الدراسات الّلسانية احلديثة واألمهية 
     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
: ويراجع   .150: حممود إمساعيل صيين، اسحاق حممد األمني، التقابل الّلغوي وحتليل األخطاء، ص   )1(

Y.Bertrand : Faute ou erreur ? Erreur et faute , Revue : Les langues 
modernes N° :5, 1987, paris 
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L<<منهج تحليل األخطاء:المبحث الثاني   ’analyse Des 

Erreurs<<.  
  : نشأة منهج تحليل األخطاء ، و مفهومه : أوالً 

  :  نشأة منهج تحليل األخطاء-أ
ظهـرت فـي بداية النصـف الثاين مـن القـرن العشرين دراسات يف ميدان تعليم اللغات ، 

 و هو منهج ذو<< ارناعتمدت على املنهج التقابلي أو ما يسمى بالتحليل اللغوي املق
ه بني لغتني إتنثني، أو هلجتني م بتعليم اللّـغة وتدريسها ، و يقابل يف دراستتيههدف تطبيقي ،

  .(1)>>و بعبارة أخرى بني مستويني لغويني متعاصرين ،وهلجةو لغة نتني أثإ
أحد ميادين علم اللغة التطبيقي ،الذي يعد اجلانب <<: بأنه ) خليل أمحد عمايرة (و يعرفه 

يقوم الباحث قي للدراسات اللغوية التقابلية ،إذ أا متثل جانبه النظري فيه العملي التطبي
وذلك .. بدراسة مقابلة لظاهرة لغوية معينة يف لغتني أو هلجتني إلثبات الشبه و الفروق بينهما 

   . )2(>>لوضع حل للصعوبات اليت تعرتض من يريد تعلم لغة غري لغته
تقابلية ، هو معرفة أوجه الشبه و االختالف بني هذين فاهلدف من إجراء هذه الدراسات  ال

س يف تعّلمه الّلغة الثانية ، النظامني، و بالتـايل تساعد على التنّبؤ بالصعوبات اليت يواجهها الدار 
يرى بأّن التشابه بني  -وهو من أبرز زعماء هذا االجتاه-) Robert lodoت الدوري روب(ّن أل

  .)3( مختالف بينهما يصّعب عملية التعلم، و االيسّهل عملية التعلّ الّلغة اهلدف الّلغة األم و 
  
  
 
 

بأّن التأثري الّسليب لّلغة األم أو ما يسّمى بالتدّخل الّلغوي و يرى أصحاب هذا املنهج ،
)Interférence ( و ذلك ألّن التلميذ << .إهو السبب الرئيس يف وقوع املتعّلم يف اخلط

                                                 
و كـالة ) مدخل تارخيي مقارن يف ضوء الرتاث و اللغات السامية(حممـود فهـمي حجازي ، علم اللغة العربية   (1)

 . 41املطبوعات الكويت، دت ،ص
)2(

 .20: ، ص  1984، 1خليل أمحد عمايرة يف حنو اللغة و تراكيبها ،دار عامل املعرفة ،وجدة ،ط  
)3(  -H.Besse . Porquier , grammaires et didactique des langues, 1991, P: 201 
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ة الثانية و مل يتقن بعُد هذه الّلغة يلجأ يف تقديرنا إىل قواعد لغته األّم، و الذي يريد التعبري بالّلغ
واءم القواعد تيستّمُد منها اإلطار البديل للتعبري يف الّلغة الثانية ، و حتصُل األغالط عندما ال ت

    .)1(>>يف الّلّ◌غتني 
لّلغة الثانية، ميكن من خالهلا وهلذا السبب جيب إجراء دراسة تقابلية مفّصلة بني الّلغة األّم و ا

ل صحيحة ـق املتعّلم يف إنتاج مجء و املشكالت احملتمل حصوهلا عـندما خيفـاالتنبؤ باألخط
نتيجة التدّخل الّلغوي  إلغته األم على الّلغة الثانية ،فيحدث اخلط فيلجأ إىل تطبيق قواعد،
)Interférence(.  

" اّد ـاه مضـر اجتـو أوائـل السبعينـات ظهيف أواخر الستينات من القرن العشـرين و 
لى ـوع - دـديـاه اجلـذا االجتـرى أصحاب هـوي،" بالتقـابل اللغـوي"و ما يسـمىأ" للتحليل التقابلي

االعتماد على منهج التحليل التقابلي يف  إأنّه من اخلط )pit corder  (  –وردر ـم كـرأسه
  : )2(ة اليت توجه املتعّلمىي لألسباب اآلتية  التعّرف على املشكالت و الصعوبات الّلغوي

توّقع الباحث حدوثه نظريًا يقع بالفعل ، أي أّن هناك بعض املشكالت اليت يليس كل ما -1
 .عها ،و لكّنها ال حتدث و يتّنبأ الباحث بوق

" ليس كّل األخطاء اليت يقع فيها املتعّلم مصدرها التأثري السليب للغة األم أي ما يسمى -2
، فهناك الكثري من األخطاء ليس مرّدها تدخل الّلغة األم يف اللغة اهلدف ، " ويـالتـدخل اللغب

 . بل تعود إىل عوامل أخرى متعددة ال ميكن جتاهلها 

يل التقابلي ـو ال يتّنبأ ا الباحث يف التحلألخطاء اليت يقع فيها املتعّلم ،هناك الكثري من ا-3
ل ذلك إْن دّل على شيء فإّمنا يدل على قصور واضح يف هذا وك، انبو ال يضعها يف اُحلس

 . املنهج 

، إذ يرى "منهج حتليل األخطاء "قرتح هؤالء منهًجا جديًدا اصطلحوا على تسميته او لذلك 
  يبالغ يف رّد األخطاء مجيِعها إىل التأثري السليب لّلغة )التقابل الّلغوي ( أصحاب هذا االجتاه بأّن 

  
فإم يرون بأن هذا  –و إن كانوا ال ينكرون تدخل الّلغة األم يف الّلغة الثانية  و هم –األّم 

اء اليت يقع ـالتدخل يكون يف جمال حمدود جدا ، فقد أثبتت الدراسات بأن الكثري مـن األخط

                                                 
 . 54 :ميشال زكريا، مباحث يف النظرية األلسنية و تعليم اللغة ، ص  )1(
 .و ،هـ : صتقابل اللغوي و حتليل األخطاء ، حممود إمساعيل صيين إسحاق حممد األمني ، ال: يراجع  )2(
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وبيئـة التعّلم ، اجلهل سبابًا أخرى ، كأسلوب التعليـم ،ا املتعّلمـون، يكـون مصدُرها أـفيه
  ..اعدة و طبيعـة الّلغـة املدروسة أي الّلغـة الثانية بالق

لقد ذُكر فيما مضى من البحث بأّن بعض الباحثني قد قّسموا األخطاء إىل نوعني     
"  ـب) كوردر(أخطاء يف القدرة و أخطاء يف األداء ، و بّينوا بأّن أخطاء القدرة أو ما أمساها 

ا الدارس بالبحث و يف احلقيقة إن هذه األخطاء هي اليت  جيب أن خيّصه" األخطاء النظامية
  سواء كان  –ال ميكن دراستها إال من خالل  األداء اللغوي للمتعلم ألن هذا األداء )النظامية(

توّصل إىل معرفة نتعلم اللغوية ، و من خالله فقط هو الذي يعكس قدرة امل –كتابياً أو شفوياً 
كما يرى تشو مسكي " الكفاية اللغوية" علم ، ألنحقيقة النظام اللغوي الذي اكتسبه املت

chomsky  >> (1)>>الكالمي الظاهر)األداء(هي حقيقة عقلية كامنة وراء السلوك.  
للقواعد الذي  مينالتنظيم الض<< :فمن خالل معطيات األداء اللغوي للمتعّلم ميكننا حتديد 
  .)2(>>ياكتسبه اإلنسان و الذي يستعمله يف الواقع يف أدائه الفعل

  و السؤال الذي يبقي مطروحاً هنا هو كيف ميكن أن منيز بني أخطاء القدرة و أخطاء األداء؟ 
ليس  من سبيل  <<: فقد ذكر أحدهم أنّه  :ز بينهما يلقد أقّر الباحثون بصعوبة التمي

 اإلملام ه يعكس نقصًا يفـاخلطأ  جمّرد زلّة لسان تُعَزى إىل األداء أم أنّ كان رفة ما إذا  ـإىل مع
  .)3(>> باللغة

وعني هو مؤشر ني النب زيتمين االعتماد عليه يف هذا البحث للورّمبا املؤّشر الوحيد الذي باإلمكا
  فاألخطاء اليت تكون نسبة تكرارها مرتفعة جداً تعترب ناجتة عن التكرار و الشيوع ،

  
  
  

ون نسبة تكرارها منخفضة فهي تك أّن األخطاء اليت يف حنييف املقدرة الّلغوية للمتعّلم ، ضعف
مؤنّثا و مضافًا ) مثانية(لب العدداإذا كتب الط: لي سبيل املثال ـفعى إىل األداء الكالمي ،زـ عت

( و أثبت كتابة الياء و تاء التأنيث يف أخره ر ،يف عشرة مواضع ،زه املذكيمتي،بسبب إضافته إىل 
ذه ـميكن يف هحذف تاء التأنيث ، موضع واحد حيثإال يف ضع ،ايف مجيع هذه املو ) مثانية

                                                 

 . 110: ال زكريا، مباحث يف النظرية األلسنية و تعليم اللغة ، ص ميش (1)  
 . 63: املرجع نفسه ، ص  )2(
 .  157: حممود إمساعيل صيين، إسحاق حممد األمني ، التقابل و حتليل األخطاء ، ص  )3(
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ألنه لو كان  رة اللغوية للمتعلم ،ا يف املقدو ليس ضعفهذا اخلطاء جمرد زلة أو هفوة ، دّ احلالة ع
أ هو الغالب يف مجيع لب يتذبذب بني الصحة و اخلطأ ،أو أن اخلطاكذلك لوجدنا أن الط

  . هذه احلاالت
  

   )L’analyse des erreurs(مفهوم تحليل األخطاء 
لقد أدرك اللسانيون احملدثون أمهية األخطاء و فائدا يف تعليم و تعلم اللغة ،ولذلك إذن 

اهتموا ا و درسوها و حللوها وفق مناهج خصصت هلذا الغرض ،ومن بينها منهج حتليل 
الذي يعد مبحثا من املباحث اللغوية احلديثة ) L’analyse des erreurs(األخطاء  

  . ن فروع اللسانيات التطبيقيةاهلامة ،وفرعا م
على أنه دراسة أخطاء الطالب يف اإلحتبارات أو الواجبات الكتابة <<و يعّرف هذا املنهج 

  . )1(>>إلحصائها و تصنيفها و التعّرف على أسباا متهيداً للوقاية منها أو معاجلتها
: يقوم على عدة عوامل ،هي <<هذا املنهج الذي يرى بأن ) نايف خرما(و هو ما يؤكده 

التعّرف على األخطاء احلقيقية و متييزها من األخطاء النامجة عن السهو أو عدم اإلكرتاث 
إىل أخطاء صوتية ،وحنوية (الكايف عند استخدام اللّغة ،مث وصف هذه األخطاء و تصنيفها 

لك حتديد أسباب هذه ،وبعد ذ) صرفية أو أخطاء إضافة أو حذف أو إبدال أو ترتيب
ية ذاا أو ـهل هي نامجة هن تداخل مع اللغة األم ،أو تداخل مع صيغ اللغة األجنب: األخطاء 

  . )2(>>مي أو عن املوقف التواصلي ؟يأخطاء نامجة عن املوقف التعل
  
  
  

يقوم على أسس موضوعية و ) يل األخطاءـج حتلـمنه(أن ـو نستشف من هذين القولني ب
حة املعامل ؛كما أنّه يرّد األخطاء مجيعها إىل تدخل اللغة األم يف اللغة اهلدف منهجية واض

بل يرى بأّن مصادر األخطاء متنوعة و متعّددة ،وهدفه هو الكشف عن ) اللغة موضع الّتعلم(
   . و عالجها لكي يتم جتنبها مستقبالً ) أسباب األخطاء(هذه املصادر 

                                                 
 .48: أبو خضريي ،تعليم اللغة العربية لغري العرب ،ص عارف كرخي   )1(
 .83: حجاج ،اللغات األجنبية تعليمها و تعلمها ،ص نايف خرما ،علي   )2(
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ن أحدمها نظري ن اثنااله هدف) H-Besse(ما يرى ك–و من مث فإن منهج حتليل األخطاء 
قي يتمثل يف حتسني التعليم ـر تطبيـجوانب سري عملية التعليم اللغوي و اآلخ و يتضمن أهم

ينفرد ا منهج  اخلصوصية األوىل اليت بأنّ ) H-Besse(و يضيف  )1(،وكالمها مكمل لآلخر
  : املباشرة يف تعليم اللغات و ذلك من خالل حتليل األخطاء هو مسامهته الفّعالة املباشرة و غري

  .حتسني الوصف البيداغوجي-1    
  .تعديل مواقف و تطبيقات عملية التعليم و التعلم-2    
إدراك حمتوى املناهج الرتبوية ،وإعادة تأهيل املعلمني يف املعاهد التكوينية أين يتم -3    

  . )2(عليم اللغاتتطور األفكار ،العميقة و السطحية يف ت اختياربلورة و 
     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : مفاهيم متعلقة بتحليل األخطاء  –ثانيا 
قبل احلديث عن املراحل اليت متر ا عملية حتليل األخطاء ، جيب التطرق إىل بعض املفاهيم 

  :و اإلجراءات املتعّلقة ذا املنهج
  : ء هناك نوعان من األخطا :)1(األخطاء اإلستقبالية و األخطاء التعبيرية -1

                                                 
 H.Besse . R . Porquier, Grammaires et didactique                             يراجع     )1(

des langues, p : 207.    
  .211: يراجع ، املرجع نفسه ،ص   )2(
 .143-142: ص  ،جع ، املرجع السابق اير  )1(
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  أخطاء إستقبالية -
 أخطاء تعبريية -

يس من السهل دراسة هذه لكن ل ألخطاء اإلستقبالية مهّم جدا ،وو احلقيقة أّن التعّرف على ا
سف الشديد، ألّن متعّلم الّلغة أليصعب حتديدها و اإلمساك ا ل <<فهي أخطاء األخطاء ،

ًء أو حركة معينة ، و قد يأوي إىل الصمت ،و األجنبية قد يتلّقى كالًما ما فتكون استجابته إميا
  .(2) >>أنتج كالًما إذا اً إال ئطاان استقباله صحيًحا أم خـرف أكـعنل أن ـليس من السه

ن األخطاء يف األداء التعبريي ألاألخطاء هو األداء التعبريي ،لذلك فإن املرتكز يف حتليل و 
و يف ذلك يقول دراسة و التحليل ،لابلة لالتايل قاإلنتاجي هي أخطاء  قابلة للمالحظة و ب

و دراسة األداء التعبريي هي املصدر املباشر الوحيد للمعلومات حول قدرة  <<):كوردر(
  .(3)>>س االنتقالية ر االد

  .مبعىن أن األداء اإلنتاجي يعكس لنا حقيقة النظام الّلغوي الذي اكتسبه املتعّلم 
  :ة يخطاء الجماعألو أ ية خطاء الفردألأ -2

يهتم بدراسة  "منهج حتليل األخطاء"مع ذلك فإن و إن األخطاء يقع فيها الفرد ،    
إمنا توضع للجماعات ال أخطاء امـوعات ال األفـراد ، ألّن املناهج و املقررات التعليمية 

  ويف ذلك يقول هتمـام بأخطـاء هـذه اجلماعات ،و بالتـايل جيب االاألفراد ،
  
  
  
ْجموعات هي اليت ّمنا و راض العملية فإّن أخطو لألغ<<):كوردو(

َ
ذلك ألّن مفـردات اء امل

املنـاهج و اإلجـراءات التصحيحية يتم تصميمها للمجموعات و ليس لألفراد كما أّن أخطاء  
(1)>>هج و اإلجراءات التصحيحية اعليها املن ىنموعات هي جزء من املادة اخلام اليت تبا 
.  

                                                                                                                                               
 .52-51:ص، 1996، علم اللغة التطبيقي و تعليم العربية ، عبده الراجحي (2)

 .142 :حممود إمساعيل صيين ،إسحاق حممد األمني ، التقابل اللغوي و حتليل األخطاء ،ص: جع اير  (3)

 
 .142: ص  ،املرجع السابق   (1)
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إال إذا كانت هذه اجلماعة عات ال ميكن أن تكون ذات فائدة ،ء امو و لكن دراسة أخطا
دة ـبل و حىت من حيث و حر و املستوى و املعرفة اللغوية ،متجانسة من حيث معايري العم

أي  –األّم   اللغةاليت تصدر عن جمموعة متباينة الّلغة األّم هلذه اجلماعة ، ألّن األخطاء 
تكون أكثر تغايرًا و اختالفاً من األخطاء  –غته األّم  اخلاصة به لكل فرد من هذه اموعة ل

و ذلك يؤّدي إىل صعوبة يف دراسة )2(الصادرة عن جمموعة متجانسة من حيث اللغة األّم 
  .هذا األخطاء و إجياد تفسري وعالج مناسب هلا 

   :األخطاء الكلية و األخطاء الجزئية -3
لمني للغة اإلجنليزية إىل أن السامع الناطق باللغة  خطاء املتعألتوصلت بعض الدراسات   

أن خطأ و  يف حنيغم من وجود عدة أخطاء فيها ،ر قـد يفهم الرسالة بسهولة بال،اهلـدف 
ذلك لو بالتايل يعوق عملية االتصال ،و  هـدمـفهم الرسالة أو ع وءاحدا قد يؤدي إىل س
  : صالية إىل صنفنيحيث األمهية اإلتاألخطاء  من  )3(صنف بعض الباحثني

و هي تلك << ة كاملة ،إعاق اإلتصالو هي أخطاء تعوق عملية  :أخطاء كلية -أ
م الرسالة ـلقي خيطئ فهحبيث جتعل املت )4(>> األخطاء اليت تؤثر على التنظيم الكلي للجملة

  :  )5(األخطاء تتضمن األمناط التالية  ،وهذه 
  .الرتتيب اخلاطئ للكلمات يف اجلملة -   

  . أدوات ربط اجلملة احملذوفة أو اخلاطئة أو الواقعة يف غري مكاا-
  

  .حذف املعينات اليت تدل على اإلستثناءات الالزمة من القواعد النحوية الشائعة -
  .تعميم قواعد النحو الشائعة على اإلستثناءات -
  : ية ـاء جزئـأخط -ب 

ال تؤدي إىل و  )1(>>اجلملة  اليت تؤثر على عنصر واحد من عناصر <<و هي األخطاء 
بعض أنواع هذه األخطاء )  marina burtمارينا بريت ( تو قد ذكر إعاقة فهم الرسالة ،

                                                 
 .51:العربية ، ص  ، و عبده الراجحي ، علم اللغة التطبيقي و تعليم 142: ص ،جع ، املرجع نفسه اير   (2)
 ) .marina burtمارينا بريت ( الباحثة بينهم و من   (3)
 .167:ص ،حممود إمساعيل صيين ، إسحاق حممد األمني ، التقابل اللغوي و حتليل األخطاء   (4)
 . 168-176: ص املرجع نفسه ، : جع اير   (5)
 .168 :املرجع السابق ، ص  (1)
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و األخطاء اجلزئية تشمل أخطاء تصريف االسم و الفعل كما تشمل األدوات << :  ايف  قوهل
جزء واحد    و األفعال املساعدة وصوغ كلمات الكم ، و مبا أّن هذه األخطاء مقصورة على

   .)2(>>من أجزاء اجلملة فإننا نسميها أخطاء جزئية أو حملية 
إذ يرى أصحاب هذا االجتاه بأّن مثل هذه األخطاء اجلزئية  ال تؤثر على عملية 

  .االتصال و بالتايل ال داعي إىل التنويه ا أو تصحيحها 
ال اهذا مثلة اليت ُدرِست يف و من األ من الدراسات حول هذه املسألة ،و قد ُأجرَِيْت الكثري

  :  )3(املثال األيت يف تعليم اللغة اإلجنليزية ،
-Englich language use much people. 

  :فهذه اجلملة يف احلقيقة حتتوي على ثالثة أمناط من األخطاء 
  ).the(حذف أداة التعريف -1
  ).many(بدل ) much(استعمال -2
  . يف اجلملة )peolple(عن الفاعل )English language(تقدمي املفعول به -3

مجلة من اجلمل املصّححة اآلتية أقرب يون باللغة اإلجنليزية عن أيّة َل الناطقون األصلئِ و قد سُ 
  :إىل فهمهم 

  the  : (-the English language use much peopleإضافة أداة التعريف (-1

      much (           :  -English language use many people صححت(- 2
 - people use English language          much        ) :صحح الرتتيب(-3

  
وقد أمجع هؤالء يف إجابام على أّن تصحيح ترتيب الفاعل و املفعول به يف اجلملة 

يف التصحيح األول و ) the(رب إىل الفهم ،يف حني أن إضافة أداة  التعريف ـالثالثة هو األق
م ، بل ذهبوا إىل أن يف اجلملة  الثانية مل يساعد على حتسني الفه) much(يح كلمة تصح

  : األول و الثاين دفعة واحدة يف قولنا  أتصحيح اخلط
The English language use many people 

اخلطأ يف أي (مل يساهم يف حتسني فهم الرسالة ، و لذلك أطلق على هذا النوع من األخطاء
ئية و تصحيُحها مل يأِت يف حني أن األخطاء األخرى هي أخطاء جز أً  كليًا ،خط) الرتتيب

                                                 
 .168 :املرجع نفسه ، ص  (2)
 . 166:ص ،املرجع نفسه  : يراجع   (3)
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نظر االتصال الناجح  ةمن وجه<<:) burt  martinaمارتينا بريت(قول تدة ،و لذلك ـبفائ
فإن تصحيح مجيع األخطاء ليس ضروريًا ، وكما رأينا فإّن تصحيح خطإ كّلًي واحد يف مجلة ،

رسالة املتكّلم اليت يرمي إليها أكثر مما يفعل تصحيح عدًد من  من اجلمل يساعُد يف توضيح
  .)1(>>األخطاء اجلزئية يف نفس اجلملة 

و ترّجح اجلانب ز على ملكة التواصل يف التعليم ،صحيح أّن هذه النظرة تركّ     
ة نظر  إكّنها يف احلقيقة تنظر إىل اخلطاالجتماعي الوظيفي لّلغة على اجلانب املعياري هلا ، ول

 أا يؤّدي إىل استفحال ظاهرة اخلطممّ غّض النظر عن األخطاء اجلزئية ،،ألّا تدعو إىل )تساحمّية(
لذلك جيب على املعّلمني و الباحثني العناية جبميع ألسنة و يف كتابات املتعّلمني ،و  على

ة و ـالنحويية و ـية و الصرفـالصوت: (ة على مجيع مستويااـبها متعلمو الّلغـيرتكاليت األخطاء 
الم و األلسنة قأللو صونًا واعد الّلغة ،ـن قـفي بيـل الوظيـالتكام أدـمبيًدا على ـتأك) …ية ـالدالل

  .لل زّ من اللحن و ال
بالية و ـاإلستق اءـن األخطـرق بيـلقد سبقت اإلشارة إىل الف: مادة تحليل األخطاء  -4

دراسة األخطاء  التعبريية ال اإلستقبالية   األخطاء اإلنتاجية ،و أّن حتليل األخطاء يعتمد على
شفوياً كان أم حتريرياً  هالتعبري يف جممل<< ألنّه من الّصعب التّعرف على هذه األخرية ، و ألّن 

وي ـهو الصورة النهائية اليت تفصح عن القدرة اللغوية ،و تكشف عن مستوى األداء اللغ،
  ) منطوقة(د تكون شفوية ـعبريية قاء التـإّن األخطـف  و من مثّ ،)2(>>للمتعلم 

  

طلب الكثري من تألنّه يدراسة األخطاء املنطوقة أمر صعب أو مكتوبة ،و يف احلقيقة أن 
و لكن من وجهة نظر عملية  << ريًا ، بحث جهدًا كالباالوسائل املتطورّة ،كما يتطلب من  

ألّن هذه املادة ميكن  )1(>>فمن األسهل بالطبع أن تقوم بدراسة منتظمة للمواد املكتوبة 
  .مالحظتها و مراجعتها و بالتايل يسهل على الباحث حتديد األخطاء املكتوبة و دراستها 
  : و البّد من اإلشارة إىل أّن املادة املكتوبة اليت ينتجها املتعّلم ميكن تقسيمها على قسمني 

   …ص و مثال ذلك التعبري احلّر و املقال  و القص:  التعبير التلقائي-أ

                                                 
 .175: املرجع السابق ، ص   (1)
ها دار الفكر العريب ، القاهرة ، ـرها تقوميـا تطويـدادهـإعمة ملناهج تعليم اللغة العربية ،يد أمحد طعيمة ، األسس العاـرش  (2)
 . 96: م ، ص  2000، 2ط

 .143:تقابل اللغوي و حتليل األخطاء ، ص حممود إمساعيل صيين ، إسحاق جممد األمني ، ال  (1)
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  ……كالرتمجات و التلخيص و إعادة الصياغة ،:   التعبير الموّجه- ب
هي اليت تكشف لنا عن  ) احلرّ (و تكاد أراء الّلغويني ُجتمع  على أّن مادة التعبري التلقائي أي 

حقيقة الّنظام الّلغوي للمتعّلم ، و ليس كّل مادة صاحلة لدراسة األخطاء ، و هذا ما يؤكّده 
و البد من مادة لغوية ينتجها املتعّلم تلقائياً كالتعبري احلّر و املقال << ): حيـالراجبده ـع(ول ـق

  .)2(>>…و القصص و احلوار الشفوي احلّر 

ة مقارنة بني النوعني يقدناملسألة ،و قام بدراسة  فقد وقف عند هذه) corderكوردور (أّما -
مجًال أو )ينقل(املوّجه، قد جيعل املتعّلم يستعمل  صل إىل أّن التعبري، فتو )التعبري املوّجه و احلّر (

فقرات بكاملها من الّنص األصلي ،و ذلك ال يساعُد على كشف أخطاء املتعّلم، ولكن  
ري عن موضوع جيهله ،أو يتفادى استعمال ـاشى التعبـجّنب ويتحتقد جيعل املتعّلم يري احلّر ـالتعب
إىل نتيجة وهي أّن ماهلا استعماًال صحيحاً، ليصل تعال يتمكن من اسو د لغوية جيهلها أـقواع
نايف خرما و علي (، وهذا ما يؤكده قول )3(ر احلرّ ـارة لألخطاء من التعبيثر إـري املوّجه أكثـالتعب

ال ميكن أن نكتفي مثال مبواضيع اإلنشاء اليت نطلب من الطالب كتابتها ملعرفة << ): حجاج 
الب غالبًا ما يلجأ إىل جتنب استعمال الكلمة أو اجلملة مدى متكنهم من اللغة ،ذلك أن الط

إال أا ،سليمة و لذلك تبدو كتابته اليت يشعر أنه غري متأكد منها ، اخل …أو صيغة الفعل 
ال يف و يتقنه و يستطيع استخدامه فقط ،تكون كذلك يف حدود ما يعرفه أن يف الواقع ميكن 

  .)4(>>نطاق اللغة مبجملها 
  

  :راحل تحليل األخطاء م –ثالثا 
  : ميّر حتليل األخطاء بثالث خطوات و مراحل إجرائية هي 

  : وتصنيفها تحديد األخطاء و وصفها -)1
منوذجًا لتجديد النطوق اخلاطئة أو ما أطلق عليه ) كوردر(لقد وضع : اءطألختحديد ا –أ 

أنظر الشكل : ( الّلغة الثانية يف الّلغة اليت ينتجها متعّلم ) اجلملة ذات البنية اخلاصة ( مصطلح 
>1<(.  

                                                 
 . 52:عبده الراجحي ، علم اللغة التطبيقي و تعليم العربية ، ص   (2)
 .143 :حممود إمساعيل صيين ، إسحاق حممد األمني ، التقابل اللغوي و حتليل األخطاء ، ص: جع اير   (3)
 . 109:ص ،علمها  جنبية َتعِليمها و تَ نايف خرما و علي حجاج ، اللغات األ  (4)
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لتحديد األخطاء اليت ينتجها املتعّلم ، جيب أّوًال التفريق بني نوعني ) كوردر(و حسب منوذج 
  : )1(من األخطاء 

واعد النحوية على مستوى اجلملة شّك و الق ق بالـو هي اليت ال تتف :رة ـاء ظاهـأخط –أ 
  . الصياغة سيئةيأيت جبمل اعد النحوية يف الّلغة اهلدف فمبعىن أّن املتعّلم هنا خيالف القو ،

و ،وى اجلملة ـو هي تراكيب صحيحة حنويًا على مست ):نةـباط(ر ظاهرة ـاء غيـأخط-ب
ولكن إذا هنا قد يأيت جبمل جيدة الصياغة ،ها غري مفهومة داخل السياق مبعىن أّن املتعّلم  ـلكنّ 

أنا خبري (فعبارة << . ال يكون مقبوالً  هَوَرَد فيه فإّن تفسري ُوِضَع هذا التعبري يف الّسياق الذي 
: ردا على السؤال قيلت و لكّنها خطأ واضح إذا صحيحة حنويًا على مستوى اجلملة ،)شكراً 

أخطاء على مستوى ( ، و الواضح بني املصطلحني ،و من هنا يأيت التفريق املباشر) من أنت ؟(
  .)2(>> )خلطابأخطاء على مستوى ا(و ) اجلملة 

ومن خالل  هذا النموذج أيضًا يتبّني  لنا بأنّه إذا متّكنا من تفسري اجلملة اليت أنتجها املتعّلم 
ِعيَد نٌ ال أن فما علينا حينئٍذ إ - د نوعي اخلطاء الظاهر و الباطنمع و جو  –تفسريًا مقبوًال 

دف ، مث نقارن هذه اجلملة غة  اهلصياغة و بناء اجلملة اليت أنتجها املتعّلم بشكل  حمكم يف اللّ 
لكي نتبني جوانب االختالف ) ة اخلاصةينأي ذات الب(ملة األصلية اخلاطئة اها و اجلعنناليت ص

  ). نية اخلاصةباجلملة ذات ال(بينهما من حيث القواعد ، و بالتايل حتديد موضع اخلطأ يف 
شرًا يشري إىل مدى تدّخل الّلغة األّم كما ُيشري هذا النموذج  إىل استخدام الرتمجة باعتبارها مؤ 

 و ذلك إذا كان الباحث على علم بلغة املتعّلم  إغة الثانية و كوا مصدراً للخطيف تعّليم اللّ 

 
و يف هذه ، إيصعب عليه تفسري اخلطاألّم ، أّما إذا مل تكن له معرفة مسبقة هلذه اللغة فإنّه 

ها تفسري كالم املتعّلم ، يتعّذر  على الباحث حتليل احلالة و غريها من احلاالت اليت يستعصي في
  .)1(أخطائه 

و الذي يبني كيفية حتديد اجلملة اخلاطئة يف لغة  corderو إليك املخطط الذي وضعه كوردر 
  : املتعلم 

  نموذج كوردر في التعرف على مواطن األخطاء) : 1(الشكل 
                                                 

 .208:مها ص يم اللغة و تعل، أسس تعل 144:التقابل اللغوي و حتليل األخطاء ، ص : يراجع   (1)
 .208:املرجع نفسه ، ص   (2)
 . 209: ، ص  السابقجع ، املرجع اير   (1)
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  : وهذه اخلطوة تأيت مباشرة بعد حتديد موضع اخلطأ  :  األخطاء وتصنيفهاوصف  –ب 
و وصف اخلطأ يكون عن طريق مقارنة العبارة اخلطأ و تصنيفه بدقة حمكمة ،وصف من  البدّ -

طأ هو وصف اخل <<) كوردر(يقول لعبارة الصحيحة يف اللغة اهلدف ،اليت أنتجها املتعّلم با
و تسري العملية على و العبارات املصّححة ،خلاطئة ماّدا العبارات ارنة ،يف األساس عملية مقا

و ذلك بغضّ الّنظر عن حقيقة أنّه قد توجد لدينا شبه العمل يف التحليل التقابلي ،حنو ي
أية  بينما ال توجد لديناللغة اهلدف ،) ارس حنوية خمتلفة وفق مد( دراسات و صفية متعددة 

لغويًا ونفسياً   إمن حتليل األخطاء هو تفسري اخلطفاهلدف دارس ،دراسة و صفية للغة ال
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ساعدة على التعّلم، فال يّهمنا بالّتايل إّال ذلك الوصف الذي يبني جماالت اختالف املدف 
  .)1(>>قواعد التحقيق يف الّلغة اهلدف عنها يف هلجة الدارس 

تمامه على أخطاء اجلماعات ال األفـراد و يرّكز اه "حتليل األخطاء"أّن با سبق ما فيلقـد ذكـرن -
أّن  هـذه اجلماعـات جيب أن تكـون متجانسة من مجيع النواحي التعليمية و االجتماعية و 

خر جيب التنبيه إليه ، وهو أّن منهج حتليل األخطاء يـُْعَىن فقط آوهناك شرط ية ،نالذه
ذلك أّن املثال الواحد << ملتجانسة باألخطاء اليت هلا صفة من االطراد و الشيوع يف اجلماعة ا

و جيب  أال نتحّدث عن القواعد اليت ى هفوة أو غلطة أو جمّرد ختمني ،للخطأ قد ال يكون سو 
 حني الّ إ"جته هو أو هلجة الّصف عمومًا و حناول أّن نصف يف ضوئها هلا الّدارس يتبعه
نتظمة ميكن وضع املناهج و و يف ضوء تلك األخطاء املظ إطراداً يف ورود نفس األخطاء ،نالح

  .)2( >>الربامج التصحيحية 
رف و الكتابة و الصوت و الص: ات األداء اللغوي ـع مستويـاء على مجيـف األخطـرى وصـجي-

يقع فيه املتعّلم  يف أّي مستوى من هذه املستويات إّمنا يدّل على  أو أي خط. النحو و الداللة 
اشرتيُت : ية الذي يقول متعّلم اللغة العربف.غوي لدى املتعّلمعد النظام اللخلل يف قاعدة من قوا

  .)3(..إّمنا يدل على خلل يف قاعدة من قواعد نظام العدد لديه ، و هكذا  زثالثة خب
  

ديد هذه األخطاء و ـر على حتـاء ال يقتصـإّن اهلدف من حتليل األخط:تفسير األخطاء -2
ف األساس من حتليل األخطاء هو تفسري هذه بل إّن اهلد،التعّرف على  أنواعها فحسب 

وعها حىت يتّم تفاديها مستقبالً ـقو بيان األسباب اليت أّدت إىل و  األخطاء برّدها إىل مصادرها
من جماالت علم الّلغة النفس  جماال<<،و يعترب تفسري اخلطأ اللغوي 

>>Psycholinguistique  << أاخلطإذ يدور البحث فيه عن أسباب و كيفية حدوث<< 
)1(.  

                                                 
 .146-145:، ص  السابق جع ، املرجعاير   )1(
 .146: املرجع نفسه ، ص   )2(
 .53- 52 :وتعليم العربية ، ص ، علم اللغة التطبيقي يعبده الراجح :جع اير   )3(
 . 146املرجع  السابق ، ص   )1(
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ملاذا تقع أخطاء مّعينة ؟ و ما هي األسباب : حياول اإلجابة عن األسئلة اآلتية  أفتفسري اخلط
يساعُده  إّصل الباحث إىل تفسري صحيح للخطع يف هذه األخطاء ؟ وتو و قو الكامنة وراء ال

  .على اختاذ اإلجراءات املناسبة لتجّنبه
و جامعة يف جمال تفسري  ثابتة ريجود معايعدم و : ي لة اليت تواجه الباحثني هإال أّن املشك

و يف غياب نظرية مقبولة بشكل عام حول كيفية تعّلم  الّلغة << ):كوردر(يقول األخطاء ،
، و مع ذلك ميكن )2(>>فإّن التفسري ما يزال فرضيّا بدرجة كبرية ) أو اللغة األوىل( الثانية 

  :إليها معظم الدراسات يف جمال حتليل األخطاء التعّرض إىل أهم التفسريات اليت توّصلت  
ة لغته األّم إىل اللغة ينل إىل نقل بيأثبتت الدراسات بأّن املتعلم  ميفقد : تدّخل الّلغة األّم -أ

فالشخص إذا كان جيهل بعض قواعد الّلغة  " و خاصة يف املراحل األوىل من تعّلمه ، ،اهلدف 
هاً ، أي قواعد لغته تعمل ممّا لديه أقرب  القواعد شبت ، أو يسالثانية ، فهو إّما أن يلتزم الّصم

  .)3(" األمّ 
بسبب ) اللغة اهلدف(تعلم املهارة اجلديدة و هذا النقل قد يكون إجيابيًا إذا عمل على تسهيل 

أوجه الشبه بني املهارتني ،و قد يكون سلبيا حبيث يعمل على عرقلة تعّلم  املهارة اجلديدة 
) Interferance( إلختالف بني املهارتني، و هذا ما يسمى بالتدخل الّلغويه اـبسبب أوج

  وقد أثبتت الدراسات التقابلية  إ، فينتج عن ذلك الوقوع يف اخلط)4(
  

إال أّن هذا األخري ال فيه ، تهكما أثبت حتليل األخطاء فاعليواها و فعاليتها يف هذا اال ،جد
دخل السليب لّلغة األم ، بل يرى بأن هناك أسبابًا أخرى إىل يرّد مجيع أخطاء املتعّلم إىل الت

  : ع يف اخلطأ من بينها و قجانب التدخل اللغوي تؤدي إىل الو 
ملتعّلم إىل الوقوع يف يُعد هذا العامل من بني أهّم العوامل اليت تؤدي با: الجهل بالقاعدة -ب

ة ما هو يف احلقيقة إال جزء من هذه اللغة اه املتعلم من مادة لغويـفمعلوم أّن ما يتلقّ األخطاء ،
ات و مستويات رت ـوزع على فـل يـبدة ،ـقدمي هذه املادة  اللغوية ال يتم دفعة واح،كما أّن  ت

ألبواب ال تقّرر على وهذه او العريب مثال متعددة و متشعبة ،فأبواب النح ؛تعليمية متعددة 
                                                 

 .146املرجع نفسه ، ص   )2(
 .  146: إسحاق حممد االمني ،حممود إمساعيل صيين ،التقابل اللغوي وحتليل األخطاء،ص  )3(
دوجالس براون ،أسس تعلم اللغة و – 55:م العربية ، ص عبده الراجحي ، علم اللغة التطبيقي و تعلي: ع ـراجـي  )4(

  . 214: تعليمها، ص 



منهج تحليل األخطاء في الدراسات اللسانية 

التطبيقية 
  الفصل األول                                                      ���������������������������

 92

بل تَوزّع على فرتات معينة حسب مستوى دة ،واحد و ال تقدم له دفعة واح يف مستوىاملتعّلم 
املتعّلم مع باب من أبواب النحو اليت مل تقّرر  فقدراته و استعداداته ،فإذا تصادالتلميذ و 

اء إًذا تنشأ بسبب اب فبمحض الصدفة فاألخطو إن أص إ، فإنّه ال حمالة يقع يف اخلطعليه بعدُ 
 <<:ألّن الّلغة كما يقول ) املعرفة اجلزئية بالّلغة)( يالرّاجح( لقاعدة أو ما أمساه باجهل املتعّلم 

أو أّا نظام مرتبطة ارتباطًا داخليًا ، اهمكتٍف بذاته ، أي أّن أجزاءه كلّ نظام داخلي مستقّل 
إّال بعد أن نكون قد )كامالً (شيء ال ميكن أن نتعّلمه ) أيّ (من أنظمة ، و معىن ذلك أّن 

  .)1(> >)كامالً (شيء ) كل (تعّلمنا 

وعدم معرفة املتعّلم للقاعدة يدفعه إىل  استخدام ما يقابلها يف اللغة األم ،فينتج عن ذلك 
  . ني السابقني ببو هنا يظهر التدخل بني الس) التدّخل(

إلفراط يف التعميم ،و ج األخطاء عن اـنتتد ـق:ياس الخاطئ ـيم و القـغة في التعمـالمبال -ج
استعمال اإلسرتاتيجيات السابقة يف مواقف جديدة << : هو )فتشبجاكو (التعميم كما يّعرفه 

و يف تعّلم اللغة الثانية فإّن بعض هذه اإلسرتاتيجيات يفيد يف تنظيم احلقائق حول الّلغة ،  …
  .)2(>> أّما بعضها األخر فقد يكون مضّلًال و غري قابل للتحقيق

  
  
  
  

للغة اهلدف اكتسبها مسبقًا و يطبقها على فاملتعّلم يف هذه احلالة يأيت بقاعدة من قواعد ا
و قد وصف بعُض <<.  أمواقف جديدة ال تنطبق عليها ، فينتج عن ذلك الوقوع يف اخلط

  .)1(>>الباحثني هذه الظاهرة بأّا تعليم متخم للبنية

( در اخلطأ يتجاوز النقل من لغة إىل أخرى أو ما يسمى ـيتضح من ذلك، بأن مصو 
هذا النقل قد دف نفسها ،و نقل داخل اللغة اهلىل نقل من نوع أخر و هو إ) بالتدخل اللغوي

                                                 
 .54 :عبده الراجحي ، علم الّلغة التطبيقي  وتعليم العربية ، ص  )1(
 .121 :حممود إمساعيل صيين ، إسحاق حممد األمني ، التقابل اللغوي و حتليل األخطاء ص  )2(

 . 123: ص ، السابقهاملرجع  (1) 
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 وعقا زاد عن حّده فإنه يؤدي إىل الو يكون إجيابياً و يساهم يف اكتساب اللغة الثانية ، ولكّنه إذ
  .)2(يف االحنرافات الّلغوية و هو ما يسمى باإلفراط يف التعميم 

ع يف و ون سببًا يف الوقأّن بيئة التعّلم كثريا ما تكلقد أثبتت الدراسات ب: بيئة التعّلم  -د
ادة التعّلم و ـمي ، الكتاب املدرسي ،الفصل الّدراس: يئة التعّلم هنا مثًال بو يقصد باألخطاء ،

  .و املوقف االجتماعي يف حالة التعّلم الذايت املعّلم و هذا يف حالة التعّلم املدرسي ،
أو عن بعض الرتاكيب أو الكلمات اليت اخلاطئ للمعلم ، ألخطاء عن الشرحفكثريًا ما تنتج ا

ن افرتاضات خاطئة يوذلك يؤّدي باملتعّلم إىل تكو ئة يف الكتاب املدرسي ،تـَُعرُض بطريقة خاط
االجتماعي أو  فقباملفاهيم اخلاطئة ،أّما فيما خيّص املو ) دزريتشار ( هيأو ما يسمعن الّلغة ،

ألّن اكتساب الّلغة  الذي خر من األخطاء ،آالوقوع يف نوع  البيئة االجتماعية ، فهي تؤدي إىل
ّلغة اهلدف يف ال) احمللية( يتم يف بيئة اجتماعية معينة بدون معلم ، قـد يؤدي إىل تدخل اللهجة 

  .)3(  إأن تلك اللهجة تصبح مصدراً للخطأي ، أع يف اخلطو ق،فيؤّدي ذلك إىل الو 
م ادراسعدد من الباحثني من خالل ا إليههذا عن بعض األسباب اليت توّصل 

يف   البمن خالل تشخيص أخطاء الطنرى  فوسو ،ألخطاء املتعلمني ) امليدانية(التطبيقية 
ب إىل لاهل هي راجعة إىل هذه األسباب أم أن هناك أسبابًا أخرى تؤّدي بالطكتابة العدد ،

  .الوقوع يف مثل هذه األخطاء
  
  

  
  :اء ـاألخط بـتصوي -3

ر دور حتليل األخطاء على حتديد مواطن األخطاء و تصنيفها و معرفة أسباا ال يقتص  
و بل يسعى الباحثـون و الدارسون من خالل حتليل األخطاء إىل غاية أبعد من ذلك ،فحسب 

ال يقومون بعبء حتليل األخطاء الّلغوية  <<فالباحثون هي التصّدي لألخطاء و عالجها ،
ل ـبه ،ـة يف ذاتيس لتحليل األخطاء غاروف أنه ليـن املعا ، إذ أنّه مية التحليل ذاـبة يف عملـرغ

                                                 
  .218: اللغة و تعليمها ، ص  مس تعلسبراون ، أ سدوجال:راجع ي  (2)
 .219: ، ص  نفسه  املرجع   (3)
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ع نّرد أداة يتوَسُل ا الدارسون اللغويون للوصول إىل غاية تعليمية أبعد و أجّل و هي مـو جمـه
  .)1(>>ها قوعتملة أو التصدي لعالجها عند و ظهور األخطاء اللغوية احمل

العوامل اليت أدت و ال بعد التعرف على مصادرها ،تعلم إو ال ميكن تصويب أخطاء امل
ما يعود ؛ فمنها سباب متنوعة بأن هذه األ –لبحث مضى من افيما - و قد عرفنا إىل وقوعها ،

 …منها ما يعود إىل عوامل نفسية و ،و منها ما يعود إىل اجلهل بالقاعدة إىل التدخل اللغوي ،
على أّن . ها يف املستقبليادفعالجها و ت ح لألخطاء يساعُد علىتفسري صحيإىل و الوصول 

 ة تقدمييتم بإعاد الباحثني اللسانني يؤكدون على شيء مهم و هو أن تصويب األخطاء ال
كما هو معروف يف مدارسنا العربية بدروس التقوية و التدعيم نفس املادة للمتعلم مرة أخرى ،

  .)2(املالئمةمث تقدمي املادة ، إتم عن طريق التعرف على سبب اخلطبل ي
يف                                                                                                                           حتدث عن دراسة أخطاء املتعلمني  ماعند) شال زكريايم(يه ـد علـو هـو مـا يؤك

إّن عملية تصحيح األغالط ال تقتصر على إعادة تقدمي املادة اللغوية بواسطة  <<:قوله 
التمارين ذاا ،بل تقتضي تفهم مصدر  األغالط على حنو ميكن األستاذ من توفري املادة 

  .)3(>> اللغوية املالئمة

  : إال أّن اآلراء حول طريقة تصحيح و تصويب األخطاء ختتلف -
  
  
  

ال َيسر املتعلمني بل يؤدي  أالفوري أو الَعَلِين للخط فهناك من الباحثني من يرى بأن التصحيح
إّن  )براون دوجالس(و يف ذلك يقول  )1(إىل اإلصابة بنوع من اإلحباط و فقدان الثقة بالنفس 

أن إىل غالبا ما تؤدي بالدارس كيب اخلاطئة ،ا ح و االهتمام بالرت اطعات و التصحيرة املقكث<<
ما يقوله خطأ و أّن األمل  يتخلى عن حماوالته يف االتصال باآلخرين ، ألنّه يدرك أن معظم

  .)2(>>يف أن يقول شيئاً صحيحاً  ضئيلٌ 

                                                 
 .49 :عارف كرخي أبو خضريي ، تعليم اللغة العربية لتغري العرب ،ص  (1)
 .57:عبده الراجحي ، علم اللغة التطبيقي و تعليم العربية ، ص : يراجع   (2)
 .54:و تعليم اللغة ، ص  نيةنظرية األلسزكريا ، مباحث يف الميشال   (3)

 .175 :التقابل اللغوي وحتليل األخطاء ، صحممود امساعيل صيين و اسحاق حممد االمني ،: يراجع   )1(
 .239:م اللغة و تعليمها ، ص الس براون ، أسس تعلجدو   )2(
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أن  )تري ب(و من بينهم - قد سبقت اإلشارة إليه يف البحث و .خر آاجتاه أنصار يرى  يف حني
و أّن وق االتصال ،ـعتر على الفهم و ـتؤثصر على األخطاء اليت ـب أن يقتيح األخطاء جيـتصح
الشامل أي سيؤّدي بال شك إىل أسلوب أكثر تأثرياً و إمتاعاً من أسلوب التصحيح  <<ذلك 

  .)3(>> تصحيح مجيع األخطاء 

يسمى باألخطاء يزها بني ما ـد متينـفيما ذهبت إليه ع)بريت( )هندركسون(يوافق و 
يقوم أن يتبني الفرق بينهما و الكلية ،ويرى بأن املعلم الفطن هو الذي جيب األخطاء اجلزئية و 

 بيف حني يوصي بعدم تصويألا حتول دون فهم الرسالة ،،قط بتصحيح األخطاء الكلية ف
املتعلم  ه األخطاء يشوش ذهنتصحيح مثل هذ و أنّ ية ألا ال تعوق االتصال ،ـاجلزئاألخطاء 

  . )4(و مينعه من االسرتسال يف إنتاجه اإلتصايل ،
إذ ليس من السهل اإلجابة عن صويب األخطاء مسألة شائكة جدًا ،و احلقيقة أّن مسألة ت

مىت و كيف تعاجل أخطاء املتعلمني ؟ غري أّن الرأي القائل بعدم تصحيح هذه : السؤال 
يعزز ظهور األخطاء عند املتعلم ة دون اجلزئية يف احلقيقة ياء الكلـطح األخيـحأو تصاء ،ـاألخط

.  
  
  
  
  
  

  :اء في تعليم اللغة ـيل األخطـأهمية منهج تحل -رابعاً 
ة ـلغأمهية بالغة يف تعليم ال) Analyse des erreurs( إّن ملنهج حتليـل األخطاء    

يفها و د األخطاء و تصنـديـعلى حتطاء ،ألبنائها ،أو لغري أبنائها ،إذ ال يقتصر دور حتليل األخ
ألخطاء ائيا أو بل اهلدف من ذلك هو القضاء على هذه االبحث عـن أسباا فحسب ،

ها على ألسنتهم وعيفمن خالل حتديد األخطاء اليت يقع فيها املتعلمون ومدى شالتقليل منها ،
رف على الصعوبات و و التعرف على أسباا ، ميكن الباحث من التعأو يف كتابام ،

                                                 
 . 175:ألخطاء ، ص حممود إمساعيل صيين ، إسحاق حممد األمني ، التقابل اللغوي و حتليل ا  )3(
 .241-240مها ، صيدجالس براون ، أسس تعلم اللغة و تعل: يراجع  )4(
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جه املتعلم و بالتايل البحث عن احللول املناسبة هلا ،فتحليل األخطـاء ااملشكالت اللغوية اليت تو 
كمـا غوية ،ليسـاعد معلم اللغة على اختيار النظام  الذي يزّود التالميذ فيه باملفردات ال<< 

ية األخطاء ، اليت ميكن أن ميكنه مـن اإلفادة من معرفة درجات شيوع األخطاء يف حتديد نوع
بري الالزمة للتعلم ، و اليت ايعاجلها معاجلة جدية ، فيوليها أولوية خاصة ، وخيتار طبقًا هلا التد

مكان بإبل و أكثر من ذلك ، إذ  )1(>>س إعانة بالغة ـنه يف عملية التدريـن أن تعيـميك
حبوث حتليل األخطاء يف و ضع القائمني على شؤون الرتبية و التعليم االستفادة من نتائج 

الكتب و صياغة املناهج ، و ذلك من خالل استدراك املباحث و األبواب اللغوية اليت أثبتت 
مية حسب األولوية،  يو إدراجها يف املناهج و املقررات التعلهذه الدارسات ضعف املتعلم فيها ،

ثبت اخللل يف الطريقة إذ يار طريقة  التدريس املناسبة من اخت) حتليل األخطاء(كما ميكن 
  .)2(املتبعة 

قد ركزت معظم إهتمامها على تطبيق منهج إذا كانت الدراسات اللسانية التطبيقية و 
،فإن ذلك ال يعين بأن هذا ) اللغة الثانية و تعلمها(حتليل األخطاء يف تعليم اللغة األجنبية 

عتماد على هذا املنهج يف تعليم يف تعليم اللغة ألبناءها بل بإمكان اإلاملنهج ليس له جدوى 
اللغة للناطقني ا من أبناءها و اإلستفادة منها ،وهذا ما سأحاول إثباته من خالل إعتماد هذا 

  .  يف كتابات الطالب اجلامعينياملنهج يف حتليل أخطاء العدد 

                                                 
 50- 49دراسات يف املنهج و طرق التدريس، ص ،. ر العرب ـغة  العربية لغيـم اللـريي ، تعليـارف كرخي أبو خضـع  )1(
. 
 .63-60:  املرجع نفسه ، ص : يراجع   )2(
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  )وصف المدونة( :ئة ــتوط
و  ،املتعلقة بكتابة العدد،يل أخطاء طلبة اللغة العربية يف اجلامعة اجلزائرية ـلدراسة و حتل  

استوجب األمر اختبار مدونة مكتوبة من إعداد الطلبة ،فوقع ، عن أنواعها و أسبااالكشف 
) لليسانس و املاجستريحبوث ا(وية اجلامعية و هي ـوث اللغـمن البحإختياري على صنفني 

لألسباب املذكورة يف املقّدمة ،وملا كان من الصعب اإلطالع على كل البحوث الّلغوية اليت 
) البحوث(ُأجنزت يف اجلامعة اجلزائرية و حتليلها ،عمدت إىل اختيار عيّنات من الّرسائل 

ة من واحد و عشرين حبثاً مكّونليستقّر اختياري يف األخري على عّينة اجلامعية اختيارًا عشوائيًا 
  : إليك أهم معطياا 

  
  حبوث املاجستري  حبوث الليسانس  العينة المدروسة

  لغة عربية   لغة عربية   : التخصص 

  حبوث  7  حبثا  14  : عدد البحوث 

  )م2005-م1995(  )م2004-م1999(  : التحديد الزمني 

عنابة –تلمسان : جامعات   : التحديد المكاني 

  ورقلة 

–بسكرة –باتنة : عات جام

  اجلزائر –تلمسان 

  
  من هذا البحث       :ص) 2(امللحق و      :ص) 1(من التفاصيل راجع امللحق و ملزيد  
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  و تصنيفهاوصفها  تحديد األخطاء: المبحث األّول 
هي حتديد مواضع  -كما سبقت اإلشارة إليه-ل األخطاء إن أوىل خطوة يقوم ا حملّ   

  .،وهذا ما ستكشف عنه هذه املرحلة من الدراسةء و التعّرف على نوع كل منها ألخطاهذه ا
ليت وقع فيها طلبة ، وجدُت أن األخطاء اللمدونّة حمور هذه الدراسةفمن خالل تفحصي 

ا طلبة املاجستري ؛حيث اسُتعِمل العدُد سبعمائة و ـثر من األخطاء اليت وقع فيهـالليسانس أك
ألربعة عشر ،ووصل عدد األخطاء فيها إىل ثالمثائة و ايف حبوث الليسانس مخساً و مخسني مرة 

  % 40تسعة أخطاء أي بنسبة مائوية قدر بـ 
  
  
  
  
  

  الليسانسحوث يبين النسبة اإلجمالية ألخطاء العدد في ب مثيليرسم ت
،وبلغ عدُد  أما يف حبوث املاجستري السبعة ،فقد ورد فيها العدد أربعمائة و ثالثًا و عشرين مرةً 

  .%19.85: األخطاء فيها أربعًة و مثانني خطًأ ،بنسبة قدرت بـ 
  
  
  
  
  

 ألخطاء العدد في بحوث الماجستيرارسم تمثيلي يبّين النسبة اإلجمالية 

على أنواع األخطاء العددية اليت وقع فيها طلبة ف كما مكنين حتليل هذه األخطاء من التعرّ 
  : زائرية و هي ستة أنواع اللغة العربية يف اجلامعة اجل

  

2

 

1

2

 

 يسانس نسبة األخطاء اإلمجالة يف حبوث الل

 نسبة األخطاء اإلمجالية يف حبوث املاجستري 
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  .أخطاء يف تأنيث العدد و تذكريه-
  .أخطاء يف ضبط العالمة اإلعرابية للعدد -
  .أخطاء يف ضبط العالمة اإلعرابية للمعدود-
  .أخطاء يف نعت املعدود-
  .املعدودأخطاء يف صياغة -
  .أخطاء يف تعريف العدد و تنكريه-

عّرف على أصناف األخطاء فحسب ،بل يتعداه إىل و ال يتوقف دور حتليل األخطاء على الت
  : التعّرف على درجات شيوع كل نوع من هذه األنواع ،وهذا ما يبيّنه اجلدول اآليت 

  
  نسبة وروده في بحوث الماجستير  نسبة وروده في بحوث الليسانس  أ ــنوع الخط

  % 71,42 % 52,31  خطأ يف تأنيث العدد و تذكريه 
مة اإلعرابية أخطاء يف ضبط العال

  للعدد
31,45 %  14,28 %  

أخطاء يف ضبط العالمة اإلعرابية 
  للمعدود 

6,62 %   3,57 %  

  % 3,57  % 4,96  أخطاء يف نعت املعدود 
  % 3,57  % 3,31  أخطاء يف صياغة املعدود 

  % 3,57   % 1,32   أخطاء يف تعريف العدد و تنكريه
واع األخطاء العددية في عّينة البحوث جدول يوضح النسب المائوية ألن:  )1(الجدول 

  اللغوية المدروسة
بأّن األخطاء يف تأنيث العدد و تذكريه أعالها عدداً ،تكشف النتائج املرصودة يف هذا اجلدول 

،مث تلتها األخطاء يف ضبط العالمة  % 52.31: نسبتها يف حبوث الليسانس ؛حيث بلغت 
،مث األخطاء املتعلقة بضبط العالمة اإلعرابية  % 31.45: اإلعرابية للعدد بنسبة قدرت بـ 

  مث  % 4.96بـ ،فاألخطاء املتعلقة بنعت املعدود  % 6.62للمعدود بنسبة 
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،يف حني سّجلت األخطاء املتعلقة بتعريف  % 3.31األخطاء يف صياغة املعدود بنسبة 
  .  % 1.32العدد و تنكريه أدىن نسبة قّدرت بـ 

  : ح لنا هذه النسب أكثر و التمثيل املوايل ،يوض
  
 
 
 
 
 
 
 
 

في بحوث  اإلجمالية ألنواع األخطاء العدديةالنسب المائوية تمثيل بياني يوضح 
  الليسانس

نفسه ينطبق على درجات شيوع األخطاء يف حبوث املاجستري ؛حيث سجلت و األمر 
ألخطاء املتعلقة مث تلتها ا  %71.42األخطاء يف تأنيث العدد و تذكريه أكرب نسبة قدرت بـ 

،يف حني تقامست األخطاء املتعلقة بضبط  % 14.28:  للعدد بنسبة بضبط العالمة اإلعرابية
املعدود و نعته و صياغته ،و األخطاء املتعلقة بتعريف العدد وتنكريه املرتبة الثالثة ،بنسبة قدرت 

  : ،وفيما يلي متثيل بياين يوضح لنا الصورة أكثر  % 3.57: بـ 
  
  
  
  
  
  
  

تمثيل بياني يوضح النسب المائوية اإلجمالية ألنواع األخطاء العددية في بحوث 
  الماجستير

1

2

3

4

5

6

 

  التأنيث و التذكري أخطاء           
  أخطاء يف ضبط العالمة اإلعرابية للعدد       
   أخطاء يف ضبط العالمة اإلعرابية للمعدود        
  أخطاء يف نعت املعدود        
  أخطاء يف صياغة املعدود        

  أخطاء يف تعريف العدد و تنكريه         
           

  نيث العدد و تذكريه يف تأأخطاء           
  أخطاء يف ضبط العالمة اإلعرابية للعدد       
   أخطاء يف ضبط العالمة اإلعرابية للمعدود        
  أخطاء يف نعت املعدود        
  أخطاء يف صياغة املعدود        

  أخطاء يف تعريف العدد و تنكريه         
           

1

2

3

4

5

6
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هذه  بس،بأن نوقد أظهرت الدراسة اإلحصائية ألخطاء الطلبة يف البحوث اللغوية   
: أعلى نسبة قدرت بـ ] 9تخ [آخر ،حبيث سجل البحث إىل األخطاء تتفاوت من حبث 

  . % 7: أدىن نسبة قدرت بـ ]  1مج[ل البحث يف حني سج  % 69.23
ْت بأن نسبة شيوع األخطاء العددية يف حبوث ني فإّن اإلحصاءات اليت أجنزت ،ب و على العموم

ارنة باألخطاء املوجودة يف حبوث املاجستري ،واجلدوالن املواليان جدا مق ةفعمرتالليسانس 
  :يف كل حبث على حده إحصائها أنواع األخطاء العددية و يقدمان تفاصيل أكثر عن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الفصل الثاني�����������                                                                                  وعالجها أسبابهاأنواعها و : د اعدتحليل أخطاء األ

 103
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    أنواع األخطاء العددية و إحصاؤها في كل بحث
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  % 12,5  -  -  -  -  4  1  5  40  1تخ 
  % 40  -  5  -  -  4  5  14  35  2تخ 
  % 34,83  -  1  2  1  29  21  54  155  3تخ 
  % 36,66  -  1  -  3  1  6  11  30  4تخ 
  % 55  -  1  -  -  2  19  22  40  5تخ 
  % 20  1  -  -  -  1  10  12  60  6تخ 
  % 50   -  -  -  1  4  4  9  18  7تخ
  % 25  -  -  -  -  -  7  7  28  8تخ 
  % 69,23  1  1  -  -  29  23  54  78  9تخ 
  % 45,83  -  -  -  -  8  14  22  48  10تخ 
  % 60  -  -  -  -  -  15  15  25  11تخ
 27,61   -  1  -  -  7  21  29  105  12تخ 

%  
  % 52,38  -  -  13  14  2  4  33  63  13تخ
  % 50  2  -  -  1  4  8  15  30  14تخ

موع
ا

  

  
  مرة755

  
  خطأ302

  
  خطأ158

  
  خطأ95

  
  خطأ20

  
  خطأ15

  
  أخطاء10

  
  أخطاء4

  
-  

ة  
ائوي

ب امل
لنس

ا
لية 

مجا
اإل

  

  
100%  

  
40 %  

  
%52,31   

  
%31,45  

  
%6,62  

  
%4,96  

  
3,31 %  

  
1,32 %  

  
  
-  

  
ح أنواع األخطاء العددية و نسب تواترها في بحوث جدول إحصائي يوضّ ) : 2(الجدول 

  )الليسانس(التخرج 
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ث 
بح

ز ال
رم

  

فيه 
دد 

 الع
رود

ت و
 مرا

عدد
  

فيه 
ردة 

 الوا
طاء

ألخ
دد ا

ع
  

  أنواع األخطاء العددية و إحصاؤها في كل بحث 

  

 تذ 
د و

لعد
ث ا

تأني
يف 

اء 
خط

أ
ريه 

ك
بية   

إلعرا
مة ا

عال
ط ال

ضب
يف 

اء 
خط

أ
دد 

للع
  

بط
 ض

 يف
طاء

أخ
 

بية 
إلعرا

مة ا
عال

ال
ود 

معد
لل

  

ود 
ملعد

ت ا
 نع

 يف
طاء

أخ
ود   

ملعد
غة ا

صيا
يف 

اء 
خط

أ
ريه   

تنك
 و 

عدد
ف ال

تعري
يف 

اء 
خط

أ
  

  

 % 7  -  -  -  -  -  7  7  100  1مج

  % 38,18  -  -  1  -  3  17  21  55  2مج
  % 36,84  -  -  -  -  2  5  7  19  3مج
  % 30,30  -  -  -  1  1  18  20  66  4مج
 21,73   1  -  -  1  2  1  5  23  5مج

%  
 13,84   1  2  2  1  4  8  18  130  6مج

%  
  % 20  1  1  -  -  -  4  6  30  7مج

وع 
جم

الم
  

  
  مرة423

  

  
  خطأ84

  
  خطأ60

  
  خطأ12

  
  أخطاء3

  
  أخطاء3

  
  أخطاء3

  
  أخطاء 3

  
-  

ية 
ائو

الم
بة 

نس
ال

لية
جما

اإل
  

  
  
100%  

  
  
19,85 %  

  
  
71,42 %  

  
  
14,28 %  

  
  
3,57 %   

  
  
3,57 %  

  
  
3,57 %   

  
  
3,57 %  

  
-  

  

واع األخطاء العددية و نسب تواترها في بحوث ـجدول إحصائي يوّضح أن: ) 3(الجدول 
  الماجستير 

و بعد أن عرّفتنا هذه الدراسة اإلحصائية على أنواع األخطاء يف كتابة العدد لدى   
  الطلبة ،وإحصاء كل نوع منها ،نأيت اآلن على حتليل هذه األخطاء ووصفها ،وذكر 

  
  

ث 
ل حب

يف ك
اء 

خط
 لأل

وية
املائ

ب 
لنس

ا
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 مث يبان وجه الصواب يف كل موضع خالف فيه الطلبة قواعد العددالتفاصيل املتعلقة بكل نوع ،
يف اجلداول اآلتية يشري إىل أن اجلملة حتتوي على أكثر (*) وللتنبيه فإن أي رقم وضع أمامه 

  .من خطأ، وسوف يتكرر ذكرها يف جدول آخر يعاجل النوع اآلخر من األخطاء
  أخطاء في تأنيث العدد و تذكيره : أوًال 

بّني لنا بأن أكثر أنواع أخطاء العدد وروداً يف حبوث تي) 3(و ) 2(ل اجلدولني من خال
الطلبة هي األخطاء املتعلقة بتأنيث العدد و تذكريه ،حيث بلغت نسبة هذا النوع من األخطاء 

،كما  %71 : ،كما جتاوزت يف حبوث املاجستري نسبة  % 52.31 : يف حبوث الليسانس 
كل حبوث الليسانس و املاجستري   هذا النوع من األخطاء فرض نفسه يفأثبت لنا اجلدوالن بأن 

املدروسة ،بل أكثر من ذلك ،فقد تبّني بأّن األخطاء املتعلقة بتأنيث العدد و تذكريه بلغت 
  ).1مج – 11تخ  – 8تخ (يف  بعض البحوث  % 100نسبة 

قواعد العدد من حيث التأنيث  و اجلدول املوايل بسرد لنا مجلة املواضع اليت خالف فيها الطلبة 
  : و التذكري 

الجملة التي ورد فيها الخطأ في تأنيث العدد و   الصفحة  رمز البحث
  تذكيره 

  الصــــواب

  ثالثة صوائت ...   ارسون من أهل اإلختصاص ثالث صوائتدد الدح  34   1تخ 
  
  
   2تخ 

  عشرة الء الؤ اءة هعلى قر ...  بزيادة أربع على قراءة هؤالء العشر   20
  و هي ثالثة ...   امليم الساكنة و هي ثالث  و أحكام  27
  احلروف األحد عشر ...   و هذه احلروف اإلحدى عشرة ...  42
  من املقاربات الثالث ...   من املقاربات الثالثة ...  43
  تسع مرات ...  النون الساكنة تسعة مرات ...  59

  
  
  
  
  
  3تخ 

  الفصول الثالثة ...  و بعد الفصول الثالث ...  ب
  مخس و عشرين صيغة ...  تبلغ حنو مخسة و عشرين صيغة ...  16
  اثين عشر فعالً ...  بلغ عددها اثنتا عشرة فعالً   *92
  إحدى و ثالثني مرة ...  وردت واحد و ثالثون مرة   *98

  أحد عشر فعالً ...  وقد أحصينا منه حوايل إحدى عشرة فعال   100
  أربعة أبنية ...  ية اعر أربع أبندم الشاستخ  102
  منها مثانية و أربعون فعال ثالثياً   منها مثان و أربعني فعالً ثالثياً   *103
  مائة و أربعة و سبعني فعالً ...  ظهر حوايل مائة و أربع و سبعون فعالً   *107
  أحد عشر فعالً ...  ورد حوايل إحدى عشرة فعالً   108
  أربعة و ثالثون فعالً ...  الثون فعالً فقد ظهر أربع و ث  110
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  تسع عشرة مرّة ...  املهموز ورد حوايل تسعة عشرة مرة   110
  أحد عشر فعالً ...  ورد إحدى عشرة فعالً   110

  الصيغ الثالث ...  باإلضافة إىل هاته الصيغ الثالثة   145  
  مثاين عشرة مرة ...  ورد مثانية عشرة مرة   147
  سبع عشرة مرة ...  عشرة مرة  ورد سبعة  147
  ست عشرة مرّة ...  ستة عشرة مرة ) فعل(استقدم الشاعر بناء   147
  مخسة عشر مصدراً ...  مخسة عشرة مصدراً ...  151
  أربع مرات ...  منها من أفعال ثالثية ) مرات(أربعة   155
  مخس صيغ ...  ورد يف النماذج مخسة صيغ للمبالغة   156
  ...ثالث صيغ ...  منها مشتقة ) صيغ(ثالثة   156
  مخسة عشر امساً ...  بلغ عددها مخسة عشرة امساً   156

  
  
   4تخ

  ثالث قصص ...  تناولت هذه السورة ثالثة قصص   30
  ستة ضمائر ...  وردت ست ضمائر   -
  مخسة ضمائر ...  وقد وردت مخس ضمائر   66
  ثالثة ضمائر ...  ورد ثالث ضمائر خماطب   67
  ثالثة ضمائر ...  نالحظ ورود ثالث ضمائر للمخاطب   73
  ثالثة عشر ضمرياً ...  فلقد ورد ثالثة عشرة ضمرياً   73

  
  
  
  
  
  5تخ

  األبنية الثالثة ...  ية الثالث و هذه األبن  17
  اثين عشر وزناً ...  تصاغ على اثين عشرة وزناً   18
  ى و ثالثني مرّة إحد...  ورد اسم الفاعل واحداً و ثالثني مرة   33
  مثان و عشرون مرّة ...  منها مثانية و عشرون مرة   33
  مخس عشرة مرّة...  و من الثالثي الالزم مخسة عشر مرة   33
  سبع عشرة مرة ...  و من الثالثي املتعدي سبعة عشر مرة   33
  أربع مرات ...  و من الثالثي املعتل أربعة مرات   33
  أربع عشرة مرة ...   ورد أربعة عشرة مرة  33
  من ثالث أحوال ...  ال ختلو أفعل التفضيل من ثالثة أحوال   33
  أربعة عشر ...  )اسم مفعول(و من الثالثي املتعدي أربعة عشرة   38
  أربعة عشر امساً ...  و من الثالثي الصحيح أربعة عشرة امساً   38
  )غصي(مخس ...  )صيغ(و من الثالثي اّرد مخسة ...  41
  اثنـتان ...  )صيغ(و من الثالثي املزيد فيه حبرف اثنان ...  41
  )صيغ(أربع ...  )صيغ( ةو من املعتل أربع  41
  )صيغ(مخس ...  )صيغ(و من الصحيح مخسة   41
  )صيغ(ثالث ...  )صيغ(و من الالزم ثالثة   41
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  )صيغ(ست ...  )صيغ(و من املتعدي ستة   41
  
  
  
  
  
  6تخ

  منها إحدى و أربعون مرة ...  ...أربعون مرة منها واحد و   43
  )مرة(و إحدى و أربعون ...  من الصحيح ) مرة(وواحد و أربعون ...  43
  مخسة عشر منصوباً ...  و تعدادها مخسة عشرة منصوباً   أ
  احلواس اخلمس ...  و كذلك أفعال احلواس اخلمسة   6
  ة ألف ذراع باثنيت عشر ...  ما يقدر باثين عشر ألف ذراع   16
   بثماين أدوات ...   بثمانية أدوات يقدر ...  16
  مثاين أدوات ...  لالستثناء مثانية أدوات   26
  اختيار ثالٍث منها ...  منها ) أدوات(عمدنا إىل اختيار ثالثة   49
  منها  اً مخس...   ...منها  ست مرات ،مخسةذكر يف السورة   60
  أحوال املفعول ألجله ثالث   أحوال املفعول ألجله ثالثة   
  من ثالث أحوال ...  ال خيلو اسم ال النافية للجنس من ثالثة أحوال   29
  ست أحوال ...  خلرب كان و أخواا سنة أحوال   30

  
   7تخ 

  من بني ثالثة و تسعني و مائة موضع   من بني ثالث و تسعني و مائة موضعاً   *44
  ثالث وسائل ...  سائل املعجم مل يستعمل سوى ثالثة و   51
  عشر دالالت ...  و أعطى للباطل عشرة دالالت   52
  اثنتني و عشرين مرة ...  و الباطل اثنني و عشرين مرة ...  22

  
  
  
  8تخ

  من إحدى عشرة سورة ...  من إحدى عشر سورة " تبارك"يتكون جزء   03
  اآليات الثالث األوىل   اآليات الثالثة األوىل   31
  يف ستة مواضع ...  يف ست مواضع وردت   35
  يف ثالثة مواضع ...  ورود هذا النمط يف ثالث مواضع    38
  على اثين عشر بناًء ...  تبين العرب أمساء املبالغة على اثنيت عشر بناء  42
  يف ستة مواضع ...  وردت هذه الصيغة يف ست مواضع   43
  وردت يف أربعة مواضع   وردت يف أربع مواضع   44

  
  
  
  9تخ 

  إىل ثالثة مباحث ...  مقّسمة إياه إىل ثالث مباحث   أ
  أربعة مستويات ...  تعاجل فيه أربع مستويات   4
  حوايل تسعمائة و اثنتني و مخسني مرة ...  ورد يف القصيدة حوايل تسعمائة و اثنان و مخسون مرة   *18
  املقاطع الثالثة ...  و بتنوع هذه املقاطع الثالث   19
  أو ثالثة ...  ...ترد بعد سطر أو سطرين أو ثالث  23
  حوايل اثنتني و سبعني مرة ...  الدال تكرر حوايل اثنان و سبعون مرة   *25
  حوايل اثنتني و مخسني مرة ...  كّرر حوايل اثنان و مخسون مرة ت  *25
  حوايل ست عشرة مرة ...  تكرر حوايل ستة عشرة مرة : اهلاء   25
  حوايل إحدى و أربعني مرة ...  حوايل واحد و أربعون مرّة  حيث ورد  *26
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  )فعالً (حوايل تسعة و ستني ...  يتجاوز عددها حوايل تسع و ستون بعد اخلمسمائة   32  
  مخس عشرة مرة ...  ورد هذا البناء مخسة عشر مرة   34
  ثالث عشرة مرة ...  ثالث عشر مرة البناء ورد هذا   34
  مخس عشرة مرة ...  مخسة عشر مرة  البناءورد هذا   34
  مخس عشرة مرة ...  مخسة عشر مرة البناء ورد هذا   35
  ورد اثنيت عشرة مرة ...  حيث ورد اثنا عشرة مرة   *35
  ذات ثالثة املقاطع ...  حيتوي على األبنية ذات ثالث مقاطع   *36
  ست عشرة مرة ...  ورد ستة عشرة مرة   37
  أو بثالثة ...  حرفني أو بثالث املزيد حبرف أو   42
  إحدى و سبعني صيغة ...  وجدنا حوايل واحد و سبعون صيغة   *43
  من ثالثة عناصر ...  الرتكيب الذي يتكون من ثالث عناصر   47
  ثالثة و ثالثني تقدمياً ...  وصلت إىل حوايل ثالث و ثالثون تقدمياً   *56
  اثنيت عشرة مرة ...  ورد اثنتا عشر مرة يف القصيدة   *57
  يف أربعة مواضع منها ...  و ذلك يف أربع مواضع منها   58

  
  
  
  
  
  

  10تخ

  اثين عشر ضمرياً ...  يعد املرفوع املنفصل اثنا عشرة ضمرياً   *7
  ستة و ثالثون ضمرياً ...  فاملنفصل فيه ست و ثالثون ضمرياً   7
  ست صيغ ...  تتكرر صيغة املثىن لتصبح ستة صيغ   12
  ستة عشر ضمرياً ...  و هي ستة عشرة ضمرياً   12
  هو مثانية و مثانون ضمرياً ...  اموع الكلي للضمائر هو مثان و مثانون ضمرياً   13
  فهي اثنتان ...  أّما من حيث اجلنس فهي اثنني   *13
  مثانية و مثانني ضمرياً ...  تساوي مثان و مثانني ضمرياً   14
  و هو مثانية و مثانون ضمرياً ...   ضمرياً ننيو هو مثان و مثا  *16
  العتبارات ثالثة ...  تقسم الضمائر العتبارات ثالث   16
  و هي اثنا عشر ...  عشرة  ضمائر خاصة بالرفع و هي اثين  *24
  و هي اثنا عشر ضمرياً ...  ضمائر النصب املنفصلة و هي اثين عشرة ضمرياً   *25
  على ثالث ظواهر هلجية ...  هلجية  حنصل على ثالثة ظواهر  28
  يف األحوال الثالث ...  يأيت ضمري الفصل يف األحوال الثالثة   7
  يف األحوال الثالث ...  ل يف األحوال الثالثة تتصل بآخر الفع  19

  
  11تخ

  أربعة مباحث ...  حيتوي على أربع مباحث   أ
  ثالثة مباحث ...  حيتوي على ثالث مباحث   أ
  أربعة مباحث ...  على أربع مباحث  ينطوي  أ

  سبع لغات ...  أا سبعة لغات من لغات قريش   13
  اخرتنا ثالثة ...  من تلك التعاريف إخرتنا ثالثاً   19  
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  ثالثة تعريفات ...  خنتار هلذا النوع ثالث تعريفات   24
  إىل ثالث جمموعات ...  انقسام العلماء إىل ثالثة جمموعات   30
  على ثالث مراحل ...  تقسيمها على ثالثة مراحل  ميكن  38
  أموراً ثالثة ...  نستشف منها أموراً ثالثاً   44
  على مائتني و ست آيات ...  حتتوي على مائتني و ستة آيات   50
  ست عشرة آية ...  ولذلك اختذنا ستة عشر آية   51
  اً سبعة و ثالثني موضع..  حتصلنا على سبع و ثالثني موضعاً   51
  الست عشرة آية ...  أّما الستة عشر آية   51
  لست عشرة آية ...  بعد تناولنا لستة عشر آية حتتوي على ااز   60
  سبع و ثالثني آية ...  من مجلة سبعة و ثالثني آية   60

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  12تخ

  ثالث عشرة سنة ...  تأخرت ملدة ثالثة عشر سنة   22
  العشرة األوىل ...  وف العشر األوىل  كتفينا بدراسة احلر ا لقد   53
  املقطوعة الثانية عشرة ...  يف أغلب أبيات املقطوعة الثانية عشر   53
  إحدى عشرة مرة ...  وردت هذه الصيغة إحدى عشر مرة   68
  ست عشرة مرة ...  ة عشر مرة حيث ترددت ست  71
  أربع مرات ...  وردت هذه الصيغة أربعة مرات   73
  أربع مرات ...  هذا البناء أربعة مرات ورد   92
  ورد أربع مرات ...  ورد أربعة مرات للداللة على االسم   93
  احلادية عشرة ...  الصورة احلادية عشر   94
  الثالثة عشرة  ...  الصورة الثالثة عشر   95
  الرابعة عشرة ...  الصورة الرابعة عشر   95
  عشرة  الثانية...  الصورة الثانية عشر   99
  الثالثة عشرة ...  الصورة الثالثة عشر   99
  الرابعة عشرة ...  الرابعة عشر السورة   99
  اخلامسة عشرة...  الصورة اخلامسة عشر   99
  السادسة عشرة ...  الصورة السادسة عشر   99
  مائة و ثالث و أربعني مرة ...  بنسبة مائة و ثالثة و أربعني مرة   99
  أربعاً و أربعني مرة ...  أربعة و أربعني مرة بلغت نسبة   99
  مائة و سبع عشرة مرة ...  مرتددة مائة و سبعة عشر مرة   99
  مائة و تسعاً و سبعني مرة ...  إذ تبلغ مائة و تسعة و سبعني مرة   99
  مائة و أربعاً و أربعني مرة ...  بلغت نسبته مائة و أربعة و أربعني مرة   99

  بثالثة أحرف ...  ملزيدة بثالث أحرف األفعال ا  27  
  أحرف  ةبثالث...  مث املزيد بثالث أحرف ...  31



  الفصل الثاني�����������                                                                                  وعالجها أسبابهاأنواعها و : د اعدتحليل أخطاء األ

 110

  لثالثة شواهد قرآنية ...  ال املعجم الوسيط لثالث شواهد قرآنية إغف  45
  يف ثالثة مداخل ...  يف ثالث مداخل ...  45

  
  
  

  14تخ

  األربعة عشر ...  القراء األربع عشر   04
  ثالثة أنواع ...  واع ال بد منها فهذه ثالث أن  09
  القراءات الثالث ...  القراءات الثالثة املتواترة املكملة للسبع   20
  القراءات األربع عشرة ...  و هذه القراءات األربع عشر   20
  يف املسألة الثالثة عشرة ...  يف املسألة الثالثة عشر   51
  عشر حديثاً  سبعة...  فقد ورد حوايل سبعة عشرة حديث   *53
  كتب الصحاح الستة ...  ككتب الصحاح السّت   58
  يف الستة الصحاح ...  ّممن وضعوا الثقة يف الست الصحاح   58

  
  
  1مج

  يف اثنتني و عشرين ...  وردت يف اثنني و عشرين مجلة   144
  ست ...مخس ...  و قيل إا ستة ) أدوات(فقيل مخسة   174
  يف إحدى عشرة ...  مجلة  يف إحدى عشر و مائيت  192
  يف واحد و عشرين ...  يف إحدى و عشرين موضعاً   273
  يف ثالثة مواضع ...  وردت يف ثالث مواضع   274
  يف سبعة مواضع ...  يف سبع مواضع وردت   280

  
  
  
  
  
  
  
  2مج

   باتفاق النحاة  مثان...  باتفاق النحاة مثانية أدوات االستثناء   14
  إىل عشر ...  األدوات إىل عشرة رفع عدد هذه   15
  الثالث ...  أما إذا عدت بلغاا الثالثة   15
  أدوات مثاين ...  فتكون مثانية أدوات  15
  عشراً ...  صارت األدوات عشرة   15
  سبٌع  ...  مما قرره النحاة يف إعراب اجلمل أن عددها سبعة   69
  ستمائة و أربعاً و ستني مرة ...  تون مرة وردت يف القرآن الكرمي ستمائة و أربعة و س  *79

  وسبعاً و أربعني مرة ...  مائة و سبعة و أربعني مرة ) غري(وردت   112
  تسٍع و سبعني سورة ...  جاء االستثناء بإال يف تسعة و سبعني سورة   117
  و ثالثني سورة  يف مخسٍ ...  و مل يرد يف مخسة و ثالثني سورة   117
  عشر سور ...  عشرة سور و عددها   117
  ثالثاً و مخسني مرة ...  جاء االستثناء بإال ثالثة و مخسني مرة   120
  الثالث ...  و حتتمل احلركات اإلعرابية الثالثة   
  أربعة عشر موضعاً ...  مث ذكر أربع عشرة موضعاً يف القرآن   207

  ة يف تسٍع و سبعني سور ...  جاء يف تسعة و سبعني سورة   213  
  يف مخٍس و ثالثني سورة ...  مل ترد يف مخسة و ثالثني سورة   213
  مائة و سبع و أربعون مرة ...  وعدد ورودها مائة و سبعة و أربعني مرة   *214



  الفصل الثاني�����������                                                                                  وعالجها أسبابهاأنواعها و : د اعدتحليل أخطاء األ

 111

  
  
  3مج

  يف أحد مقاطع ...  يتساءل يف إحدى مقاطع صراع و عراك   -
  األبيات الثالثة ...  يف األبيات الثالث األخرية   -
  ثالثة مركبات ...  ضمن الشاعر مقطعه هذا ثالث مركبات  لقد  -
  ثالثة مطالب ...  بل لديه ثالث مطالب   -
  أحد مقاطع البحر ...  و يبقى متسائالً ملاذا يف إحدى مقاطع البحر   -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  4مج

  سبع لغات ...  نزل القرآن على سبعة لغات   4
   القراءات السبع...  مجع القراءات السبعة   8
  ...منها الثالث ...   ...جيعلنا نستغين عن القراءات األخرى منها الثالثة  9
  القراءات األربع ...  أضف إىل ذلك القراءات األربعة الزائدة    9
  األربع عشرة ...  القراءات األربعة عشر    9
  األربع عشرة ...  قد حتدثوا عن القراءات األربعة عشر   9
  السبع ...  بعة أما القراءات الس  9
  اآليات اخلمس ...  و هي اآليات اخلمسة األوىل   9
  ...السبع ...  القراءات السبعة املشهورة   10
  القراءات الثالث ...  و اآلحاد القراءات الثالثة   10
  ... من السبع ...  )القراءات(حىت و لو كان من السبعة   18
  عن القراءات السبع شاذ ....  ما يزيد عن القراءات السبعة شاذا   22
  هي األربع الزائدة ...  أّن القراءات الشاذة هي األربعة الزائدة    22
  األربع الزائدة ...  اخرتت من القراءات األربعة الزائدة   23
  ثالثة أنفس ...  ختم عليه القرآن ثالث أنفس   27
  تسع عشرة ...  سكنوا الكوفة سنة تسعة عشرة   29
  من ثالثة مقاطع ...  من ثالث مقاطع متحركة التخلص   49
  أا سبٌع و هناك من يرى أا عشٌر ...  هناك من يرى أا سبعة و هناك من يرى أا عشرة   132

  اثين عشر بيتاً ...  احتوت اثنيت عشر بيت ) يةبص(قصيدة   *82   5مج
  
  
  6مج

  ...ثالثة خمارج   ثالث خمارج للحلق ..  33
  إىل اعتبارات ثالثة ...  مت إىل اعتبارات ثالث تقسيم الصوا  38
  و هي مخس صفات ...  و هي مخسة صفات   53
  وثالثاً و أربعني مرة ...  بلغ تواتر الصوت األول مائة و ثالثة و أربعني مرة   94
  مخسة أشكال ...  سنجد مخس أشكال   109

  ثالثة  ألسباب...  ألسباب ثالث ...ام يرجع العلماء علة اإلدغ  179  
  أحُدها و ثانيها و ثالثها ...  )األسباب(إحداها و ثانيها و ثالثها   179
  باألصوات األحد عشر ...  تتأثر باألصوات اإلحدى عشر   181

  عشر سنوات ...  أطوهلا عشرة سنوات   60  



  الفصل الثاني�����������                                                                                  وعالجها أسبابهاأنواعها و : د اعدتحليل أخطاء األ

 112

  عشر سنوات ...  قضى عشرة سنوات   60  7مج
  فثالٌث ...  ثالثة فأما لغام األم   60
  ...و ثانيتها ...أوالها ...  و ثانيها ...ينتمون إىل جنسيات خمتلفة أوهلا   60

  
  

  : و احلقيقية أن هذا الكم اهلائل من األخطاء موزّع على ثالثة أصناف هي 
و هي كثرية جدًا كما هو موضح يف اجلدول : أخطاء في تأنيث العدد المفرد و تذكيره -1

  : و سأكتفي بشرح مناذج منها 
   8ت يف أربع مواضع ــــ تخ ورد-  
   4ختم عليه القرآن ثالث أنفس ــــ مج -  
   4فقد وردت مخس ضمائر ـــــ تخ -  
   6و هي مخسة صفات ــــــ مج -  
   4ثالثة قصص واقعية ــــــ تخ -  
   3ورد يف النماذج مخسة صيغ ــــــ تخ -  

ون العدد مع املعدود املذكر ماذج يتضح لنا جلّيا بأن الطلبة ،يذكر ـذه النـالل هـن خـمف
–،ويؤنثونه مع املعدود املؤنث ،وإذا جئنا مبفرد كل ممّيز من املمّيزات املوجودة يف هذه النماذج 

  : فإنّنا جند بأّن  -ألن االعتبار يف تذكري العدد و تأنيثه يكون مبراعاة لفظ املفرد ال اجلمع
كما حند إحلاق تاء التأنيث بأعدادها   كّلها مذكرة و بالتايل وجب  )ضمري–(1)نفس  –موضع (

كما (اء التأنيث تبالتايل و جب جتريد أعدادها من  كّلها مؤنثة و)صيغة -قصة  –صفة (بأّن 
أّن فهؤالء الطلبة مل يراعوا قواعد العدد اليت تنّص على ) انة تصويب األخطاءخهو موضح يف 

  . و تأنيثاً ختالف معدودها تذكرياً ) 10ــ  3(األعداد املفردة من 
  :  بارةــا العـأمّ -
  

   3إحدى مقاطع و عراك ــــــــ مج-                    
                                                 

النفس يف هذا املثال مذكرّة ألا تعين الشخص و التعين النفس اليت يف املتنّفس ،ولذلك وجب إحلاق تاء التأنيث   (1)
 1983، 1ابن الرتسرتي ،املذكر و املؤنث ،حتقيق أمحد عبد ايد هريدي ،مكتبة اخلاجني القاهرة ،ط: بعددها ،يراجع 

  .107: ص 

  جدول يبّين قائمة أخطاء الطلبة في تأنيث العـدد و تذكيره) : 4(الجـدول 
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ّن خطأ أل، وهذا )إحدى(املذكر، فأّنث العدد ) مقاطع( فنجد بأّن الطلب قد خالف املعدود 
  : يوافقان املعدود من حيث التذكري و التأنيث ، فالصواب أن يكتب )  2و 1(العددين 
  ).صراع و عراك( مقاطع يف أحد   

  :أّما املتأمل يف العبارتني التاليتني -
   7مج  ــــ...  هايناثو  ... ينتمون إىل جنسيات خمتلفة ،أوهلا-1  
  6ثانيها ــــــــ مج ... ألسباب إحداها-2  

من كان ة و مبا أا كذلك ،  بييمن األعداد الوصفية الرتت) ثاين أّول و(جيد بأّن العددين 
  : فيقال ،من حيث التأنيث) جنسيات(ض أن توافق معدودها ملفرو ا

  ..... وثانيتها.......ينتمون إىل جنسيات خمتلفة أوالها   
فيذكر ) األسباب(فكان من املفروض أن يوافق معدوده ) إحدى(و األمر نفسه يتعلق بالعدد 

  ).إحدى(بدل ) أحد(فيقال 
   3الث األخرية  ـــــــ مج األبيات الث -1   : أما فيما خيص اجلمل اآلتية 

   3و بعد الفصول الثالث ـــــــ تخ  -2                                 
   10يف األحوال الثالثة     ـــــــ تخ  -3                                 

   11لصيغ الثالثة ـــ تخ  اباإلضافة إىل هاته -4        
مطابقا ملعدوده يف التذكري و  )ثالثة(ـا جعلوا العدد فنجـد بأّن أصحـاا قـد أخفقوا عندم

لف معـدودها اخت) 10 ــ 3(التأنيث ، ألّن ذلـك خمالف للقاعدة اليت تقول بأّن األعداد من 
مذكران )  فصلالبيت و ال(و مبا أّن ر ــدم العـدد عـلى معــدوده أو تأخسواء تقتذكـرياً و تأنيثا ،

ضح يف خانة تصحيح و هو مهلا كما  )ثالثة(و جب خمالفة العدد  مؤنثان)و الصفة )1(احلال(و 
  .األخطاء 

  : أماّ إذا انتقلنا إىل األمثلة اآلتية 
  

   14الصحاح ــــــــ تخ  الستيف - 1-  

                                                 
، وقد تلحق ا اهلاء ، ) أحواال(ث أفصح هلا  ومجعها ـو بعضهم يذكرها و لكن  التأنيهي كلمة مؤنثة ،: حلال ا  )1(

،واميل بديع يعقوب املعجم املفصل  69: املذكر و املؤنث ، ص  الرتسرتيابن : راجع يفيقال حالة و مجعها حاالت ، 
   .177: ،ص  2001، 2ان ،ط لبن–يف املذكر و املؤنث ،دار الكتب العلمية ،بريوت 
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   2على قراءة هؤالء العشر  ـــــ تخ - 2-  
   7عمدنا إىل اختيار ثالثة منها  ـــ تخ - 3-  

 )الكتب( ةمو هو يف احلقيقة و صف لكل) ست(د العد رب اجلملة األوىل ذكّ حافنجد بأن ص
) قراءال(علمًا أن معدوده هو كلمة ) رشالع(ب اجلملة الثانية ذكر العدد حاصأن  احملذوفة ،و

علمًا أن املعدود   )ثالثة(ث العدد كما أّن صاحب اجلملة الثالثة أنّ ،)قارئ(احملذوفة و مفردها 
 ألنّ آخر من األخطاء اليت تشيع يف حبوث الطلبة  خطأوهذا ،) أدوات( احملذوف مؤنث و هو 

ث التذكري و التأنيث ، سواء أكان ـا من حيـختالف معدوده) 10ـ 3( األعداد املفردة من
  .املعدود مذكوراً أم حمذوفاً 

  : أخطاء في تأنيث األعداد المركبة و تذكيرها  -2
حبيث دد املركب وتذكريه ،ـث العـيف تأني اـً ر أيضيثبُت بـأّن عثرات الطلبة تكث) 4(أّن اجلـدول 

  : فلو تأّملت  العبارات التالية  :ضع كثرية ، نقتصر على شرح بعضها برز يف موا
   3ورد حوايل إحدى عشرة فعالً ـــــــ تخ -1  
   3بلغ عددها اثنتا عشرة فعالً ــــــــ تخ -2  
   1مجلة  ــــــ  مج  يف إحدى عشر و مائيت -3  

 :ددين املركبني ـالعأي جبز و الثانية أحلق عالمة التأنيث احب اجلملتني األوىل جتد بأن  ص
  ).فعالً (علماً أّن معدودمها مذكر و هو ، )أثنتا عشرة ( و  )إحدى عشرة(

) إحدى عشر(من العدد املركب ء األّول قد أّنث اجلز د بأن صاحب املثال الثالث ،جتكما 
حلقيقة أّن كال االستعمالني خاطئ ألن العددين املركبني و ا.مؤّنُث ) مجلة(معدوده علما أن 

و ال يصح خمالفة جزأ ؤنثان مع املعدود املؤنث ،يملذكر و ايذكران ، مع املعدود ) 12و  11(
) 2(و)1(و بالتايل وجب جتريد جزأي العدديني املركبني يف املثالني أو أحدمها ملعدودمها ،يهما 

انة خكما هو موضح يف ) 3(ب يف املثال بعجز العدد املركمن عالمة التأنيث ، و إحلاقها 
  .تصريب األخطاء 

  :  اآلتيةكما يتبني  من خالل األمثلة 
  

   3ورد مخسة عشرة مصدراً ــــــ تخ -1  
  4ورد ثالثة عشرة ضمرياً ـــــــ تخ -2  
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   9ستة عشرة مرة ــــــــــ تخ ورد -3  
   3ورد مثانية عشرة مرّة ـــــــ تخ -4  

وا جزأي العدد املركب ، دون مراعاة للمعدود سواء أكان مؤنثاً قد أنثّ ،أّن أصحاب هذه اجلمل 
فع نسبة شيوعها يف حبوث الطلبة ، ألّن األعداد من تأم مذكراً ، وهذا نوع من األخطاء اليت تر 

) عشرة( ا و هو العدد ـصدُرها خيالف املعدود يف التذكري و التأنيث ، أّما عجزه) 19ـــ  13(
  .)4(كما هو موضح  يف اجلدول   –فيوافق معدوده من هذه الناحية 

  :و هذا ماال أجده جمسداً أيضا يف العبارتني التاليتني 
  11اختذنا ستة عشر أية ـــــــ تخ  -1             
  2مث ذكر أربع عشرة موضعاً يف القرآن ــ مج  -2             

خالفة و لكن بطريقة غري سليمة ، فاألّول جعل صدر حيث طبق صاحبا اجلملتني قاعدة امل
يف التأنيث ، يف حني جّرد الثاين صدر العدد املركب ) أية(موافقًا ملعدودة )ستة(العدد املركب 

ة فظلمًا أّن املعدود مذكُرُ◌ و هو لع) عشرة(من تاء التأنيث ، و أحلقها بعجزه ) أربع(
  .بيق القاعدة املذكورة سابقاً ، و بالتايل خيفق كالمها يف تط) موضعاً (

لى معدوده أو تأّخر ، و بالتايل واء تقدم ذكره عـسسهــا تطبق علـى العـدد املركب ،و القــواعد نف
  : ئا اجلمل اآلتية خاطالعدد يف عترب ي

  6تتأثر باألصوات اإلحدى عشر ـــــ مج -1  
   2هذه احلروف اإلحدى عشرة ـــــ تخ -2  
  14ر  ـــــــــ تخالقراء األربع عش-3  
   14و هذه القراءات األربع عشر ــــــ تخ -4  

) األصوات( ه،رغم أن معدودث اجلزء األّول من العدد املركب ّن صاحب اجلملة األوىل أنّ أل
 )احلروف(علمًا أن معدوده ) إحدى عشرة(جزأي العدد املركب الثاين أنث أن  ،كما رمذكّ 
  دد املركب مع املعدود املذّكر ـلثالثة جزأي العذّكر صاحب اجلملة ا يف حنير ،مذكّ 
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،و من مث أخفق  ) القراءات (، و هو ما فعله صاحب اجلملة الرابعة مع املعدود املؤنث )القراء(
و تصويب هذه .التأنيث املتعلقة ذه احلالة  والتذكري يف تطبيق قواعد كل هؤالء  الطلبة ،

4(موضح يف اجلدول . ة هلا األخطاء ، و غريها من األخطاء املشا.(  
  : كما يعترب استعمال العدد الرتتييب يف اجلمل املوالية خاطئاً 

  14يف املسألة الثالثة عشر ــــــــــ تخ … -1
   12يف أغلب أبيات املقطوعة الثانية عشر ـــــ  تخ … - 2              
   12الصورة السادسة عشر ـــــــــــ تخ … - 3              

) 12تخ(يف البحث   رَ كِ احلقيقة أّن هذا االستعمال شائع يف كتابات الطلبة ، حيث ُذ  و
رغم  )عشر(ووجه اخلطأ يف هذا االستعمال هو تذكري عجز العدد الرتتييب لوحده ،تسع مرات ،

   .]الصورة  –املقطوعة  –املسألة [ مؤّنث ) ذا االستعمالـو هو املوصوف يف ه(أّن املعدود 
تنص على أّن جزأي العدد الرتتييب يوافقان معدودمها تذكرياً و تأنيثاً ، و الصواب أن  و القاعدة

  .يف املسألة الثالثة عشرة  -:يقول 
  .املقطوعة الثانية عشرة  -           
  .الصورة السادسة عشرة  -           

  :أخطاء في تأنيث األعداد المعطوفة و تذكيرها  -3
أن الطلبة أخطأوا يف تأنيث و تذكري األعداد املعطوفة يف مواضع كثرية يظهر ب) 4(إّن اجلدول 
  : نذكر منها 

  1يف إحدى وعشرين موضعاً ــــــ مج-1  
  3وردت واحد وثالثون مرة ــــــــ تخ-2  
   9خحوايل واحد و سبعون صيغة ــــ ت وجدنا-3  

وف يأيت احلديث عنه و الذي س –ّض النظر عن موقع هذه األعداد من اإلعراب اخلاطئ غفب
اسُتعِمل معطوفًا عليه بأحد العقود يف كل مجلة من  هذه ) واحد(جند بأّن العدد  –الحقًا 

دوده يف كل مجلة ـملعاجلمل ، و لكن ما يالحظ أيضًا خمالفة اجلزء األّول من العدد املعطوف 
   -مرة( نيثناملؤ  مع املعدودين ، و ذُِكرَ )موضعاً (مع املعدود ) إحدى(حيث أُّنَث العدد ،
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أن يوافق املعدود من حيث جيب  يف هذه احلالة) واحد(و هذا خاطئ ، ألّن العدد ) صيغة
  :التذكري و التأنيث ، فيقال 

  .يف واحٍد و عشرين موضعاً -  
  .وردت إحدى و ثالثني مرة-  
  . ة غوحدنا حوايل إحدى و سبعني صي-   
دد اثنني و عشرين ـينطبق على الع،) ن ـريواحٍد و عش(دد املعطوف ـق على العـما ينطبو   

    .تاليتان خاطئتنيو من مث تعترب اجلملتان الإىل اثنني و تسعني ...و اثنني و ثالثني 
  1وردت يف اثنني و عشرين مجلة ـــــــ مج-1
   9تكّرر حوايل اثنان و سبعون مرة ــــــ تخ -2

و  ،)  مرة-مجلة(لة مؤنث ـد يف كل مجدو ـععلمًا أّن املزأي العددين املعطوفني ،ـذِكّر ج حيث
  :كان جيب تأنيث العدد اثنني كاأليت 

  .ني و عشرين مجلة تيف اثن تردو -  
  .تكّرر حوايل اثنتني و سبعني مرة -  

أن خيالف )9ــ  3(شرتط األعداد املعطوفة اليت يكون صدرها أحد األعداد من ت و يف حني
و التذكري ، جنذ الطلبة يف الكثري من املواضع  صدر هذا العدد معدوده من حيث التأنيث

  :جيعلونه مطابقاً ملعدوده ، كما يف األمثلة التالية 
  .2عني سورة ــــ مجبسو جاء يف تسعة  -1  
  . 6بلغ تواتر الصوت األّول مائة و ثالثة و أربعني مرة ـــــ مج -2  
  .11حتصلنا على سبع و ثالثني موضعاً ــــــ تخ -3  

من ) ثالثة و أربعني(و ) تسعة و سبعني(العددين املركبني  ياملفروض أن جيّرد صدر فكان من 
سبع (و تلحق هذه التاء بصدر العدد املركب مؤنثان ،) ةسورة ومرّ (تاء التأنيث ألّن معدوديهما 

  : ،فيقال ألّن معدوده مذكّر ) و ثالثني
  . جاء يف تسع و سبعني سورة -  
  . ائة و ثالث و أربعني مرةبلغ تواتر الصوت األول م-  
  .  حتصلنا على سبعة و ثالثني موضعاً -  
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ر ، فإّن اجلملة كْ معدوده أو مل يذُ  رَ كِ و مبا أّن هذه القواعد تطبق على العدد املعطوف سواء ُذ 

  : التالية تعترب خاطئة 
  . 9حيث يتجاوز عددها حوايل تسع و ستون بعد اخلمسمائة ـ تخ-1  

و بالتايل وجب إحلاق تاء التأنيث احملذوفة ) األفعال(كلمة يعود على  ) دهاعد(ألّن الضمري يف 
  :املذكّر، فيقال) فعالَ (بصدر املعطوف لكي خيالف معدوده 

  ).فعلٍ (يتجاوز عددها حوايل تسعة و ستني و مخسمائة -
  

  أخطاء في ضبط العالمة اإلعرابية للعدد: ثانياً 
العالمات  ء عن ارتفاع نسبة األخطاء  يف ضبطيكشفان لنا جبال) 3(و)2(إّن اجلدولني 

دون و جيّرون األعداد كيفما شاءوا ، بة يرفعون و ينصبونـحيث جنـد الطلاإلعـرابية لألعـداد ،
حتّل هذا النوع من األخطاء اداد يف اجلمل ووظائفها النحوية ،و قد مراعاة ملوقع هذه األع

حيث ورد هذا  -)1(كما هو موّضح يف اجلدول   –ري املرتبة الثانية بعد أخطاء التأنيث و التذك
%  31.45: بنسبة قدرت بـ و تسعني مرة يف حبوث الليسانس ، النوع من األخطاء مخساً 

و فيما يلي ،%  14.28: بنسبة قدرت بـ مرّة يف حبوث املاجستري ، ة عشر يتنثا،كما ورد 
  :سرد مل هذه األخطاء كما وردت يف املّدونة

  الصفحة  رمز البحث
الجملة التي ورد فيها الخطأ في ضبط العالمة اإلعرابية 

  للعدد
  الصواب

  1تخ

  نيالصامت  نقصد الياء و الواو الصامتتان  40
  فهذان املثاالن  فهذين املثالني  50
  وحسبنا اجتاهان بارزان  وحسبنا اجتاهني بارزين  62
  اً و عشرين مرةعسب  فقد تكّرر سبع و عشرين مرة  94

  2تخ

  التسعة و العشرين..  خمارج احلروق األصول التسعة و العشرون  31
  سبعني حالة..  وجدنا سبعون حالة  
  ستاً و عشرين حالة..  جند ست و عشرون حالة   
  أربعاً و أربعني حالة..  جند أربع و أربعون حالة  

  3تخ
  سني فعالً مائة وسبعًة و مخ..  وظف الشاعر ما يقارب مائة وسبعة و مخسون فعالً   92
  مائتني و أربعًة و مخسني فعالً ..  من بني حوايل مائتان و أربعة و مخسون فعالً   92



  الفصل الثاني�����������                                                                                  وعالجها أسبابهاأنواعها و : د اعدتحليل أخطاء األ

 119

  اثنيت عشرة فعالً ..  بلغ عددها اثنتا عشرة فعالً   *92
  ورد منه فعالن..  ورد منه فعلني  93
  حوايل أربعة و تسعني فعالً ..  فهي تبلغ حوايل أربعة و تسعون فعالً   94
  الن فعمنها  ورد..  )أكتم و يكلف(ا فعلني مها ورد منه  94
  ن فعالً ياثنني و عشر ..  استخدم الشاعر اثنان و عشرون فعالً   94
  أربعون فعالً صحيحاً ..  جاء منها أربعني فعالً صحيحاً   95
  مرة  ستاً و أربعني..  جاءت على هذا البناء ما يقارب ست و أربعون مرة   96
  إحدى و ثالثني مرة..  ن مرة وردت واحد و ثالثو   *98
  ن مرةيحوايل مثان و عشر ..  بالفتح حوايل مثاٍن و عشرون مرة) فَعل يَفَعل(جاء بناء  98
  دّل عليها الفعالن..  دّل عليها الفعلني   103
  مثاين مرات..  وظف الشاعر هذا البناء مثان مرات  103
  نية و أربعون فعالً منها مثا..  منها مثان و أربعني فعالً ثالثياً   *103
  مثانية وعشرون فعالً ..  ورد منها مثانية وعشرين فعالً   106
  ورد منه فعالن..  اللفيف املقرون ورد منه فعلني   106
  مائة و أربعة و سبعني فعالً ..  ظهر حوايل مائة و أربع و سبعون فعالً   *107
  برز حوايل عشرين فعالً ..  برز حوايل عشرون فعالً   107
  مائتني و أربعة و مخسني فعالً    برز حوايل مائتان و أربعة و مخسون فعالً   108
  ما يقارب تسعاً و سبعني مرة  ورد ما يقارب تسع و سبعون مرة   109
  يف مخسة وستني فعالً   ورد يف مخسة وستون فعالً   109

  مثانية و ثالثني فعالً   ظهر منه حوايل مثانية و ثالثون فعالً   111  
  السابعة و العشرين  يف اجللسة السابعة و العشرون   145
  مثاين مرات  مثان مرات )فعل(استخدم الشاعر بناء   148
  أربعاً و عشرين مرة  بلغ توظيفه أربع و عشرين مرة   151
  مثاين مرات  بلغ استخدام األجوف مثان مرات  151
  اسم فاعل واحًدا  واحد) اسم فاعل(استخدم الشاعر   155
  حوايل مثاين مرات  ورد هذا البناء حوايل مثان مرات  155
  مثاين مرات  ذُِكر حوايل مثان مرات  156

  حوايل اثنني و عشرين ضمرياً   ورد منها حوايل اثنان و عشرون ضمرياً   74  4تخ
  بناًءا واحًداأن له   ن له بناء واحدأمنهم من ذهب إىل   11  5تخ

  ائة وواحًدا و ثالثني بيتاً م  تضمن مائة وواحد و ثالثني بيتاً   18
  حوايل ست و سبعني مرة  ذكر يف السورة حوايل ست و سبعون مرة  60  6تخ
  ثالث و تسعني و مائة مرة  ما الفائدة من تكرار لقطة احلق ثالثاً و تسعون و مائة مرة  22  7تخ

  و عشرين داللة اأربعً   بلغ عددها أربع و عشرين داللة  43
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  ثالثاً و تسعني مرة  رآن ثالث و تسعني مرةتكرر ذكرها يف الق  44
  داللتان     إذن الباطل من خالل هذه اآلية داللتني   52

  ألفني و سٍت و عشرين مرة   و صل وروده إىل حوايل ألفني و ست و عشرون مرة   18  9تخ
  ةتسعمائة و اثنتني و مخسني مر   وردة يف القصيدة حوايل تسعمائة و اثنان و مخسون مرة   *18
  أو ثالثاً   و اقتضى أربع تفعيالت أو ثالث  21
  حيوي تفعيلتني  ابتدأت بسطر شعري حيوي تفعيلتان  22
  حوايل مخس و سبعني مرة   إذ تكرر حوايل مخس و سبعون مرة بعد املائتني   25
  ربعني ومائيت مرة أمثاٍن و   تكرر حوايل مثان و أربعون بعد املائتني  25
  حوايل اثنتني وعشرين مرة   تان و عشرين مرةتكرر حوايل اثن  25
  حوايل مثاٍن وتسعني مرة  الراء حوايل مثان و تسعون مرة  25
  حوايل اثنتني و سبعني مرة  الدال تكرر حوايل اثنان وسبعون مرة   *25

  حوايل تسع و أربعني مرة  الباء تكرر حوايل تسع و أربعون مرة   25  
  ني و مخسني مرةتحوايل اثن  و مخسون مرة الدال تكرر حوايل اثنان   *25
  مائة مرة و حوايل تسٍع و عشرين   الفاء تكرر حوايل تسع و عشرون مرة بعد املائة  25
  حوايل سبٍع و تسعني مرة  السني ورد حوايل سبع و تسعون مرة   26
  حوايل أربع و تسعني مرة  احلاء تكرر حوايل أربع و تسعون مرة   26
  أربعني مرّةو حدى إحوايل و   مرّة  ونأربعو وايل واحد حيث ورد ح  *26
  حوايل تسٍع و مثانني مرة  تكرر يف القصيدة حوايل تسع و مثانون مرة   26
  وسبعني مرة سبعٍ   تكرر حوايل سبع وسبعون مرة  26
 سمائةومخحوايل تسعة و ستني    يتجاوز عددها حوايل تسع و ستون بعد اخلمسمائة  *32

  )فعل(
  مرة و مثانني  و مائة حوايل مخسٍ   غت حوايل مخس و مثانون بعد املائة بل  32
  بناءين  وتشمل هذه الصورة بناءان  34
  ورد اثنيت عشرة مرة  حيث ورد اثنا عشرة مرة   *35
  مرّتني..  ورد هذا البناء مرّتان   36
  مرّتني..  ورد مرّتان يف القصيدة  36
  مرّتني..  ورد حوايل مرّتان  37
  إحدى و سبعني صيغة  وجدنا حوايل واحد و سبعون صيغة   *43
  خربًا ثانٍياً ملبتدإ ثانٍ   جاء خربًا ثاٍن ملبتدإ ثانٍ   49
  مضافا إليه ثانٍياً لألصابع  وجاءت الياء مضافا إليه ثاٍن لألصابع   49
  اً حوايل ثالثة و ثالثني تقدمي  وصلت إىل حوايل ثالث و ثالثون تقدمياً  هاوجدنا  *56
  اثنيت عشرة مرة  ورد اثنتا عشر مرة يف القصيدة  57

  ضمريًا اثين عشر   ن ملك يعد املرفوع املنفصل اثنا عشرة ضمريًابا جند  *7  10تخ
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  أربعاً و سبعني مرةمائة و   تكرر وروده مائة و أربع و سبعني مرة  58
  مثانياً و ثالثني مرة  منها مادلت على املاضي مثان و ثالثني مرة   

  و شاهدين اً مثاالً واحد  استخدم مثال واحُد و شاهدين  62  13تخ
  مثاالً واحداً   فقد استخدم مثال واحد  62

  
  14تخ

  وقد أورد حديثني  وقد أورد حديثان  50
  يف مسألة السابعة و السبعني  و السبعوناملذكورة يف مسألة السابعة   51
  سألة الثانية و السبعنيامليف   وجاء يف مسألة الثانية و السبعون  *51
  تسعٍة و تسعني  بعد العدد الصريح تسعة و تسعون  53

  
  2مج

  وردت ستمائة وأربعاً و ستني مرة  وردت يف القرآن الكرمي ستمائة وأربعة و ستون مرة   * 79
  ثالثة و أربعني أسلوباً   األساليب ثالثة و أربعون أسلوباً  بلغ عدد  213
  و أربعون مرة مائة و سبعٌ   و عدُد ورودها مائة و سبعة و أربعني مرة   *214

  مفعول به ثان  يف حمل نصب مفعول به ثاين     3مج
   مفعول به ثان  يف حمل نصب مفعول به ثاين  

  يف اثنيت عشرة  يف اثنتا عشرة  لغة متيم تكسر الشني  4  4مج
  بيت ثانٍ ل  بيت ثاين لبداية  …    5مج

  اثنيت عشرة مرة  اثنتا عشرة مرة)  0/  0///  0( تكرر املقطع   83
  أو مخسٍة و عشرين  يزيد شيوعها على عشرين أو مخسة و عشرون   45  6مج

  أّن للمقطع جزأين أساسني  أساسيان "يتبني لنا أّن للمقطع جزءان   105
  مثاين درجات  مثان درجات بني ن ربسميز جس  107
  خمرجان اثنان  يفصلها عن خمرج الالم خمرجني اثنني   181
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  .جدول يبين قائمة أخطاء الطلبية في ضبط العالمة اإلعرابية للعدد ) : 5(الجدول 
  

بأّن معظم أخطاء الطلبة يف ضبط العالمات اإلعرابية ،اجلدول خالل هذا من  ويتبني لنا
سواء أكانت  )العقود(و أقصد بذلك املعربة باحلروف ،د تنحصر يف األعداد  تكالألعداد 

  سواء أكان مفرداً أم مركباً  )اثنان (و العدد ،ة على غريها من األعداد املفردة مفردة أم معطوف
  .املؤنث هعدودممع ) مثان( أيت العدد يمعطوفاً عليه بأحد العقود ،مث  مع العشرة أم

:    فمن أمثلة استعمال العقد مفردًا نذكر على سبيل املثال" : العقود" أخطاء في ضبط -1
   2وجدنا سبعون حالة ـــــ تخ-1  
   3منها أربعني فعالً صحيحاً ـــ تخ-2  
   3برز حوايل عشرون فعالً ــ تخ-3  

لعدد لب ااالطرفع فقد ؛أّن استعمال العقود فيها خاطئ  فاملتأّمل يف هذه اجلمل الثالث جيد
بينا كما   –و الدليل على ذلك هو حرف الواو ، ألّن العقود يف اجلملة األوىل ،) ونسبع(

رفع بالواو و تنصب و جتّر بالياء، و ـفتعــامل معاملة امللحق جبمع املذكر السامل ،تُ  -سـابقاً 
  : الصواب هو 

  . ة ـوجدنا سبعني حال                  
   .ه ـبالياء ألا مفعول ب) سبعني(بنصب 

 هو الصواب أن يرفع،) ربعنيأ(العقد  (*))ينصب أو جيرّ (أّما صاحب اجلملة الثانية ، فنجده 
  .منها أربعون فعالً صحيحاً  ……: فيكتب على أنّه مبتدأ مؤخّر ،

 : )حوايل(ألن يف موضع اجلّر ،) عشرون(ع العقد أّما صاحب اجلملة الثالثة فنجده يرف
و الظروف تكون مضافة ،ومعىن )1(>> ء ألنه مثىنظرف منصوب باليا:  )حوال(مثىن <<

  : و الصواب خاطئة ،) عشرون(ذلك أّن 
  رز حوايل عشرين فعالً ـب-  

  . مضاف إليه جمرور بالياء ألنه ملحق جيمع املذكّر السامل  )عشرين(ألن  

                                                 
  .بق جبار و جمرور سُ ) أربعني(ورمبا أرجح هنا اجلر على النصب ، باعتبار أّن العدد  (*)

  .  195:إميل يديع يعقوب ، معجم اإلعراب و اإلمالء ،ص   )1(
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،فكثرية أيضا  مفردةات العقود المعطوفة على األعداد الـالمـعط ـاء يف ضبـأمّا األخط-
  :ذكر منها ن،
  

  2جند ستّ  و عشرون حالة ــــــ تخ-1  
  3ورد يف مخسة و ستون فعالً ــــــ تخ -2  
   14يف املسألة السابعة و السبعون ــــ تخ  -3  

، و الصواب أن ينصبه ألنّه )ست و عشرون(حيث جند الطالب يف اجلملة األوىل يرفع العدد 
  : مفعول به ، فيكتب 

  .حالةً  جند ستاً و عشرين-     
إّال أنّنا جند صاحبها ) يف(يف اجلملة الثانية ُسبَق حبرف اجلّر ) مخسة و ستون (ورغم أّن العدد 

، و الصواب )ستون(يف العقد )الواو(الدليل هو عالمة الرفع  ،و) مخسة و ستون(يرفع العدد 
  :أن يكتب 

  .ورد يف مخسٍة و ستني فعالً -
،و بالتايل ) يف(اجلّر رف ـحبق ـحيث ُسب.ثال الثالث ـيب يف املـدد الرتتيـه يتعلق بالعـو األمر نفس

  : يت آليف لفظ العقد كا)الواو(بدل ) اءالي(جب جره ، فتظهر و 
  .ة و السبعنيعيف املسألة الساب-  

ترتفع الطلبة يف ضبط العقود املعطوفة ،، أن نسبة أخطاء )5(و ما يالحظ من خالل اجلدول 
ثال ال ـو تذكر منها على سبيل امل)حوايل(لنوع من األعداد بعد الظرف ثر إذا ذُِكَر هذا اـأك

  :  احلصر 
   9تكرّر حوايل مثان و تسعون مرة ــــ تخ-1  
   9عون مرة ـــــ تخبستكرّر حوايل سبع و -2  
  9تكرّر حوايل تسع و أربعون مرة ــــ تخ -3  

) حوايل(العدد املعطوف بعد لفظ  جند الطلبة يرفعون –و غريها كثري . ففي كلّ  هذه املواضع 
لظرف يكون مضافاً و ما بعد اظرف ،-كما سبقت اإلشارة إليه   -)حوايل(و هذا خطأ، ألّن ،

لعدم  –خر صدر العدد املعطوف آال تظهر يف ) الكسرة(المة اجلّر و إذا كانت عإليه جمرورًا ،
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أي  هعالمة اجلّر تظهر يف عجز  فإنّ  –خر الكلمات باحلركات اإلعرابية ااهتمام الطلبة بضبط أو 
  : فيقال لياء ،و هي ا) العقد(يف 

  . تكرر حوايل مثاٍن و تسعني مرة -  
  

  .تكرر حوايل سبٍع و سبعني مرة -  
  .تكرر حوايل تسع و أربعني مرة -  
يعطف مرفوعًا على عدٍد جمروٍر  من ذلك أن ترى طالبًا متخّصصًا يف اللغة العربية ىو األدهـ

  : يف املثالني اآلتيني يظهر كما ،
  .يزيد شيوعها عن عشرين أو مخسة و عشرون -1  
  . ورد حوايل آلفني و ست و عشرون مرة -2  

يف اجلملة  )عشرين(على العدد ارور ) مخسة و عشرون(حيث عطف الطالب العدد املرفوع 
ست و ( و هو ما فعله صاحب اجلملة الثانية عندما عطف العدد املعطوف املرفوعاألوىل ،
  : ، و الصواب )ألفني(على العدد ارور  )عشرون

  .يزيد شيوُعها  عن عشرين أو مخسة و عشرين -          
  .ورد حوايل ألفني و ست و عشرين مرة  -          

  : )اثنان(أخطاء في ضبط العدد  -2
) اثنان(دد كذلك العع املذكّر السامل ،ـام مجما أّن العقود تُعرب باحلروف و تأخذ أحكـك

و لكن ما ع باأللف و ينصب و جيّر بالياء ،ف ،و لكنّـه يأخذ أحكام املثّىن فريفو يُعـرب باحلـر 
طوفاً عليه سواء كان مفرداً أو مركّبا مع العشرة أو معلى استعمال الطلبة للعدد اثنني ،نالحظه ع

 حاالت ذا العدد يفالعالمات اإلعرابية هلطّراد األخطاء يف ضبط إهو ، أو استعمل و صفًا ،
  .الرفع و النصب و اجلّر 

  : نذكر العدد اثنين مفرداً  فمن أمثلة استعمال-
  6يفصلها عن خمرج الألم خمرجني اثنني ــــــ مج-     

لوقوعه بعد اجلاّر و ارور مباشرة ، متجاهًال موقع ) خمرجني اثنني(حيث جند الطالب جيّر 
   :الكلمتني من اإلعراب ، و الصواب 

  .م خمرجان اثنان الّ خمرج العن يفصلها -  
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 اتوكيد )ثنانا(و قعت فاعًال يف اجلملة و ) رجانخم(ألّن بدال الياء باأللف يف الكلمتني ،ـباست
  .اـهل
  
  
على املثىن دون ذكر لفظ اثنني ،هو  و لكن ما يراه النحويون هو أّن استعمال املعدود الدال-

  ):أمحد خمتار عمر(ذا ما يؤكده قول و هاالستعمال األفصح يف الّلغة ،
و ا تستعمله مركبًا أو معطوفًا ،رداً و إمنّ ـدد اثنني مفـمل العـرب ال تستعـروف أّن العـمن املع<< 

جمّسداً ده ـو هذا ما أج )1(>>يز نفسهيإذا أرادت أن تعّرب عنه ،استخدمت لفظ املثىن من التم
هو كثرة  لطلبة يف مثل هذه االستعماالت ،ا و لكن ما يالحظ على لغةيف كتابات الطلبة ،

األخطاء يف ضبط العالمة اإلعرابية للمعدود املثىن ، فبعضهم يرفع املعدود بالياء و بعضهم 
  : النوع من اخلطأ أذكر ذاو ّجيره باأللف ، و من أمثلة و هينصبه أ
   1حسبنا اجتاهني بارزين ــــــ تخ-1  
  10تخ توجد هلجتني مها ــــــ-2  
  9ــــ تخ  ابتدأت بسطر شعري حيوي تفعيلتان-3  

، كليهما احتل موقع الفاعلية )فعلني(و)اجتاهني(جيد بأّن ل يف اجلملة األوىل و الثانية ،تأمّ فامل
  : ا من عالمة رفع املثىن و هي األلف، و كان الصواب أن يكتب مَ رِ يف الكالم ، و لكنهما حُ 

  .حسبنا اجتاهان بارزان  -          
  .توجد هلجتان مها -          

و للمفعول به ،)األلف(عالمة الرفع لة الثالثة الذي منح ـس ذلك ما فعله صاحب اجلمـو عك 
  .تفعيلتني : الصواب أن يكتب 

اجلملتان استعماًال خاطئًا ، مركبًا مع العشرة) اثنين(العدد و من املواضع اليت استعمل فيها -
  :اآلتيتان 
  5ثنتا عشرة مرة ـــــ مجتكرر املقطع ا-1  
  3بلغ عدُدها اثنتا عشرة فعالً ـــــ تخ-2  

                                                 
  . 126: أمحد خمتار عمر ، أخطاء اللغة العربية املعاصرة عند الكتاب و اإلذاعيني ، ص  )1(
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عدد و قع و هذا خطأ ، ألّن هذا ال) اثنتا: (حيث رفع صاحب اجلملة األوىل صدر العدد 
  : يتآلمفعوًال به يف اجلملة ،و بالتايل و جب نصبه بالياء كا

  .تكّرر املقطع اثنيت عشرة مرة -               
  
  
مع املعدود  )اثنتا عشرة(ث جزأي العدد املرّكب ّن صاحب اجلملة الثانية أخطأ عندما أنّ كما أو 

نّه و الصواب نصبه أل، >>اثنتا<<ما رفع صدر العدد ، جنده أيضًا أخطأ عند)فعالً (كر املذ 
  :يت آلوقع مفعوًال به يف اجلملة ،كا

  بلغ عدُدها اثين عشَر فعالً -                
،فكما أثبت البحث بأّن أخطاء الطلبة يف العدد اثنين معطوفًا عليه ص استعمال ما فيما خيأ-

يف ضبط العالمة اإلعرابية هلذا العدد  األخطاءفكذلك هذا العدد و تذكريه كثرية جدًا ،تأنيث 
  : ذكر على سبيل املثال املواضع التالية نردة يف كتابات الطلبة ،و مطّ 

  9ئة و اثنان ومخسون مرة ـــ تخورد يف القصيدة حوايل تسعما-1  
   3استخدم الشاعر اثنان و عشرون فعالً ــــــــ تخ-2  
   4ورد حوايل اثنان و عشرون ضمرياً ـــــــــ تخ-3  

ألّن هذا العدد و هذا خطأ ،>> اثنان<<   فنالحظ أّن صاحب اجلملة األوىل قد رفع العدد
إليه يكون جمرورًا ال  عطوف على املضاف، و امل)مائة(يف احلقيقة معطوف على املضاف إليه 

  : و من مثّ كان عليه أن يكتب مرفوعاً ،
  .حوايل تسعمائة و اثنتني و مخسني مرّة-  

غم ر احبها العدد املعطوف فيها ،ـع صـرفحيث ثة ،ـها ُتسجل على اجلملة الثالـظة نفساملالحو 
  .ياء جبزأيه و من مث وجب إحلاق ال )حوايل(ع مضافاً إىل الظرف قأنه و 

م أنّه وقع ـرغو عجزه " اثنان" راه يرفع صدر العدد املعطوف نمّا صاحب اجلملة الثانية ،فأ
  : و الصواب هو مفعوالً به ،

  .استخدم الشاعر اثنني و عشرين فعالً -  
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كما الحظت من خالل تصنيفي و إحصائي ألخطاء الطلبة يف كتابة األعداد تفشي   
و من حكام املنقوص يف اللغة العربية ،، الذي يأخذ أ) ثان(لترتيبي العدد ااخلطأ يف كتابة 

  : أمثلة هذا النوع من األخطاء 
   9ملبتدأ ثاٍن ــــــ تخ جاء خرباً ثانٍ -1  
  9إليه ثاٍن لألصابع ــــ تخجاءت الياء مضافاً -2  

  
  

العدد ورد وهذا خاطئ ألّن هذا ) ثان(حيث حذف صاحب اجلملتني الياء من العدد الرتتييب 
) مضافاً (يف اجلملة األوىل ، ووصفًا للمفعول به املنصوب )خرباً (و صفًا للمفعول به املنصوب 

خره آصفًا ملنصوب يف كلتا اجلملتني ،و جب إثبات الياء يف  و مبا أنّه ورد و،يف اجلملة الثانية 
  : ، و إثبات عالمة النصب و التنوين عليها كاأليت 

  .بتدأ ثاٍن جاء خرباً ثانياً مل-  
  .جاءت الياء مضافاً إليه ثانياً -  

و من مث تعترب اجلملة رّفع و اجلّر ،كما يف املنقوص ،و ال جيب حذف هذه الياء إال يف حاليت ال
  : التالية 

   3يف حمل نصب مفعول به ثاين ـــــــ مج-1  
و م أنّه وقع وصفًا رور ،رغ) ينثا(ها أثبت الياء يف العدد الرتتييب ـألّن صاحبئة ،ـرب خاطـتعت

  :  الصواب
  . يف حمل نصب مفعول به ثانٍ -
  .ة ـذوفـياء احملـذه الـعلى ه )رةـالكس(ّر ـركة اجلـياء و تقدير حـذف الـحب
  :>>ثمان<<أخطاء في ضبط العدد -3
لشائعة لدى الكتاب و من خالل دراسته لألخطاء ا )مرـتار عـد خمـأمح(ار الباحث ـأش

و ، )1(يسّبب الكثري من املشاكل ملستعمليهبصيغته املذكرة ،" انـمث"دد ـالع إىل أنّ ،اإلذاعيني 
ر أخطاؤهم الطلبة هلذا العدد يف كتابام ،حيث تكثاً من خالل استعمال ـده واضحـذا ما أجـه

                                                 
  . 125:املرجع السابق ،ص : اجع ير  )1(
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ث ،و من األمثلة اليت وردت يف إذا كان مضافًا إىل معدوده املؤنّ  >>مثان<<يف كتابة العدد 
  :  ةنوّ املد

   6بني مثان درجات ــــــ مج)جسربسن(مّيز-1  
   12تخ ترّدد هذا البناء مثان مرات ـــــ-2  

،و )مرات(و  )درجات(ه املؤنثني ـدوديـافاً إىل معـيف اجلملتني ورد مض) مثان(ظ بأّن العدد ـفيالح
  ات جيب إثبيف مثل هذه احلالة ،)مثان(العدد جمرداً من الياء ، و هذا خطأ ، ألّن 

  
  

على أن تقّدر احلركة يف حاليت )1(خره يف حاالت الرفع و النصب و اجلّر على السواء آالياء يف 
   )1(الرفع و اجلّر ، كما يف املثال 

  )حالة اجلرّ (جسربسن بني مثاين درجات   ميزّ  -             
  ):2(املثال كما يف)مثاين(أماّ يف حالة النصب ، فتظهر الفتحة على الياء يف أخر العدد 

  مراٍت  ترّدد هذا البناء مثاينَ - 
ًا إىل معدوده املؤنث فقط ـإذا كان مضاف) مثان(ر أخطاء الطلبة على كتابة العدد ـو ال تقتص

ة أو مركبًا مع العشر كان رة إذا  املذك تهبصيغ) مثان(تتعّلق بكتابة العدد بل تظهر أخطاء أخرى ،
  : ة هذا األخري و من أمثلمعطوفاً عليه بأحد العقود ،

  12مرة ـــــــ تخ ونتكررت هذه الصيغة مثان و عشر -1
   12دّلت على املاضي مثان و ثالثني مرة ــــــ  تخ  -  2        

و نصبه يف موضع النصب ،) رونـمثان و عش(دد ـب اجلملة األوىل قد رفع العـد صاحـث جنـحي
" مثان" حلاق مثيلتها بالعدد وإ، >>عشرون <<يستوجب إحلاق الياء بالعقد املعطوف 

  : املعطوف عليه ، فيقال
  .)بفتح الياء(تكّررت هذه الصيغة مثاين و عشرين ّمرة -  
  .)بالفتح و التنوين(تكّررت هذه الصيغة مثانياً و عشرين مرّة-  

                                                 
  . 354: حممود سليمان ياقوت ، فن الكتابة الصحيحة ،ص :يراجع  )1(
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) مثان(ما جّرد العدد لب قد أخطأ عنداحيث جند الطنفسه ينطبق على املثال الثاين ، و األمر 
إّال يف حاليت الرّفع و اجلّر ضع اذه املو ـياء يف مثل هـمن ال ال جيّرد) انـمث(و العدد اء ،ـين الـم
  : كأن تقول ،

  )مثان هنا فاعل.(حضرت مثاٍن و مثانون طالبًة -  
و من ّمث كان على الطالب أن )مثان هنا أسم جمرور. (و مثانني طالبةً مررُت بثماٍن -  
  : يكتب 

  .مرة)مثانياً و ثالثني(أو )ين و ثالثنيمثا(دّلت على املاضي 
  
  
  

  :أخطاء في ضبط األعداد المعربة بالحركات  -4
إّن كتابــات الطلبــة تكــاد ختلــو مــن ضــبط أواخــر الكلمــات باحلركــات اإلعرابيــة املناســبة حبيــث ال 

باهتمــام الطلــب أثنــاء الكتابــة ، و احلقيقــة أّن  –علــى أمهيتهــا يف اجلملــة-حتظــى هــذه احلركــات 
يف أخطاء الطلبـة يف يّصعب املهمة على الباحث خر األعداد باحلركات اإلعرابية ،م ضبط أواعد

  : يت مثالً آلهذا اال ،كما يف االستعمال ا
  .منها مثانية و عشرين فعًال -  

  هل نصب الطالب العدد أم جرّه؟: حبيث يقف الدارس متسائالً 
  12أربعة و أربعني مرة ـــــ تخ بلغت نسبته: ورمبّا يكون صاحب اجلملة اآلتية 

احلكم بقد قصد اجلّر ال النصب ،فهل ميكن اجلزم  –و حبكم كثرة األخطاء يف هذا البحث -
  على صّحة اجلملة ؟

دون أن تظهر  عليها الفتحتان اليت تكتب ب، ةْبنيامل ةنفسه ينطبق على األعداد املركب و األمر
  .سليمة متاماً من األخطاء؟ فهل يعين ذلك بأّن لغتهخر اجلزأين ،آيف 

شكلياً  ؤثري و إن ملاحلركات اإلعرابية ،هو أن عدم طهور الصدد ، ّن ما ميكن قوله يف هذاإ
  : على بعض املواضع ، فإّن أثره السليب يظهر يف مواضع أخرى مثل 

  5يتضمن مائة و واحد و ثالثني فعالً ــــــــ تخ-1
   9تفعيالت أو ثالث ـــــــ تخسواء اقتضى أربع - 2                 
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  13ستخدم مثال واحد و شاهدين ــــــــ تخا - 3                 
نالحظه هو حذف ألف يف اجلملة األوىل وقع مفعوال به ، و لكن ما ) واحد وثالثني(فالعدد 

و األمر للداللة على النصب ، )واحداً ( ودها يفـو اليت تكفي يف حال و جتنوين النصب ،
  : ينطبق على املثالني الثاين و الثالث ، و الصواب هو نفسه 

  و ثالثني فعالً  ايَتضمن مائة و واحد-  
  سواء اقتضى أربع تفعيالت أو ثالثاً -  
  واحداً و شاهدين االستخدم مثا-  

  
  
  

  : ضبط العالمة اإلعرابية للمعدود في أخطاء  –ثالثا 
و من ،حيث التذكري و التأنيث  إذا كانت نسبة شيوع األخطاء يف كتابة العدد من  

، فإّن ذلك )3(و)2(و)1(تبينه اجلداول كما ،حيث اإلعراب مرتفعة جدا يف كتابات الطلبة 
حبيث تكشف لنا اجلداول نفسها بة تقتصر على هذين النوعني فقط ،ال يعين بأن أخطاء الطل

لعدد من الناحية اإلعرابية يز اتلك املتعلقة بضبط ممّ مقدمتها عن أنواع أخرى من األخطاء و يف 
 6.62: بنسبة قدرت بـء عشرين مرّة يف حبوث الليسانس ،حيث وَرد هذا النوع من األخطا،

من النسبة اإلمجالية لألخطاء ، كما ورد هذا النوع ثالث مرّات يف عينة رسائل املاجستري % 
  : ء و فيما يلي سرد ملواضع هذه األخطا،%  3.57:بنسبة قدرت بـ دروسة ،امل

  الصواب  في ضبط العالمات اإلعرابية للمعدود أالجملة التي ورد فيها الخط  الصفحة  رمز البحث
  فاً عمض الفع  فعيتضمن واحداً و عشرين فعل مض  *95  3تخ
  ضمرياً  214حبوايل    ضمري 214: يرتاوح عددها حبوايل   30  4تخ

  ضمرياً  199  ضمري 199وصلت عدد ضمائره إىل   
  ضمرياً  331  ضمري 331قدرت بـ   

  و مائة موضعٍ ثالثة و تسعني   من بيت ثالث و تسعني و مائة موضعاً   44  7تخ
  
  
  
  

  مدخالً  26على   مدخل  26جند أن املعجم الوسيط قد احتوى على   45
  مثاالً  14بـ   شواهد 5مثال و  14عاجل ذلك بـ   45
  مدخالً  26  مدخل  26جند يف   45
  مثاالً  47  مثال  47و  …  45
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  13تخ 

  مدخالً  11  مدخل  11تضمن ..   53
  مثاالً  14بـ   مثال  14مثال هلا بـ ..   53
  مدخالً  19على   مدخل  19قد احتوى على  …  58
  مدخالً  24على   مدخل  24جنده احتوى على  …  58
  معانٍ  8  معاين  8بلغت نسبة املعاين املشرتكة   62
  مدخالً  74يف  …  مدخل  74جند يف   62
  مثاالً  19 …  مثال  19استخدم   62
  مدخالً  83يف  …  مدخل  83حيث جند يف   62
  مثاالً  81 …  مثال  81استخدم   62
  شاهداً  17  شاهد  17استخدم   62

  حديثاً  سبعة عشر  فقد أورد حوايل سبعة عشرة حديث  *53  14تخ
  ألف و ثالمثائة حديث  روي عنه ألف و ثالمثائة حديثاً   25  4مج
  عشر بيتاً  اثينعلى احتوت   قصيدة صبية احتوت اثنيت عشر بيت   *82  5مج
  ستة معانٍ  …  تؤدي ستة معاين )فان(فكلمة   144  6مج

  .للمعدود جدول يبين قائمة أخطاء الطلبة في ضبط العالمة اإلعرابية ) : 6(الجدول 
لعالمة فهذا اجلدول إذن يكشف عن و جود عدد معترب من األخطاء اليت تتعلق بضبط ا

  :  نييتاآل صحيحاً ، فاملتأّمل يف املثالني عدود ضبطاً ماإلعرابية لل
   6تؤدي ستة  معاين ـــــــ مج)فان(فكلمة -1  
  13معاين ـــــــ تخ  8بلغت  -2  

رغم أنه ورد مضافاً إىل  )معاين(سم املنقوص الخر اآحيب اجلملتني قد أثبتا الياء يف د بأّن صاجي
 االسم ألنّ يف املثال الثاين ،وهذا خطأ ،)مثانية(لعدد ثال األّول ، و إىل ايف امل) ستة(العدد 

ّر على الياء ائه ،و تقدير حركة اجليزًا مضافًا ألدىن العدد ،وجب حذف ياملنقوص إذا وقع متي
  : كاآليتاحملذوفة للثقل ،

  .عان ـتة مـؤدي سـت -    
  .عاٍن ـية مـت مثانـبلغ-    

  : أّما األمثلة اآلتية -
  .14أورد حوايل سبعة عشرة حديث ــ تخ -1  
  .13مدخل ـــ تخ  26احتوى على -2  
  .13مثال ــــ تخ  47جند -3  
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مييلون إىل  -)6(و غريها كثري كما يتضح يف اجلدول –فيبدو بأن الطلبة يف هذه األمثلة 
:  حبيث ال تظهر احلركات اإلعرابية يف آخر املعدود ،والصواب هوالوقوف على الساكن ؛

  .أورد حوايل سبعة عشر حديثاً -  
  .مدخالً  26احتوى على -  
  .مثاالً  47جند -  
  . حتتاج إىل ُممّيز مفرٍد منصوب -رفناـما عـك–ة ـوفـبة و املعطـداد املركـألّن األع

  
  
  

  : أماّ صاحب اجلملة املوالية 
   7بني ثالث و تسعني و مائة موضعاً ــــ تخمن -      

خمرتقًا بذلك القاعدة املتعّلقة بكتابة األعداد املعطوفة )  موضعاً (د فيالحظ أنّه نصب املعدو 
 من مجلتها ريـاملرتادفة ،واليت تّنص على أّن هذه األعداد إذا ترادفت اُجتزئ مبمّيز العدد األخ

،سواء كتب هذا العدد من اليمني إىل اليسار أو بالعكس ،حبيث تطبق على املعدود األحكام 
يف  –أي من اليمني إىل اليسار –اخلاصة بالعدد األخري ،ومبا أّن الطالب اختار الطريقة األوىل 

ذي يتطلب ال) مائة(وفقا للعدد ) موضعاً (،فكان عليه أن يضبط املعدود ) 193(كتابة العدد 
  : معدوداً مفرداً خمفوضاً ،فالصواب إذن 

  .ة و تسعني و مائة موضٍع من بني ثالث-  
  : و األمر نفسه يتعلق باألمثلة اآلتية 

  . 4ضمري ـــــ تخ  214يرتاوح عددها حبوايل -  
  .4ضمري ـــــ تخ  199وصلت عدد ضمائره إىل -  
  .4ضمري ــــــــ تخ  331: قدرت بـ -  

و ) ضمري(داد باألرقام ال باحلروف ،وجيّر املعدود ـاحب هذه اجلمل يكتب األعحيث جند ص
ملاذا حكمت على مثل هذا اإلستعمال باخلطإ ،رغم أّن كتابة : ل أحدهم يسأهذا خطأ ،ورّمبا 

األعداد باألرقام ال باحلروف ال يبّني لنا إن كان الطالب يقصد كتابة العدد من اليمني إىل 
  .س ؟ اليسار أو العك
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مرتادفة  اقد استعمل يف مواضع كثرية من حبثه أعداد) 4تخ(فأجيب بأّن صاحب هذا البحث 
من اليسار إىل اليمني ) باحلروف(مشاة هلذه األعداد ،وكان يف كّل مرة يكتب هذه األعداد 

،وهذا ما جعلين أحكم على املعدود يف هذه اإلستعماالت باخلطإ ،ألن األعداد املوجودة يف 
يمني يف هذه اإلستعماالت إمّا معطوفة أو مركبة و هذان النوعان حيتاجان إىل معدود مفرد ال

   ). ضمري(بكلمة فوجب إذن إحلاق ألف تنوين النصب  .منصوب
  
  
  
  

  ت المعدود ـاء في نعـأخط: اً ـرابع
تد و تتـنوّع فقط بل متال تتـوقـف أخطاء الطلبة يف باب العدد على األنواع الثالثة املذكورة سابقاً 

؛حيث ) نعت املعدود(العدد يف الّلغة العربية ،وأقصد بذلك  لتخرق جانبًا مهمًا من جوانب
: وصل هذا النوع من األخطاء إىل مخسة عشر خطأ يف حبوث الليسانس بنسبة قدرت بـ 

،كما  % 3.57: ،يف حني بلغ ثالثة أخطاء يف حبوث املاجستري بنسبة قدرت بـ  % 4.96
  : ،وفيما يلي رصد جلملة هذه األخطاء ) 3(و ) 2(ح يف اجلدولني هو موضّ 

  
  الصواب  الجملة التي ورد فيها الخطأ في نعت المعدود  الصفحة  رمز البحث

  فعالً مضعفاً   يتضمن واحداً و عشرين فعل مضعف   *95  3تخ 
  ثون فعال تباينت أربعة و ثال...  باينوا بني املاضي و املضارع ظهر أربع و ثالثون فعالً ت  110

  
  
  
  
  
  

  13تخ

  معىن مستقالً ...   معىن مستقل 45) جند(و   45
  معىن مستقالً ...  معىن مستقل  31...بلغت ...  45
  معىن مستقالً ...  معىن مستقل  21ويضم ...  53
  معىن مستقالً ...  معىن مستقل  12)جنده يضم...(  53
  الً معىن مستق...  معىن مستقل  18) احتوى على(  53
  معىن مستقالً ...  معىن مستقل  13) تضمن(  53
  معىن مستقالً ...  معىن مستقل  24قد احتوى على ...  58
  معىن مستقالً ...  معىن مستقل  25جنده احتوى على ...  58
  معىن مستقالً ...  معىن مستقل  15احتوى على ...  62
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  معىن مستقالً ...  معىن مستقل 12) ضم...(  62
  معىن مستقالً ...  معىن مستقل  139 ذات...  62
  معىن مستقالً ...  معىن مستقل  107ذات -  62
  معىن مستقالً ...  معىن مستقل  16بلغت نسبة املعاين املشرتكة -  58

  آيات أخر ...  يف ست آيات أخرى   120  2مج
  
  6مج

  حرفاً صَحاحاً ...  منها مخسة و عشرون حرفاً صحاح   5
  قسمني رئيسني ...   يسنيإىل قسمني رئ  30

  دول يبّين قائمة أخطاء الطلبة في نعت المعدودـج) : 7(دول ـالج
  
  

إىل وجود مشكلة  –رغم قّلة أخطائه مقارنة بأنواع األخطاء السابقة –فهذا اجلدول إذن يشري 
  : تتعلق بنعت املعدود ،فاملتأّمل يف اجلمل اآلتية 

  .6منها مخسة و عشرون حرفاً صحاٌح ـــ مج-1  
  . 3يتضمن واحدا و عشرين فعل مضعف ـــ تخ -2  
  . 13معىن مستقل ـــــ تخ  45جند -3  
  . 13معىن مستقل ـــــ تخ  13تضمن -4  

يف حالة الرفع بدًال من حالة النصب ) صحاح(ب اجلملة األوىل استخدم كلمة ـجيد بأّن صاح
ا كان املعدود ،وهذا خاطئ ،ألّن الوصف يف االستعمال الفصيح يكون للمعدود ال 

ّ
للعدد ،ومل

  : منصوباً وجب نصب النعت تبعاً ملنعوته ،فيقال 
  .منها مخسة و عشرون حرفاً صحاحاً -  

من الناحية اإلعرابية جنده خيفق ) فعل(و ملا أخفق صاحب اجلملة الثانية يف ضبط املعدود -
عراب ،فكان عليه أن أيضًا يف ضبط نعت املعدود ،بإعتبار أّن النعت يتبع منعوته من حيث اإل

  : ينصب املعدود و نعته كاآليت 
  . يتضمن واحداً و عشرين فعالً مضّعفاً -  

يسرتسل يف نفس  - و هو ذاته صاحب اجلملة الثانية–و جند صاحب اجلملتني الثالثة و الرابعة 
نفسه  هواملعدود ،ومبا أن هذا منصوباً معدوداً  انيتطلب العددين املعطوف و املركب اخلطأ ،ألنّ 

  : لة وجب أن يكون نعته تابعاً له من حيث اإلعراب أي النصب ،فيكتب ـوت يف اجلمـاملنع
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  .معىن مستقالً  45جند -  
  . معىن مستقالً  13يتضمن -  

اإلفراد و التثنية و (أي ) العدد(و من األمور اليت جيب أن يوافق فيها النعت منعوته يف العربية -
  : احب اجلملة املوالية ،وهذا ما مل  يطبقه ص) اجلمع

  . 2يف ست آيات أخرى ـــ مج -  
  
  
  
مجعًا ،وجب أن يكون نعته مجًعا أيضا ،ومجع كلمة )آيات(لما كان املعدود أي املنعوت ف
و ُأَخر مجاعة ...<<:  )ابن منظور(بدليل قول ) ُأَخر(يف اللغة العربية هو ) أخرى(

  : ،و من مث تكون اجلملة كاآليت  )1(>>أخرى
  . يف ست آيات ٌأَخر-  

  : و من األخطاء اليت عثرت عليها يف املدونة ،واملتعلقة بضبط نعت املعدود املثال اآليت 
  .6ني ــ مج تقسم إىل قسمني رئيس-  

بدون ياء النسب ،ألّن املعىن ليس على النسب حىت ) رئيسيني(ن تكتب كلمة و الصواب أ
إىل شيوع مثل هذا اخلطأ حىت عند الكتاب ) يمعبد الفتاح سل(تلحق به هذه الياء ،وقد أشار 

  : و الصواب هو . )2(املتخصصني يف اللغة العربية
  .ني يتقسم إىل قسمني رئيس-  

  

  أخطاء في صياغة المعدود : خامساً 
ام العدد ،يفرض راف يف نظـر من اإلحنـأّن هناك نوعاً آخ) 3(و ) 2(الل اجلدولني ـدو من خـيب

؛حيث أشري فيما مضى من " بصياغة املعدود"املكتوبة ،ويتعلق األمر  نفسه على لغة الطالب
األعداد حيتاج إىل معدود معّني ؛فهناك من األعداد ما حيـتاج إىل من البحث إىل أّن كل نوع 

مجـع ،وهـناك ما حيتاج إىل مفرد ،وهذا ما ال أجده واضحًا يف بعض املواضع ،حيث ورد هذا 
                                                 

 . 13: ،ص ) أخر(، مادة  4جم، لسان العرب ،ابن منظور  )1( 
 .75: عبد الفتاح سليم ،يف النقد اللغوي ،ص : يراجع  )2(
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أمّا يف ، % 3.31: الليسانس عشر مرّات ،بنسبة قّدرت بـ الصنف من األخطاء يف حبوث 
و قد مجعت  % 3.57  :ثالثة أخطاء فقط ،بنسبة قدرت بـ  حبـوث املاجستـري فـوصـل إىل

  : النوع من اخلطأ يف اجلدول اآليت قائمة اجلمل اليت ورد فيها هذا
  
  
  

  الصواب  دالجمل التي ورد فيها الخطأ في صياغة المعدو   الصفحة  رمز البحث
  
  
  2تخ 

  ستة أحرف   حددها النحاة بستة حروف   37
  يف هذه األحرف اخلمسة   مسألة إدغام النون يف هذه احلروف اخلمسة   47
  يف هذه األحرف الستة   يف هذه احلروف الستة ...  47
  هذه األحرف الستة   جند هذه احلروف الستة ...  48
  الستة  األحرف  أّما هذه احلروف الستة ...  51

  مشتقاً ...  عددها مخسة عشر مشتقات ...  -  3تخ
  ضمائر  109...  ضمرياً  109بلغت ...  30  4تخ
  مائة و مخسة مشتقات ...  فمجموعها مائة و مخسة مشتقاً   33  5تخ
  لكال البناءين   ...  و عند إحصائنا لكال األبنيتني   32  9تخ
  ة و اثنتني أربعمائة مر   أربعمائة و اثنىت مرة ...  -  12تخ

  
  6مج

  األحرف الثالثة ...  و قد استطاع ابن جين تبني احلروف الثالثة   60
  ...مخسة أحرف ...  ال تتواىل مخسة حروف و ال أربعة   188

  ستة أشهر ...  أقّلها ستة شهور ...  60  7مج

  جدول يبّين قائمة أخطاء الطلبة في صياغة المعدود) : 8(الجدول 
ع من األخطاء ميثل نسبة ضئيلة مقارنة بأنواع اإلحنرافات املذكورة سابقًا ،إالّ رغـم أّن هـذا النو 

  : أنه يكشف عن خلل يف قواعد العدد لدى الطلبة ،فاملالحظ على معدودات اجلمل اآلتية
  .6استطاع ابن جين تبني احلروف الثالثة ــ مج -1  
  . 7أقّلها ستة شهور ـــــ مج -2  
  .2وف ــــ تخ جددها النحاة ستة حر -3  

أّن كال منها ،ورد على صيغة مجع تكسري للكثرة ،وهذا خطأ ،ألّن األفصح أن يكون املعدود 
-حروف (مجعني أحدمها للكثرة و هو ) حرف و شهر(مجع تكسري للقلة ،ألّن لكل من 

ا كان العدد أقل من عشرة وجب أن يكون ) أحرف و أشهر(و ثانيهما للقّلة و هو ) شهور
ّ
و مل
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يف خانة ) 8(كما هو مبّني يف اجلدول –عدوده مجعًا للقّلة مراعاة للمأثور من كالم العرب م
  .-تصويب األخطاء

  : أّما متأمل اجلملتني اآلتني 
  .3عددها مخسة عشر مشتقات ــــ تخ -1    
  .5فمجموعها مائة و مخسة مشتقاً ــــ تخ -2    

  
مجعاً و هذا خطأ ،ألنه حيتاج ) سة عشرمخ(جيد بأن صاحب األوىل جعل معدود العدد املركب 

كما أّن صاحب اجلملة الثانية أخطأ يف صياغة املعدود ) مشتقاً (عدود مفرد منصوب إىل م
كما هو موضح يف ) مشتقات(حيتاج إىل معدود جمموع خمفوض ) مخسة(ألن العدد ) مشتقاً (

  : و رمبّا يتساءل قارئ اجلملة اآلتية ) 8(اجلدول 
  .4تخ ...رياً ضم 109بلغت -  

  ؟ و على أي أساس فعل ذلك ؟  109ملاذا اختار الطالب معدوداً مفرداً منصوباً للعدد 
فإن كان صاحب هذه اجلملة يقصد كتابة العدد من اليمني إىل اليسار ،فإّن هذه احلالة -

  : الذي ورد أِخراً ،فيكتب ) مائة(لعدد ل تشرتط أن يكون املعدود مفرداً جمروراً مراعاة
  .  و مائة ضمريٍ  بلغت تسعةً -  

أّما إذا كان يقصد كتابة العدد من اليسار إىل اليمني ،فإّن هذه احلالة تشرتط أن يكون -
  : الذي ورد آخراً فيكتب ) تسعة(املعدود مجعاً جمروراً مراعاة للعدد 

   .)1(بلغت مائة و تسعة ضمائر -  
  . الصحيح املناسب هلذا العدد ومن مثّ يتبني لنا إخفاق الطالب يف صياغة املعدود

  

  

  

  

  

                                                 
ورد مجع ) ضمائر(ع تكسري للقّلة و لكن نالحظ بأّن املعدود حتتاج إىل مج) 10ــ  3(ذكرنا سابقا بأّن األعداد من  )1(

 .هلا مجع تكسري للكثرة فقط) ضمري(تكسري للكثرة جمروراً و هذا جائز ألن كلمة 
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   : دد و تنكيرهـف العـريـاء في تعـأخط –سادسا 
و متتد أخطاء الطلبة لتمس القواعد املتعلقة بتعريف العدد و تنكريه ،وهذا ما يتجلى   

،حيث ورد هذا النوع من األخطاء أربع مرات يف حبوث ) 3(و ) 2(من خالل اجلدولني 
،كما ورد ثالث مرّات يف حبوث املاجستري ،بنسبة  % 1.32: درت بـ الليسانس بنسبة ق

  : ،وهذا ما يبّينه اجلدول اآليت  % 3.57: قدرت بـ 
  

  الصــواب  الجملة التي ورد فيها الخطأ في تعريف العدد و تنكيره  الصفحة  رمز البحث
  اآليات  مل يتعد ثالث  ....مل يتعد الثالثة آيات   62  6تخ
  ذات ثالثة املقاطع ...  ي على األبنية ذات ثالث مقاطع حيتو   *36  9تخ

  
  14تخ

  ...مثانية األحاديث ...  ...نكون قد ذكرنا الثمانية أحاديث   50
  يف املسألة الثانية و السبعني ...  و جاء يف مسألة الثانية و السبعون   *51

  ثالثة األشطر  على طول...  ...امتدت اجلملة النحوية على طول الثالثة أشطر   72  5مج
  ذات أربعة املقاطع املتحدة   الكلمات ذات األربعة مقاطع املتحدة   121  6مج
  البندان الرابع و السابع     7و  4و يأيت يف املرحلة الثانية بندا   73  7مج

  جدول يّبين قائمة أخطاء الطلبة في تعريف العدد و تنكيره) : 9(الجدول 
  . 6ت ذات األربعة مقاطع املتحدة ــــ مج الكلما-1   :ففي األمثلة اآلتية 

  . 14نكون قد ذكرنا الثمانية أحاديث ـــــ تخ -2      
  . 6آيات ــــ تخ  مل يتعّد الثالثة-3      

جند بأّن الطالب يف هذه اجلمل مييلون إىل تعريف األعداد املفردة دون معدوداا ،وهذا خاطئ 
التعريف يف مثل هذه احلالة تدخل على املعدود " أل"،ألّن البصريني و الكوفيني أمجعوا على أّن 

  : فيكتب  ال العدد
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  .الكلمات ذات أربعة املقاطع املتحدة-  
  .نكون قد ذكرنا مثانية األحاديث-  
    . اآليات مل يتعد ثالث-  

  .و جاء يف مسألة الثانية و السبعون- : أّما اجلملة املوالية -
  
  

مة اإلعرابية للعدد الذي أشرنا إليه سابقًا ،جند هذه فبصرف النظر عن اخلطإ يف ضبط العال
التعريف  " أل"،والصواب أن تلحقه ) مسألة(اجلملة تتضّمن خطأ آخر ،يتمثل يف تنكري املعدود 

،ألّن األعداد الرتتيبية توافق معدودها ) الثانية و السبعني(كما حلقت جزأي العدد املعطوف 
  .من حيث التعريف و التنكري 

حتليل "ألوىل من مراحل قة املرحلة اذه اجلولة ،و اليت متثل يف احلقيتنتهي ه و هكذا  
،واليت ُخصَصت لرصد أخطاء الطلبة يف باب العدد ،حبيث مّكنتنا من التعّرف على " األخطاء

الطلبة ،بل مكنتنا من  تأنواع هذه األخطاء العددية ،وتبني نسبة شيوع كل نوع منها يف كتابا
  .لى تفاصيل دقيقة متعلقة بكّل نوع من أنواع هذه األخطاءالتعّرف  ع

عند هذا احلّد ،بل يتجاوزه إىل التعّرف  ال يقف - كما ذكرنا سابقاً –و لكن حتليل األخطاء 
على املصادر الرئيسية لكل صنف من هذه األخطاء ،وهذا ما سيحاول البحث الكشف عنه 

  .يف املبحث املوايل 
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   وتصويبها اءـر األخطـتفسي: اني ـث الثـحالمب 

نسبة  بأنلعدد يف لغة الطالب املكتوبة الدراسة اإلحصائية الوصفية ألخطاء ا بينتلقد   
يف حبوث % 19.85و ،يف حبوث الليسانس % 40حيث بلغت  ،مرتفعة األخطاء 

  : و حكمي على هذه النسب باالرتفاع ،راجع إىل األسباب اآلتية اجستري ،امل
مرحلة التدرج و (اجلامعيني تقدم املستوى التعليمي حبكم أن البحث يدرس أخطاء الطالب -1

  .و ليس  أخطاء التالميذ يف مراحل التعليم العام ) ما بعد التدرج 
التخصص باعتبار أن البحث يدرس أخطاء  طالب أقسام اللغة العربية و آداا باجلامعات -2

  .اللسان العريب اجلزائرية ممن ختصصوا يف علوم 
ثري من األخطاء إن هذه النسب املتحصل عليها جاءت بعد أن قام الطالب بتصحيح الك-3

األستاذ يكون هوا إليها أثناء املراجعة ،و اليت أثناء حترير البحث ،و اليت تنبّ اليت وقعوا فيها 
لو أن فا أثناء إطالعه على عمل الطالب ،املشرف على البحث قد أشار إىل الكثري منه

  .الطالب قدم البحث دون تصحيح و تنقيح ،لكانت النسبة أكثر بكثري 
لة هذه األسباب هي نسبة مرتفعة و تنذر ـول إن هذه النسب بالنظر إىل مجـن القـو من مث ميك

  .باخلطر 
أكثر بكثري من أخطاء ،طالب الليسانس يف كتابة العدد ما بينت النتائج أن نسبة أخطاء ك-

ى من مستوى طلبة رقأ ريستقي ،باعتبار أن مستوى طلبة املاج ،و هذا أمر منطريستطلبة املاج
 ،و منت قدرام اللغوية قلت أخطاء املتعلمني ميمرحلة التدرج ،و كلما تقدم املستوى التعلي

األخطاء اليت  اعتبارمييلون إىل ) nickelنيكل (حىت أن بعض الباحثني و على رأسهم أكثر ،
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يف حني أن  …ن سقطات أو زالت لسان ناجتة عن تردد أو إرهاق و املتفوق فيها الطلبة قعي
  . (1)األخطاء اليت تصدر من الطلبة املتخلفني هي أخطاء ناجتة عن ضعف يف املقدرة اللغوية

  
  
  
نوعا واحدا بل إن  تالنتائج املتحصل عليها ،بأن األخطاء يف الكتابة العدد ليس تكما أثبت-

ي على الرتتيب و ه) معدود+عدد (متس ركين املركب العددي ة أمناط هذه األخطاء تشمل ست
  : حسب درجة الشيوع 

  .أخطاء يف تأنيث العدد و تذكريه-1
 . أخطاء يف ضبط العالمة اإلعرابية للعدد -2

  .أخطاء يف ضبط العالمة اإلعرابية للمعدود  -3
  .أخطاء يف نعت املعدود -4
  .أخطاء يف صياغة املعدود -5
  .اء يف تعريف العدد و تنكريهأخط-6

و ما هي األسباب  ؟ما هي مصادر هذه األخطاء :هذه النتائج يف احلقيقة جتعلنا نتساءل و 
الكامنة وراءها ؟و ملاذا ميثل نوعا من األخطاء درجة شيوع مرتفعة و اآلخر ميثل درجة شيوع 

  .منخفضة ؟ و هذا ما سأحاول اإلجابة عنه فيما يلي من البحث 
السبب الذي أدى إىل الوقوع فيه نوع اخلطأ ال يكفي وحده لتحديد أن بالذكر هنا  يرـ حو 
جوع إىل صاحب اخلطأ و هو الر  –يف رأي الباحثني  –وأن السبيل الوحيد إىل معرفة ذلك ،

  . )1(مناقشته فيما كتب 
روسة لغياب أصحاب العينة املدكما هو احلال يف هذا البحث - لشرط اهذا  انعدامو يف حالة 

تعذر على الباحثني يف الكثري من األحيان الوصول إىل التفسري الصحيح ي –ث و البح  من
  .ن و التخمنيظضرب من الإىل دفعه ذلك يللخطأ ،ف

                                                 
  . 157: حممود إمساعيل صيين ،و إسحاق حممد االمني ،التقابل اللغوي و حتليل األخطاء ، هـ ص : يراجع   (1)

  .59: خضريي ،تعليم اللغة العربية لغري العرب ،ص عارف كرخي أبو : يراجع  )1(
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اولة البحث عن األسباب و ـود هذه العقبات ،إال أا مل تثن من عزمييت يف حمـم وجـو رغ
  د التفحص الدقيق ألنواع األخطاء العددية يفاملصادر احلقيقية الكامنة وراء هذه األخطاء فبع

  :     األسباب اآلتيةكتابات الطلبة توصلت إىل 
  
  
  
  

  : دة ـل بالقاعـالجه - أوال
متعلقة بنظام العدد يف لغة الطالب املكتوبة دة ـب عديـات الصارخة اليت مست جوانوقإن اخلر 

ود ،من الناحية اإلعرابية و دعو املضبط العدد تذكري العدد و تأنيثه ،(اجلوانب ،و أقصد بتلك 
و اليت أبرزا لنا الدراسة ) يتعلق بتعريف العدد و تنكريه صياغة املعدود و نعته ،و ما

بأن السواد األعظم من طالب اللغة العربية يف اجلامعات اجلزائرية  حصائية ،جتعلين أقولاإل
  .جيهلون القواعد اخلاصة بالعدد يف اللغة العربية 

كد ذلك ؤ على النسب يف املدونة املدروسة تيناها متثل أفء تأنيث العدد و تنكريه اليت ألافأخط-
الصنف  نثون و يذكرون العدد دون مراعاة لنوع العدد إن كان منؤ ،حيث وجدنا الطالب ي

و ارتفاع ما يؤكد ذلك هو  و تأنيثا أو أنه يوافقه من هذه الناحية الذي خيالف معدوده تذكريا
–حيث جندهم يف هذه املسألة ،النوع من األخطاء يف كتابات الطلبة  اهذنسبة شيوع 

يف اجلملتني ) 8تخ(يفسر موقف صاحب البحث  مابون بني الصحة و اخلطأ و هذا ذبذيت
  :   املواليتني 

   .بقةاالس  األربع اآليات- 1    
  .فاآليات الثالثة األوىل  - 2    

يتخلى عنها يف املثال و  )األربع ( در العدول حني ذكّ حيث جنده يطبق املخالفة يف املثال  األ
  ).اآليات (رغم أن معدودمها املؤنث واحد و هو ) ثالثة (ث العدد أنّ  الثاين ،حني

صاحبه العبارة نفسها و يف الصفحة   استعمل عندما)10تخ(و هو ما نراه جمسدا يف البحث 
  :خاطئا كاآليت  نفسها مرتني ،تارة استعمل فيها العدد صحيحا و أخرى

  .ثالث  العتباراتو تقسم الضمائر  - 1    
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ين يف حني ملثال الثااحيث طبق املخالفة بطريقة صحيحة يف  ةالثالث االعتباراتيف ...  - 2    
  .أطذكري يف املثال األول و هذا خمن حيث الت هعدودمطابق بني العدد و 

مجلة واحدة كما فعل يف رة أخرى تارة و يستغين عنها تااملخالفة بل جند بعضهم يطبق 
  : يف اجلملة اآلتية ) 6تخ(صاحب البحث 

  ...أما البدل فقد صدر يف السورة ست مرات ،مخسة منها -
  

  
يف حني أخفق عندما أنث  )مرات(سب معدوده املؤنث افق يف تذكري العدد ست لينو حيث 
كثري من حبوث طأ  ا اخلذو مثل ه،يف نفس اجلملة  )مرات(مع املعدود نفسه  )مخسة( العدد

  .الطالب
يت تؤكد بأن األخطاء يف تأنيث العدد و تذكريه تعود إىل جهل الطالب و من املواضع ال

هما يحيث تنص القاعدة على مطابقتهما ملعدود" اثنان "و "واحد"بالقاعدة استعمال العددين 
نرى صاحب البحث  حيث،واضع و هذا ما مل أجده واضحا يف الكثري من املتذكريا و تأنيثا ،

  : العددين املركبني يف اجلملتني املواليتني ث جزأي أخفق عندما أنّ : مثال  3تخ
  .ورد حوايل إحدى عشرة فعال  - 1       
  .ها اثنتا عشرة فعال بلغ عدد - 2       

لبحث و ذه الصيغة اخلاطئة ثالث مرات ،و هذا أن اجلملة األوىل وردت يف هذا ا علما
  .ب جيهل القاعدة املذكورة سالفا الد بأن الطرار يؤكالتك

يف بعض البحوث و أقصد % 100بل أكثر من ذلك فقد بلغ هذا النوع من األخطاء نسبة 
إليه من أن الطالب جيهلون بأن  تذهب و هذا دليل آخر يعزز ما) 11،تخ8،تخ1مج(بذلك 

  .علق بتأنيث العدد و تذكريهما يتا هية حتكمها قواعد خاصة ا من بيناألعداد يف اللغة العرب
العدد بعد  رفع: وقع فيها الطالب و مصدرها جهلهم بالقاعدة  من األخطاء اليتو   

كان هذا العدد مركبا أو   يف حبوث الطلبة ،سواء يف مواضع كثرية دي ور ذو ال) حوايل(ظ ـلف
  .عقدا  معطوفا أو

 )حوايل(ية للعدد بعد الظرف إلعرابب الطالب يف ضبط العالمة اذبذو الدليل على ذلك هو ت
  : تارة مثل )حوايل (حيث جند صاحبه يرفع العدد بعد ) 2تخ(كما هو احلال يف البحث 
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  .برز حوايل مائتان و أربعة و مخسون فعال -        
  : و جيره كما هو احلال يف أو تارة ينصبه 

  .ظهر حوايل سبعة و أربعني فعال -        
  
  
  

اثنتني و عشرين ) حوايل(د استعمل العدد بعد الظرف نجده قف) 9تخ(أما صاحب البحث 
و املوضع الوحيد الذي  مرة إحدى و عشرين يف ضبط العالمة اإلعرابية للعدد فيها و أخطأ مرة 

  : هو ) حوايل (بعد  تب فيه العدد صحيحاكُ 
 .لقصيدة حوايل سبعمائة و سبع مراتتردد يف ا-

احلقيقة من األعداد املفردة اليت ال تظهر يف آخرها  يف هذا املوضع ،هو يف) سبع(و العدد 
  .احلركات اإلعرابية ،و مبا أن صاحبه مل يضبطه باحلركة املناسبة ،وال ميكن احلكم عليها باخلطأ 

يرجع إىل جهل الطالب بالقاعدة اليت  األخطاءو هذا ما يدفعنا إىل القول بأن هذا النوع من 
و هو –لظرف يف اللغة العربية يكون مضافا و املضاف إليه هي ظرف ،و ا) حوايل ( أنـرى بـت

  .يكون جمرورا ال مرفوعا  –العدد يف موضوعنا 
  

بأا تعود إىل جهلهم بقواعد  حأرج اليت وقع فيها الطالب ،و اليت ءو من األخطا  
أكانا  ب للعددين اثنني و مثانية ،سواءاملسجلة على استعمال الطال االضطراباتالعدد ،

يعامل معاملة املثىن من حيث "اثنان "دين أم مركبني أم معطوفني ،و جهلهم أن العدد مفر 
حيث أثبتت ،املنقوص  االسممع معدوده املؤنث يعامل معاملة  )مثان(و أن العدد ،اإلعراب 

هم يرفع هذا بعضع األخطاء يف ضبط العدد اثنني مرتفعة جدا إذ تبني أن النتائج أن نسبة شيو 
  .ء و بعضهم ينصبه أو جيره باأللف العدد باليا

حيث أظهر التحليل أن بعض الطالب حيذفون الياء ) مثان(سه يتعلق بضبط العدد و  األمر نف
   …غري مضاف  فيه إذا كانإذا كان مضافا و بعضهم يثبتها ) مثان (العدد  من
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أن كل  كما يظهر أيضا أن بعض الطالب جيهلون القواعد املتعلقة بصياغة املعدود ،و  
وب ،و ـفمنها ما حيتاج إىل معدود مفرد منص؛دود معني ـداد حيتاج إىل معـنوع من أنواع األع

  تاج إىل مجع ـا ما حيـتاج إىل معدود مفرد خمفوض ،و منهـمنها ما حي
  
  
  

د ما ن نعثر عليه يف العديد من املواضع يف كتابات الطالب ،و هذا ما يفخمفوض ،و هذا ما مل
عه و ـدود من حيث مجـأ يف املعـإن اخلط<<: عندما قال )  عكاشةر يوسف عم(ذهب إليه 

  . (1)>>قصر على الناطقني بغري العربية  إفراده
و أنا إذ أرجع .معرفة الطلبة لنظام قواعد العدد يف اللغة العربية عدم و كل هذا إمنا يدل على -

إىل مجلة  ا حكمي هذفإنين أستند يف،هذه األخطاء إىل جهل املتعلم بالقواعد  املتعلقة بالعدد 
  : من األسباب أمهها 

صفة النظامية األمر الذي منحها ارتفاع نسبة تكرار و تواتر هذه األخطاء يف حبوث الطلبة -1
 لغوية ال يف األداء الكالمي ،و مبا أنّ المما يثبت بأن هذه األخطاء هي أخطاء يف الكفاية 

فإن هذا  corder((2)كوردو(الكامنة باللغة كما يرى  ةأخطاء الكفاية اللغوية تعكس املعرف
  .النوع من األخطاء يعكس جهل الطالب و عدم معرفتهم لنظام العدد يف اللغة العربية 

اجلزائر  ملتأمل يف املقررات النحوية يف مراحل التعليم العام ،و مراحل التعليم اجلامعي يفإن ا-2
هذه املستويات ،و يف  العريبتعليم النحو يع مقررات ـياب موضوع العدد يف مجـيالحظ عليها غ

مهلوا بابا مهما من أقررات التعليمية يف اجلزائر معىن ذلك أن القائمني على وضع املناهج و امل
استعمال و أمهية هذا املوضوع تظهر من خالل كثرة  )العدد(أبواب النحو العريب أال و هو 

  .ومية اليت ال ختلو من ذكر العدد مشافهة و كتابة حي حياته اليمناالعريب للعدد يف مجيع 
و استحوذت على تفكريهم ،قت املعنيني باللغة العربية ح مسألة هامة لطاملا أرّ طرَ هنا تُ و 

اليت تعد من أصعب املسائل يف حقل تعليم اللغة ،أال وهي مسألة اختيار احملتوى النحوي ،
  .للناطقني ا أو بغريها 

                                                 
  .  115: م ،ص  2003، 1عمر يوسف عكاشة ،النحو الغائب ،املؤسسة العربية للدراسات و النشر ،ط  (1)
                                      .Jack c .Richards , Error Analysis , P :25: يراجع   (2)
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ختيار وجود تكامل بني اختصاصات علم اللغة و علم النفس و علم اللغة إذ تقتضي مسألة اال
االجتماعي و علم الرتبية ،ألن عملية اختيار احملتوى يف تعليم اللغة تؤثر فيه الكثري من العوامل 

  باإلضافة إىل عوامل خارجية تتمثل يف ،املتعلم بو بعضها اآلخر ،بعضها يتعلق باملادة 
  
  

ا كانت هذه الضوابط و ـو مل، (1)لـهدد ـو الوقت احمل،ة و مستوى املقرر داف التعليميـاأله
 الشروط غائبة يف مقرراتنا ،راح الدارسون يعلقون مشكالت اللغة العربية على فشل القائمني

ن إليه نفور الطالب من و و يردّ ،ار احملتوى النحوي املناسب يتاخعلى وضع املناهج التعليمية يف 
  .عنه  مإعراضهالنحو و 

على اختيار موضوعات النحو املقررة << إن) علي أمحد مذكور (سألة يقول و يف هذه امل
ار هذه املوضوعات يف تختساس موضوعي و إمنا الصفوف املختلفة يف مدارسنا ال يتم على أ

لذاتية ألعضاء جلان وضع األغلب و األعم بناء على اخلربة الشخصية و النظرة ا
   .(2)>>املناهج

 بعد دراسته لواقع احملتوى النحوي يف املقررات) مد صاري حم( ما توصل إليه هذاو 
حيث يرى بأن اختيار احملتوى النحوي يف املناهج و املقررات املدرسة مبراحل التعليم العام ،

لى التقديرات الشخصية و الذاتية اجلزائرية ال يعتمد على منهج علمي دقيق ،بل يعتمد ع
و ،ة يسوضوعات النحوية يف املناهج املدر تبويب امليف و بلبلة  باضطراو هذا ما أدى إىل <<

     .(3) >>تراعدم بنائها على أسس موضوعية قوامها االنتقاء القائم على مقياس الشيوع و التو 

                                                 
  .91: لغة التطبيقي و تعليم العربية ،ص عبده الراجحي ،علم ال  (1)
: ،و يراجع  292:م ،ص  2000نون اللغة العربية ،دار الفكر العريب ،القاهرة ،د ط ،ـس فـدريـد مذكور ،تـعلي أمح (2)

م ،ص  2002، 1ظبية سعيد السليطي ،تدريس النحو العريب يف ضوء اإلجتاهات احلديثة ،الدار املصرية اللبنانية ، ط 
:31.  

جملة العلوم اإلجتماعية و االنسانية ) التواصل(ع احملتوى النحوي يف املقررات املدرسية حتليل و نقد ،ـاري ،واقـمد صـحم  (3)
  . 44: ،ص  2001جوان  8اجلزائر ،عدد –،تصدرها جامعة عنابة 
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كزت على اجلانب املعريف ر ة يسعموم فإن املقررات النحوية املدر و على ال: "و يضيف قائال 
ى إىل ازدحام املناهج مبوضوعات كثيفة تضم حشدا هائال من املوسوعي ،و هذا ما أد

   (4)"املصطلحات و التعريفات و القواعد اللغوية 
  
  
  
  

مما أدى إىل ،تنال من طاقته الفكرية التحصيلية لقواعد النحو العريب و اليت ترهق  الدارس العريب 
م العام ،و مستوى التعليلضعف اللغوي يف انفور الطلبة من دراسته ،و من مث استفحال ظاهرة 

رة طيـالظاهرة اخل<<:يف قوهلا  )بنت الشاطئ(وهذا ما ذهبت إليه ، حىت التعليم اجلامعي 
ا و نفورا منها و ال ـازداد جه،التلميذ كلما سار خطوة يف تعليم اللغة أن ألزمتنا اللغوية هي 

خرج من اجلامعة وهو ال فيت،و قد ميضي إىل الطريق التعليمي إىل آخر الشوط صدودا عنها ،
كوننا <<يعود إىل  اب يف رأيهبو الس (1)>>ع أن يكتب خطابا بسيطا بلغة قومهيستطي

ا بدال من ميقو قوالب صماء ،نتجرعها جترعا عنتعلم العربية قواعد صنعة و إجراءات تلقينية ،
ة فأجهدت و قد حتكمت قواعد الصنعة بقوالبها اجلامدنتعلمها بلسان أمة و لغة حياة ،أن 

و ملح أسرارها يف اللغة ذوق دون أن جتدي عليه شيئا ذا بال يف ،املعلم تلقينا و املتعلم حفظا 
و فن القول و انصرف مهنا كله إىل تسوية إجراءات الصنعة اللفظية بعيدا عن منطق اللغة 

   .(2)>>ذوقها
ة ،بل وسيلة تستخدم حفظ قواعد اردهو نفهم من قوهلا بأن اهلدف من النحو العريب ليس و 

عندما قال  )ابن خلدون(و هو ما ذهب إليه .لعصمة األلسنة و األقالم من اللحن و خلطأ 
بأن علم النحو ليس علما لتعليم و تعلم صناعة القواعد النحوية ،إمنا هو علم لرتبية امللكة 

لنحو و من مث وجب استخدامه بقدر احلاجة إليه فقط ،أي أن خنتار من ا (3)اللسانية
                                                 

  .44: املرجع نفسه ،ص   (4)
،نقال عن عائشة عبد الرمحان ،لغتنا و احلياة  283-282: علي أمحد مذكور ،تدريس فنون اللغة العربية ،ص  (1)

  . 196: ،ص  1971،القاهرة ،دار املعارف املصرية ،
  .68: حممود أمحد السيد ،شؤون لغوية ،ص   (2)
  .143- 142حممد عيد ،امللكة اللسانية يف نظر ابن خلدون ،عامل الكتب ،القاهرة ، دط ،د ت ،ص : يراجع   (3)
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" ق عليه مصطلحهذا ما يطلو ، (4)املوضوعات اليت حيتاج إليها املتعلم يف استعماالته اللغوية
ما يؤدي إىل صحة العبارة أثناء الكتابة ،وسالمة <<ه ـأنـرف بـالذي يع" في ـالنحو الوظي

  ظيفيا ال وأن إتقان قواعد اللغة إتقانا و ،ديث أو القراءة النطق أثناء احل
  
  

اليت تثقل عقول الطالب و بعض مصطلحاته الغامضة حركات اإلعراب  حفظيتطلب 
نفوسهم و تؤدي بالتايل إىل كره القواعد و اللغة نفسها ،بل إن إتقان القواعد وظيفيا يتمثل يف و 

تويات اللغة و أنظمتها مسي نطقا و كتابة و قراءة ،و يف السلوك و األداء اللغو 
  . (1)>>ةاملختلف
لنحو فال تشغل  قلبه ا او أم<< :احظ يف إحدى رسائله عندما قال جلابه ما نادى  وهذا

وام ـل العـدار جهـسالمة من فاحش اللحن ،و من مقالؤديه إىل يإال بقدر ما به ) أي املتعلم(
عما إن أنشده ،وشيء إن وصفه ،و ما زاد على ذلك فهو مشغلة  ان كتبه ،و شعر إتاب ـيف ك

و عويض النحو ال  …الشاهد ،و اخلرب الصادق ،و التعبري  البارع  ة املثلـه من روايـهو أوىل ب
  .(2)>>جيدي يف املعامالت و ال يضطر إليه يف شيء

التعرف على املوضوعات األساسية أو النحـو و ات املتعلمني إىل ـيص حاجـو لتشخ      
اليت يشيع غوية ظيفية ،يرى الباحثون أنه ينبغي حتديد األساليب و الرتاكيب اللالو  باألحرى

ما قل ا و ييعترب أساساستخدامه فما كثر استخدامها ،ويشيع اخلطأ فيها يف لغة الطالب 
  .(3) استخدامه يعترب ثانويا

                                                 
ح الدين ااور ،تدريس اللغة العربية يف املرحلة الثانوية أسسه و تطبيقاته الرتبوية ،دار الفكر حممد صال: يراجع   (4)

رشدي أمحد طعيمة ،األسس العامة ملناهج تعليم اللغة العربية : ،يراجع  376: ،ص 2000العريب ،القاهرة ، 
  . 125:،ص
  .123: ات احلديثة ، ص ظبية سعيد السليطي ،تدريس النحو العريب يف ضوء اإلجتاه  (1)
،نقال عن  84: ،ص  1995عطية سليمان أمحد ،اجلاحظ و الدراسات اللغوية ،مكتبة زهراء الشرق ،د ط ،  (2)

  .38: ،ص  3عبد السالم هارون ،د ت ،دط ،ج : اجلاحظ ،رسائل اجلاحظ ،حتقيق 
يطي ،تدريس النحو العريب يف ضوء ،و ظبية سعيد السل 144: حممود أمحد السيد ،شؤون لغوية ،ص : يراجع   (3)

  . 369: و حممد صالح الدين جماور ،تدريس اللغة العربية يف املرحلة الثانوية ،ص . 124: اإلجتاهات احلديثة ، ص 
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من املوضوعات النحوية الوظيفية ) العدد(أريد أن أصل من خالل ما سبق  إىل أن و 
التعليم اجلامعي باجلزائر ،رغم أنه  اليت مت تغييبها عن املقررات النحوية  يف مراحل التعليم العام و

يف كتابات الطالب ،و هذا ما جعلين  أحكم و من املوضوعات اليت يكثر استعماهلا على ألسنة 
ل إىل جهلهم و ـيف األصدية اليت وقع فيها الطالب ،ترجع ري من األخطاء  العدـالكثأن على 

  درج يف أحد املقررات املوضوع أُ  عدم معرفتهم لقواعد العدد يف اللغة العربية ،و لو أن هذا
  
  
  

،و رمبا  (1)النحوية يف مستوى من املستويات التعليمية ،ملا اجرتح الطالب مثل هذه األخطاء
إن الناطق بالعربية ليس ميكنه أن خيطئ يف <<يؤكد ذلك يف قوله ) اشة عمر يوسف عك(

و  (2)>>تشوبه شائبة ة على حنو سليم الـغاب اللـالعربية خطأ كفاية إن هو أكمل اكتس
النقص املتولد عن مراحل التعليم العام ،فتويل األمهية مبعاجلة عوض أن تضطلع املرحلة اجلامعية 

ل ذلك ،بل جندها يف بعض ال جندها تفع حلايبت يف تلك املر مهلت و غُ للموضوعات اليت أُ 
  .   قبل اجلامعي مرحلة التعليم ما عيد تقدمي موضوعات حنوية درسها الطالب يفتاألحيان 

  

  : ب قواعده صعوبة نظام العدد في العربية و تشعّ  - ثانيا 
يوجد من الباحثني من يرد إخفاق متعلمي العربية يف كتابة العدد كتابة سليمة إىل صعوبة      

ية يف ـتسجل التجربة العلم<<:،فهذا أحدهم يقول  تشعب قواعده ونظام العدد يف العربية 
صعوبات  –ال عن طالا الناطقني اـفض –رها ـني بغيـطالا من الناطقية لـيم العربـتعل
   . (3) >>يمهم املركب العددتلك الصعوبات صعوبة تعلّ  رزـة لعل من أبعصية مجّ تمس

و قد وصلت صعوبة املركب العددي يف اللغة إىل حد قال فيه أحد <<:و يضيف قائال 
يدع جماال للشك أن بعض العلوم ال ميكن ال ا ثبت مب ) :و هو حممد كمال حسني(الباحثني 

                                                 
و لعل هذا ما تنبه له القائمون على وضع املقررات النحوية عندما أدرجوا موضوع العدد يف املقرر النحوي لسنة الثانية   (1)

  .  2004تعليم املتوسط اجلديد و ذلك يف سنة من ال
  .93: عمر يوسف عكاشة ،النحو الغائب ،ص   (2)
  .172: املرجع نفسه ،ص (3)
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وخاصة الرياضيات من هذا النوع ،يكاد  ،و أكثر العلوم الطبيعية  يةـدرسها بالفصحى العال
و على ذلك جيب أن تكون دراسة .. يكون من املستحيل اجلمع بني الرياضيات و النحو 

زه و جنسه و عد العدد و متييا قواـل متامـجاهـو جيب أن نت،الرياضيات بالفصحى املخففة 
  فهو  ؛ألن املتكلم أو الكاتب جيد نفسه أمام الكثري من العوائق (4)>>إعرابه جتاهال تاما

  
فاملتحدث عن األقمار الصناعية علميا <<ي القواعد املتعلقة جبنس العدد ملزم بأن يراع

يز سيكون أقمارا  ل التميهف عند كل عدد ،مث يرى أن يقمضطر عند ذكر أي عدد يتعلق ا 
مث يعني بعد  …موع اجل ه جنس كل مفرد من هذمث يتبّني ،قذائف أم صواريخ أم مقذوفات أم 

   .(1)>>ذلك جنس العدد 
ما يتعلق بصيغة املعدود ،ألن كل ،و من الصعوبات اليت تعرتض املتعلم يف كتابة العدد أيضا 

- 3(هذه املسألة ،أن األعداد من  دودا معينا ،ووجه الصعوبة يفـنوع من األعداد يتطلب مع
و لكن ود مجعا يف حال كون العدد مجعا ،عي أن يكون املعدـو طبي،تتطلب مجعا خمفوضا ) 10

ففي الوقت الذي نقول فيه <<ألعداد اليت تفوق العشرة مفردا ليس طبيعيا أن يكون معدود ا
ول ـملاذا تق :دهوشا جنده يتساءل مسة كتب ،مخ:كتب ،فنقول  كتاب مفرد و اجلمع.للدارس 

و كتب للجمع ،و مخسة عشر  كتاب للمفرد:و أنت تقول ،ة عشر كتابا ـمخس:إذن 
القواعد املتعلقة بضبط العالمة اإلعرابية للعدد و املعدود ووضعهما ناهيك عن  (2)>>للجمع

  …من حيث التعريف و التنكري 
الذي وضعت من  أن تؤدي الدور وضعِ ،ذا الشكل املتشعبة قواعد العدد يف اللغة العربية ف

و عقبات جندها تتحول إىل قيود ، أقالم املتعلمني من األخطاء ألسنة وأجله و هو صيانة 
كما هو احلال –عوق تفكريه ،و يف حالة ما إذا ورد العدد عدة مرات وتذهن الكاتب  تتتش

ألعداد بطريقة كتابة ا  ى الطالبتعذر عل –حث بيف عينة حبوث الطالب املدروسة يف هذا ال
  .سليمة خالية من األخطاء 

                                                 
  .172:املرجع نفسه ،ص   (4)
  . 235: مصطفى النحاس ،العدد يف اللغة ،ص  (1)
  .168: حممود أمحد السيد ،شؤون لغوية ،ص   (2)
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،كالفرنسية مثًال ،إذ  ذا ما قارناه بنظريه يف لغات أخرية إـتأكد صعوبة نظام العدد يف العربـو ت
  : نقول يف الفرنسية 

 -quatre hommes  
 -quatre femmes  

للغة الفرنسية العدد يف ادد بتغيري جنس املعدود ،ألن حيث نالحظ بأن التغيري ال يلحق الع-
  ) quatre(مراعاة جنس املعدود ،إذ نرى من خالل املثالني السابقني بأن العدد ال يتطلب 

  
بقي حمافظا على صيغة واحدة مع املعدود املذكر و املؤنث ،و الشيء الوحيد الذي يراعي هنا 

كغريه من –هو إحلاق عالمة اجلمع باملعدود إذا زاد عن الواحد ،كما أن العدد يف الفرنسية 
ضبط العالمة أي (األمر  مات اإلعرابية و هذاال تلحقه العال –العناصر األخرى يف اجلملة 

  : ية ـيزيد نظام العدد يف اللغة العربية تعقيداً فتقول يف العرب) اإلعرابية
  ال ـأربعة رج-  
  اء ـع نسـأرب-  

  جاء أربعُة رجال - : كما تقول 
  .رأيت أربعَة رجال -    
  .ربعة رجالِ مررت بأ-    

ففضًال عن وجوب مراعاة جنس املعدود ،و تأنيث العدد و تذكريه وفقه و مراعاة صياغة مميز 
العدد من حيث اإلفراد و اجلمع ،يتطلب األمر يف اللغة العربية مراعاة موقع العدد من اإلعراب 

  .و إحلاق العالمة اإلعرابية املناسبة له
نظام العدد يف اللغة العربية على متعلميه ما نراه ليت تثبت صعوبة او من األدلة أيضا   

سرتاتيجيات ا"اخلطأ يف كتابة العدد ،و تعرف استعمال الطالب إلسرتاتيجيات  جتنبهم من 
التوظيف الواعي للعمليات الشفوية ،و غري الشفوية لتوصيل فكرة ما << :بأا  "اإلتصال

   .)1( >>دارس يف هذه اللحظة من االتصالحني ال تتوافر التعبريات اللغوية الدقيقة لدى ال

                                                 
  .220: و تعليمها ،ص  دوجالس براون ،أسس تعلم اللغة )1(
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ختطيط واع حلل ما يبدو للفرد <<:بأا ) kasperريبكاس(و ) fearchفارش (و يعرفها 
        . )2( >>مشكلة تعرتض وصوله إىل هدف اتصايل 

و نفهم من ذلك بأن اسرتاتيجية االتصال هي الطريقة اليت يستخدمها املتعلم حني يشعر بأنه 
من مقدرته يف مسألة معينة يف سبيل توصيل املعىن باللغة الثانية بطريقة سليمة خالية  غري متأكد

  .من األخطاء 
  
  
  

 يف جتنب اخلطأ يف كتابة العدد و من اإلسرتاتيجيات اليت اتبعها الطالب يف حبوثهم أمال
  : ن تااثن انسرتاتيجياتا

و –ضى من البحث معبارة فيما و قد ذكرت ال -"التحاشي  ةاسرتاتيجي:" ا األوىل فهي ـأم
يقصد ا جتنب الطالب كتابة كلمة أو مجلة أو عبارة أو حىت موضوع برمته ،إذا كان الطالب 

التحاشي  هأمناط أكثر<< :نإلتعبري عنه بطريقة سليمة ،و قيل ه ال يتقن اـدا بأنـجيهله أو متأك
  .(1)>>املعجميو النحوي 

 الكثري من املواضيع يف حبوث وجدا جمسدة يف –حاشي أي الت–و هذه اإلسرتاتيجية بالذات 
يدات اليت تكتنف نظام العدد ،جيعله يف ـوبات و التعقـبة ،حيث أن إدراك الطالب للصعـلطال

–بعض :و ذلك من خالل استعمال األلفاظ املبهمة ،مثل الكثري من األحيان يتحاشى ذكره ،

و مثال .كثرية   نييعلمه به يف أحا العدد الصريح رغم كرعوض ذ  …بضع –كثري –قليل 
  :  )5مج(لبحث ذلك ما ورد يف ا

  ... أما الديوان فجاء فيه االستفهام ل يف مواضع منها -  
  ...جاء االستفهام بأين يف الديوان يف بعض املواضع منها -  

و أمثال هذه ،حيح هلا ع و يوافينا بالعدد الصه املواضكان بإمكان الطالب أن حيصي هذ  إذ
ام األعداد د على أن الطالب يفرون من استخدـاجلمل كثرية يف حبوث الطلبة ،و هي تؤك

                                                 
  .220: املرجع نفسه ،ص  )2(

  .225:املرجع السابق ،ص  (1)
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د العدد و ـواعـبق لالصطداماأللفاظ املبهمة ،و ذلك جتنبا  استخدام ىلالصرحية ،و يلجأون إ
  .األخطاء و العثرات  يأمنون الوقوع يف و من مثّ ،تفاصيله املتشعبة 

اب األخطاء يف كتابة ة ارتكخشيجلأ إليها الطالب يف حبوثهم  أما اإلسرتاتيجية الثانية اليت-
من لغة احلروف  االنتقال،و أقصد بذلك  "التحول من لغة إىل أخرى"سرتاتيجية االعدد ،فهي 

نب جيباألرقام ال باحلروف ،و من مث إىل لغة األرقام ،و معىن ذلك أن يكتب الطالب األعداد 
و من أمثلة  .،و هذا ما وجدته يف بعض البحوث كب العدديالوقوع يف األخطاء يف املر  نفسه
  : ذلك 

  )4تخ( –ضمريا 730وجود كم هائل من الضمائر بقدر حبوايل -
 
  

  )4تخ( –ضمريا  516عدد الضمائر -  
  )4تخ(–ضمريا 69بلغت الضمائر املتصلة حوايل -  
  )2تخ(–مرة  13امليم …مرة  12بلغت النون -  
  )7مج(–دارسا  30 ىاملستو  موع املتعلمني يف هذاجم-  
  )7مج(–بطاقة للرتاكيب  33بطاقات لألصوات و  4 ...-  

لوقوع يف اخلطأ و ل هذه اإلسرتاتيجية فعال ،جتنب الطالب اـه: و لكن السؤال املطروح هنا 
  .نها دائما ؟ عجتعله يف مأمن 
ووجود خطأ يف ، )معدود+عدد (ون من ركنني أساسيني العربية مك ةاللغيف  يإن املركب العدد

و إذا كان اخلطأ ال يظهر يف العدد أثناء كتابته ،كب العددي ر املهذا مها يؤدي إىل خلل يف أحد
باألرقام ،فقد أثبت التحليل يف املبحث السابق بأن الطالب جيرتحون أخطاء يف معدوده  

  .ضمريا  109بلغت  -: ،كما هو احلال يف املثال اآليت 
  :  و الصواب أن يكون ) ضمريا ( ودحيث نصب الطالب املعد

  . قصد كتابة العدد من اليمني إىل اليسار  اإما مفردا خمفوضا إذ-  

يف جنده و األمر نفسه ،من اليسار إىل اليمني  دقصد كتابة العد اأو مجعا خمفوضا إذ-  
  ) :13تخ(األمثلة اآلتية من البحث 

  مثال 14عاجل ذلك ب-    
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 مدخل 19احتوى على -    

  شاهد 17خدم است-    

  .حا ـصحيإعرابـيا طا ـدود ضبـط املعـها يف ضبـخطأ صاحبأحيث 
 -انه إذا كانت اإلسرتاتيجية األوىل اليت اتبعها الطالب يف كتابام  :و من مث خنلص إىل القول 

ت جدواها بنجاح الطالب يف الوصول إىل تقد أثب –و أقصد بذلك اسرتاتيجية التحاشي 
أثبتت  نإو –فإن اإلسرتاتيجية الثانية ،اء الكتابة نالوقوع يف األخطاء أثو هو جتنب  مبتغاهم

إن :مما يدفعين إىل القول ، فشلها يف أحايني كثرية نيفقد تب -تها يف بعض األحيانليافع
  من من أحلروف ال جتعل الطالب دائما يف مإسرتاتيجية التحول من لغة األرقام إىل لغة ا

  
  

ا تستدعي منه استحضار القواعد املتعلقة باملعدود ،و من مث تفرض العثرات ألو األخطاء 
  .اعده يف العربية نفسها على الطالب مرة أخرى و قضية صعوبة العدد وتشعب ق

سري قواعد العدد يف اللغة يتإىل ذه الصعوبات هي  مصدر الدعوة ـو األكيد أن ه  
ث العدد و ـتأني(لق  مبسألة ـيما يتع،ف ةصاليت نادى ا الكثري من الباحثني و خا،ية ـالعرب
أ يف التأنيث و التذكري ـألن اخلط،و د من أعقد مسائل العدد يف اللغة العربية ـو اليت تع )رهـتذكي

عرفة مإعلم أن من متام  <<:يقول ) ابن األنباري (من األخطاء الفادحة و املستهجنة فهذا 
ا له  ـث مذكرا كان العيب الزممؤنثا و أنّ و  رمن ذكّ :النحو و اإلعراب معرفة املذكر و املؤنث 

ث ـفمسالة تأني (1)>>وضا ـا أو خفض منصوبا ،أو نصب خمفـوعـب مرفـه من نصـزومـكل
 (2)هلا عن التفسريات املناسبة نويبحثو ،ون هلا ـن القدامى يعللو دد و تذكريه اليت راح اللغويـالع

ني و من ثهذه املشكلة اقرتح بعض الباح ،هي مصدر الصعوبة يف نظام العدد يف العربية وحلل
  :(3)تيسريا متثل يف  )حممد كامل حسني ،و إبراهيم مصطفى(نهم يب

  .ىل العدد يف حد ذاته بقطع النظر عن جنس املعدود إالنظر -  
                                                 

  :،ص  1986الرائد العريب ، بريوت لبنان ،  دار ابن األنباري ،املذكر و املؤنث ،  (1)
  .199: األنباري ،كتاب أسرار العربية ،ص: يراجع   (2)
. 95:،ص 1984تيسري النحو العريب ،دراسة و تقومي ،د ط ، قاسم عبد الرضا كاصد ،حماوالت حديثة يف: يراجع   (3)

: وحممد رشاد احلمزاوي ،أعمال جممع اللغة العربية بالقاهرة ،ص . 235: و مصطفى النحاس ،العدد يف اللغة ،ص 
368.  
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  " .من " الفصل بني العدد و املعدود حبرف -  
سليما موافقا لقواعد ليكون النطق بلفظ ثالثة أو عشرة  ةر املذك) العدد(إظهار كلمة -  

 .اللغة املقررة 

الف لقواعد االقرتاح البسيط الغري خمو ذا <<) :مصطفى النحاس(عن هذا احلل يقول  و
نساء و مخسة من ال: عا فيقال ـال على الناس مجيـالعدد يصبح النطق بالعدد صحيحا و سه

الكاتب أو القارئ حني إىل قطع تفكري املتكلم أو  ذتاج عندئحتو ال ... مخسة من الرجال 
   :لغوي عندما تقول  يتناول موضوعا تكثر فيه األعداد ،كما ال تقع يف خطأ

  
  
أحد عشر عددا من النساء ،و :الثة عشر من النساء ألنه يف تأويل ـر من النساء و ثـد عشـأح

الثالثة :ثالثة عشر عددا من النساء ،كما أن قولنا ثالثة من النساء على تأويل 
  .(1) >>...عددهن

ل باإلعراب ـأن خي دونيكتسب العدد حسب رأي جممعيينا جنسا ثابتا من <<مث  نـو م
يف صيغة املؤنث دائما باستثناء واحد و دد فيكون ـ،فهو يدعو إىل إعتماد نظام خاص بالع

  .(2)>>ثنان ا
شرتط لكنه ي) إبراهيم مصطفى(و  )حممد كامل حسني(ما ذهب إليه  )أمني اخلويل(افق و قد و 

   .(3)عندي عدد مخسة من النساء:فيقال )من (مع ) عدد (ذكر لفظ 
م إىل قضية حصر إعراب  أمساء العدد يف حالة الرفع ـد ذهب بعضهأكثر من ذلك فقبل 
العدد بيسر  استعمال –ديدا على األخصائي العلمي ـو حت -حىت يسهل على العريب، (4)فقط

حرصا منهم على   (5)ن قبل الكثري من الباحثنيرضة كبرية ماو هو ما لقي مع. ةـو طالق
سري يكون بتبسيط يالتو إميانا منهم بأن ،و سالمة قواعدها ،احملافظة على دقة اللغة العربية 

  .        هدمها القاعدة و ليس شرح 
                                                 

  . 236: مصطفى النحاس ،العدد يف اللغة ،ص   (1)
  . 369: لقاهرة ،ص حممد رشاد احلمزاوي ،أعمال جممع اللغة العربية با  (2)
  .371- 370: املرجع نفسه ،ص   (3)
  .372-371: املرجع نفسه ،ص   (4)
  .239- 236:العدد يف اللغة ،ص : للتعرف على هؤالء املعارضني و آرائهم يف املسألة ،راجع   (5)
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  :ة األم ـل اللغـدخـت –ثالثا 
العدد يف اللغة العربية نظام و صعوبة ،لقد اتضح من خالل ما سبق بأن اجلهل بالقاعدة      

- الب ،لكن هذا ال يعين ـرتحها الطـجاددية اليت ـسان يف األخطاء العيما السببان الرئـه
ىل هذين السببني فحسب ،فبعد التفحص الدقيق لألخطاء أن كل األخطاء تعود إ –بالضرورة 

ى إىل تدخل عز اليت وقع فيها الطالب أثناء كتابتهم للعدد ،تأكد بأن بعض هذه األخطاء يُ 
  .اللغة األم يف اللغة العربية الفصحى 

  
  

ة ـلغ(ل لبعض خصائص اللغة األم ـبأنه نق l’interférenceف التدخل اللغوي و يعرّ      
املستوى الصويت ،أو على دف ،و يكون هذا النقل ـة اهلـإىل اللغة املتعلمة أي اللغ )املتعلم

  :اآلتية  االستعماالتمن خالل و يظهر ذلك .النحوي أو الداليل الصريف أو 
  3تخ–منها أربيعني فعال صحيحا  -1      
  3تخ–منها مثان و أربعني فعال ثالثيا  -2      
  3تخ - ورد مثانية و عشرين فعال-3      
  2مج–وعدد ورودها مائة و سبعة و أربعني مرة  -4      

يف اجلملة )  مثانية و عشرين(دد حيث وقع العدد يف اجلملة األوىل و الثانية مبتدأ ،وورد الع
رية أن الطالب وال مُ ) عدد(عال ،يف حني وقع العدد يف اجلملة الرابعة خربا للمبتدأ االثالثة ف

من املبتدأ و اخلرب و الفاعل يكون مرفوعا يف اجلملة ،و  اللم أن كـاملتخصص يف اللغة العربية يع
فيها من عالمة الرفع و هي ) العقود(وا در جحاا أصهذه اجلمل هو أن على نالحظه  لكن ما

 و هذا ما ميكن رده ملذكر الساجبمع املتعرب إعراب  - أي العقود-ريةألن هذه األخ،) الواو(
،يف اللغة العربية الفصحى ،ألن كل اللهجات العامية  )أي اللهجة العامية(تدخل اللغة األم إىل 

يف احلاالت اإلعرابية الثالث ،و من مث ال ) ني(هي زم فيها العقد عالمة واحدة ،و يلاجلزائرية ،
وقع فيها الطالب  م للعقود ،و هذا ما يفسر األخطاء اليتاالستعمايظهر اثر لعالمة الرفع يف 

  .مثيالا  واملاضية  ةبع،يف اجلمل األر 
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هلجة جيجل وصلتها باللغة العربية ": يف حبث له بعنوان ) بلقاسم بلعرج(هذا ما توصل إليه  و
من الفصحى ،و ة جيجل و قواعد اللغة العربية جاول من خالله بيان العالقة بني هلح" الفصحى

ة جيجل ،و املركب جمقارنة بني املركب العددي يف هلاجلوانب اليت تعرض هلا يف حبثه إجراء 
فان ـإىل أما يتفقان يف الكثري من اجلوانب ،و خيتل يف اللغة العربية الفصحى ،فتوصل العددي

هي يف اللهجة ياء و نون ف<<: قودـما خيتلفان فيه عالمة مجع العمن بني و ، جوانب أخرى يف
  يع احلاالت اإلعرابية و هذا راجع إىل خلو اللهجات يف مج

  
  
  
  

نون يف حاليت النصب و  اء وـلحالة اإلعرابية ،فهي يالفصحى لعراب ،بينما ختضع يف إلمن ا
  .(1)>>نون يف حالة الرفع  واو واجلر ،و 

  : فاجلزائري يقول 
  )طالبا  جاء عشرون:أي ( – طالبْ  رينْ شْ عِ  َجا-1
 )رأيت عشرين طالبا :ي أ( -طالبْ  شرينْ عِ  فتْ شُ -2

 )ذهبت إىل عشرين والية(– هوالي شرينْ عِ لْ  حتْ رُ -3

يف ،هي الياء يف احلاالت اإلعرابية الثالث احدة و العقد يلزم عالمة إعرابية و  حيث يظهر أنّ 
  .ات العامية اجلزائرية اللهج
 ىئري مييل يف كالمه إىل الوقوف علالسابقة ،بأن اجلزا ةتبني لنا من خالل األمثلة الثالثيكما 
  : ضبط املعدود و نعته يف مثل كن ،و هو ما يفسر أخطاء الطالب يفالسا 

  13تخ–معىن مستقل 11مدخل ،و  11تضمن -1
 14تخ –حديث  ةأورد حوايل سبعة عشر -2

 5مج-بيتاحتوت اثين عشر  )صبية( قصيدة-3

  . حيث كان على الطالب أن ينصب املعدودات فيها فيلحق ألف تنوين النصب ا

                                                 
غري (ماجستري رسالة –دراسة لغوية للهجة بين فتح –بلقاسم بلعرج ،هلجة جيجل و صلتها بالعربية الفصحى   (1)

  . 338:،ص  1989،جامعة عنابة ،) منشورة
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،يدفعين إىل القول بأن ة األم يف اللغة العربية الفصحى و احلديث عن تدخل اللغ  
 العامية األخطاء يف تذكري األعداد املفردة و تأنيثها أيضا يعود إىل هذا السبب ،ألننا نقول يف

  :اجلزائرية 
  اء ــنس الثْ ــث -        
  ال ــرج الثْ ــث -        

إىل عشرة تلزم يف اللهجة  ةثالثعداد من األ<< :ه ـولـيف ق )بلقاسم بلعرج(و هو ما يؤكده 
حالة واحدة ،و هي خلوها من التاء يف مجيع احلاالت ،خالفا للفصحى اليت يؤنث فيها العدد 

           .(2)>>ر مع املؤنثرة مع املذكر و يذكّ من ثالثة إىل عش
  

مل يتوقف تدخل اللغة األم للطالب يف نظام العدد يف اللغة الفصحى على هاته و   
ورد مضافا إىل  املنقوص ،إذ باالسمتتعلق  املسائل فحسب ،بل طال هذا التدخل مسألة أخرى

مقدرة على الياء احملذوفة سرة بكفيكون جمرورا ،أدىن العدد ،حيث يستوجب األمر حذف يائه 
ورد مضافا إىل أحد  اخالفا للهجات العامية اجلزائرية ،اليت تثبت الياء يف آخر املنقوص إذ،

  :األعداد من ثالثة إىل عشرة ،فيقال يف اللهجة العامية مثال 
  . معانٍ  ثالثُ :  ،بدال من اِين عَ مْ  ثالثْ -        

  :االت اآلتية ميف اإلستعو هذا ما يفسر تدخل لغة الطالب األم 
  .معان  8: و الصواب  )13تخ(–معاين  8بلغت نسبة املعاين املشرتكة  -        
  .ست معان : و الصواب  )6مج( –تؤدي ست معاين )فان (فكلمة  -        

األم يف اللغة  بأن تدخل –شك لل الال يدع جما مبا –ن لقد اتضح من خالل هذه األمثلة إذ
يف األخطاء و أظن أن هذا السبب له عالقة الفصحى له دور كبري يف الوقوع ة العربياللغة 

لى تطبيق قواعد وطيدة بالسببني السابقني ، إذ أن جهل الطالب بالقاعدة ،أو عدم  قدرته ع
قوالب  مهاليت تكتنفها ،جتعله يبحث عن أسهل وأقرب حل له ،فيجد أماالعدد ،للصعوبات 

 االختالفاتإىل اللغة الفصحى و من مث تصدر األخطاء نتيجة  لغته األم ،فيعمل على نقلها
  .املركب العددي يف هلجة الطالب و نظام العدد يف اللغة الفصحى   بني قواعداملوجودة 

  
                                                 

  .332: املرجع نفسه ،ص   (2)
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  : الضعف القاعدي للطالب الجامعيين  -ا ـرابع
،فاملتأمل إن األخطاء يف لغة الطالب املكتوبة ال تقتصر على األخطاء العددية فحسب         

... يل يف لغتهم جيدها متخمة باألخطاء يف مجيع املستويات اللغوية النحوي و الصريف و الدال
رتاكم لبل هي نتيجة ،ليست وليدة املرحلة اجلامعية  األخطاءهذه  نإ:و هذا ما جيعلين أقول 

لكثري من ،حيث اشرتكت اضعف الطالب يف اللغة العربية طوال مراحل التعليم ما قبل اجلامعي 
  :   (1)ملغوي للمتعلمني ،من بني تلك العواهم يف تدين املستوى اللتسالعوامل ل

  
ح ـة يف معظمها ،تعتمد على اإللقاء و التلقني و ال متنـهي تقليديفالتدريس  قما يتعلق بطرائ/ 1

بل ،تعليمية تايل املشاركة اإلجيابية يف العملية الالو املناقشة و بالرأي ة إلبداء ـاملتعلم الفرص
  .يكون دور املتعلم فيها سلبيا 

الذي و تدين مستوى التأهيل  ،ما يعود إىل ضعف إعداد معلمي اللغة العربية او منه/ 2
  .يشكو قصورا فادحا يف بالدنا 

غوية املالئمة ،حيث أن املواد املختارة ال تليب لادة الختيار املاو منها ما يعود إىل سوء / 3
ف عن اإلقبال و ز تعلم مما يدفعهم إىل العلرغبام ،وال تثري فيهم الدافعية ل حاجات املتعلمني و

  .عليها 
ا إحجام املعلمني و ـوي أيضـف اللغـالضعظاهرة نتشار امن العوامل اليت سامهت يف و / 4

اللغة العربية الفصحى ،و عدم اإللتزام ا خارج املؤسسات  الستعمالني و هجرهم ـاملتعلم
ستعمال اللغة اعرض عن املعلم يُ  صاربل حىت داخل قاعة الدرس ،حيث داخلها التعليمية و 
  .حرجا يف احلديث بالعامية دثناء إلقائه و شرحه للدرس وال جيالفصحى أ

ميذا ضعيفا ال تعليم العام تلعل من التلميذ يف اية مرحلة الجتمعت لتجافكل هذه العوامل    
   .ال صحيحااستعمابضعة أسطر ستعمال اللغة يف اميلك القدرة على 

هذه  إىلد تفال شك يف أن هذا  الضعف سيم،مبا أن املرحلة اجلامعية هي مرحلة مواصلة بناء و 
هو توجيه الطالب   -و يف مجيع بلدان الوطن العريب -املرحلة كيف ال ؟ و املعتمد يف بالدنا

                                                 
و كمال بشر ،اللغة العربية بني الوهم و سوء الفهم . 72- 70: حممود أمحد السيد ،شؤون لغوية ،ص : يراجع   (1)

عبد التواب ،فصول يف فقه و رمضان .293-271: ،دار غريب للطباعة و النشر و التوزيع ،القاهرة ،د ط ،د ت ،ص 
  . 424-420:،ص 1996، 6العربية ،مكتبة اخلاجني للطباعة و النشر و التوزيع ،القاهرة ،ط 
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للغة وي إىل كليات و أقسام انايم الثـادة التعلـاح يف شهـاملتحصلني على املستوى األدىن للنج
ة إىل  فلتخا  الطالب الذي توصله الظروف املفهذ<<رغبام و م دون مراعاة مليوهل.العربية 

ته ظـفلسوى قسم اللغة العربية ،حىت إذا م ـها عن أي قسـث فيـا يبحـبا مـغاليات اآلداب ـلك
كمال (ضيف وي (1)>>به حسرة ـه مرارة و يف قلـم و يف نفسـذا القسـإىل ه سائر األقسام جلأ

شبه مبن يلقى به يف أه الكليات و األقسام ذا النهج وق إىل هذـالب املسـإن الط<< )بشر
  و دون ،فنوا و حبر عميق ،دون دراية بالسباحة 

  
  
  

يقوى على ده ،و املتصل حىت يصلب عو  تجرييبالتدريب العلمي ،و الته باراته و طاقدعم لقد
  . (1)>>حكمة و تعامل معها بفن ألمواج و المصارعة ا

ات يجيهلون أدىن أساس،اض فب من أقسام وكليات اللغة العربية ،وهم خالوا الو اليتخرج الطف
ون لتعليم نُ اللغة و قواعدها و مما يزيد الطني بلة ،هو أن هؤالء الطالب املتخرجني هم الذين يعيّـ 

وران ظاهرة الضعف اللغوي يف حلقة عليم العام ،و هكذا يستمر دتاللغة العربية يف مراحل ال
مغلقة ،دون مباالة بعواقبها الوخيمة على مستقبل التعليم ، بل على مستقبل اللغة العربية 

  .الفصحى يف بالدنا 
  

  : باالة ــمال و الالمـاإله –خامسا 
إن ظاهرة الضعف اللغوي القاعدي لدى الطالب ،تولد يف نفوسهم النفور من اللغة و   

 استعماال استعماهلاو حرص منهم على  مماتمما جيعلهم يستخدمون اللغة دون إهقواعدها ،
  ...صحيحا ،فال يهمهم إن نصبوا مرفوعا أو خفضوا منصوبا ،أو رفعوا خمفوضا 

فقد تبني من خالل التحليل أن بعض األخطاء اليت وقع فيها الطالب أثناء كتابة العدد ،إمنا  
ستعمال الطالب لألعداد ا،و من األخطاء اليت تثبت ذلك  مباالةالتعزى إىل اإلمهال و ال

  : املرتادفة كما يف اجلمل اآلتية  
                                                 

  .418: املرجع السابق ،ص   (1)
  .280: كمال بشر ،اللغة العربية بني الوهم و سوء الفهم ،ص    (1)
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  .وصل وروده إىل حوايل ألفني و ست و عشرون مرة -1
 .تكرر حوايل اثنتان و عشرين مرة -2

 .املذكور يف املسألة السابعة و السبعون -3

 .ورد يف مخسة و ستون فعال -4

–بعضهم يرفع العدد و ،املعطوف ،و يرفع اجلزء اآلخر  لعددءا من اإذ نرى بعضهم ينصب جز 
 –اعتقادييف  - نـميكال ا ـذا مـهر و ـرف اجلـبق حبه سُ ـنأرغم  -يف املثالني الثالث و الرابع  ماك

مثل من صني يف اللغة العربية مبثل هذه القواعد ،بل إن األخطاء رده إىل جهل الطالب املتخص
عدم حرصهم على مراجعة و تصحيح أخطائهم ،ألن من و ،إمهال الطالب  هذا النوع تعود إىل

  مميزات اللغة املكتوبة عن املنطوقة ،هو إمكانية تصحيح الكاتب ألخطائه 
  

هو ماال يقوى املتكلم على فعله يف الكثري من األحيان ع فيها بعد مراجعته ملا كتب ،و ـقاليت و 
 :يلخص أحدهم هذا الفرق يف قوله  و.لنطق ،ألن ما أنتجه من كالم يزول بزوال أثر ا

تتصف و ،يستخدم الكالم املنطوق الشفهي نظاما من اإلشارات ذا طبيعة صوتية <<
اإلشارات الصوتية بصورة رئيسية بالصفة اخلطية ،أي جبرياا خالل الكالم يف تتابع زمين غري 

هي إشارات يت ترى بالعني ،و لاقابل لإلرجاع ،أما الكتابة فتستخدم نظاما من اخلطوط احلسية 
يف كل حلظة إىل الوراء ن الرجوع ا أيضا و كليس فقط قبلها أو بعدها ،كما مي أخرى ،و

اليت تتيح هلا جتاوز  االستقرارو  االستمرارية،فالصفة األساسية لإلشارات اخلطوطية هي صفة 
يت متنحها الكتابة رغم هذه الفرصة الو ، (1)>>مان و املكان أو البعد اجلغرايفعاملي الز 

للطالب ملراجعة أخطائهم إال أننا جند الطالب ال يبالون بذلك ،و ال يهمهم إن كان العمل 
درجة أو النقطة هم الـمون أم ال ،بقدر ما مضالشكل و املحيث الذي تقدموا به مقبوال من 

اكرتاثهم  معدبويتأكد إمهال الطالب .بل للمناقشة مادام أن هذا العمل قُ منح هلم ،اليت ستُ 
اليت من عادا أن توصي الطالب يف آخر املناقشة ات جلان مناقشة البحوث العلمية ،و توصيل

و لكن لألسف تبقى تلك التوصيات جمرد حرب .بتصحيح أخطائه اليت أشري إليها أثناء املناقشة 
لغة على ورق ،حيث يصطدم املطلع على الكثري من البحوث بعد إيداعها يف مكتبة قسم ال

  .            العربية و آداا ،بأخطاء  كثرية ال تعد و ال حتصى 
                                                 

  .68: ،ص  1984، 1،طسية للنشر عبد السالم املسدي ،اللسانيات من خالل النصوص ،الدار التون (1)
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ب يف كتابة األعداد ال تعزى إىل سبب الص من كل ما سبق إىل أن أخطاء الطو خنل         

من هذه األسباب ما هو خاص ،و واحد ،بل ترجع إىل أسباب متعددة و متشابكة فيما بينها 
  و صعوبة نظام العدد يف اللغة العربية ،و تدخل اللغة عدة ،و يتعلق األمر باجلهل بالقا،

األم ،و منها ما يعترب عاما ،و يتعلق األمر باألخطاء اليت ترجع إىل الضعف القاعدي للطالب 
مكنتنا من ) ة تفسري األخطاءمرحل(أو اإلمهال و الالمباالة ، و معىن ذلك أن هذه املرحلة 

ردها إىل مصادرها بإخفاق الطالب يف كتابة األعداد وذلك ء نة وراماكعرف على األسباب التال
 .األصلية

 
وألن اهلدف من حتليل األخطاء وهو إجياد العالج املناسب للمشكالت اللغوية اليت 
تعرتض املتعلم، وألن كشف األسباب الكامنة وراء األخطاء، يساعدنا على التوصل إىل العالج 

لول اليت نراها مناسبة للقضاء على األخطاء اللغوية بصفة املناسب هلا، ميكن أن جنمل أهم احل
  :    أو على األقل التقليل منها فيما يلي. عامة واألخطاء العددية بصفة خاصة

ثة اليت تويل األمهية للمتعلم ،وجتعله عنصرًا إجيابيا فاعًال يف ـية احلديـإتباع الطرق التعليم-1
  .العملية التعليمية

ات النحوية يف مراحل  التعليم العام عل أسس موضوعية تقوم على فكرة اختيار احملتوي-2
النحو الوظيفي ،الذي يعطي األمهـية مليـول الطالب و حاجام اللغوية ،ويبعث فيهـم الدافعية 
للتعـلم ،فيلتحق الطالب مبـدرجـات اجلامعة و هو يعلم أساسيات اللغة العربية و ميلك القدرة 

  . عماالً صحيحاً على استعماهلا است
و <<العـمل عـلى تكويـن املعلمـني و األساتـذة يف خمتلـف مـراحـل التعليم العام واجلامعي - 3
املعلومات هو من األسباب دادهـم إعـدادا علميا و بيداغوجيا ألن األستاذ الضعيف الشخصية وـإع

  . >>الرئيسية يف تدين املستوى و تشويه الرسالة التعليمية النبيلة
تعويد الطالب نفسه على استعمال اللغة العربية الفصحى استعماال صحيحاً داخل املؤسسة -4

التعليمية و حىت خارجها وعزوف األساتذة والطلبة عن استخدام اللهجة العامية داخل قاعة 
  .الدرس
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 -فضال عن تنمية زاده املعريف-تعويد الطالب نفسه على املطالعة و اليت تكسب الطالب -5
  .ا لغويا سويا خاليا من العثرات و األخطاءأسلوب

حرص طالب الليسانس واملاجستري على تكوين أنفسهم وإثراء زادهم اللغوي من خالل  -6
مطالعة أمهات الكتب اللغوية، والتعرف على أهم املوضوعات اللغوية ودقائق املسائل النحوية 

  .لكتابية والشفويةالصوتية والصرفية، والعمل على توظيفها يف استعماالم ا
أن يعمل الطالب على تدريب نفسه على استخدام قواعد العدد استخداما صحيحا نطقا  -7

  .وكتابة
حرص الطالب على مراجعة حبوثهم، اليت تتيح هلم اكتشاف األخطاء اللغوية عموما  -8

مل على واألخطاء العددية خصوصا اليت وقعوا فيها أثناء التحرير أو حىت بعد الطباعة، والع
  . تصحيحها بدقة

 



   ملخص
  

البحــث يتطــرق لمشــكلة شــائكة جــدا وهــي الخطــأ فــي كتابــة العــدد لــدى طــالب الجامعــة، حيــث 

إلـى لغـة األرقـام بـدال  نصار هذا الموضوع يشكل عقدة للطلبة فنجدهم يتجنبون ذكره أو يلجـأو 

هـذا البحـث التعـرف علـى أنـواع من لغة الحروف حتى يتفادوا الوقـوع فـي األخطـاء، ولـذا يحـاول 

خطــاء والوقــوف علــى األســباب الكامنــة وراءهــا وصــوال إلــى إيجــاد الحلــول المناســبة لهــا هــذه األ

  ".منهج تحليل األخطاء"معتمدا في كل ذلك على المنهج اللساني 

تصنيف  –البحوث  –الطالب  –الجامعة  –تحليل  –األخطاء  –األعداد : الكلمات المفاتيح 

   . تفسير األخطاء –األخطاء 
 

Résumé 

 

Cette recherche expose un grand problème qui est l'erreur d'écriture 
de nombres chez les étudiants universitaires, ce problème crée un 
complexe chez les étudiants car on constate qu'ils essayent toujours 
d'éviter ce problème en se penchant sur le langage des chiffres au 
lieu celui des lettres pour éviter de tomber sur l'erreurs. Pour cela 
notre recherche essaye de définir les types de ces erreurs et de 
s'arrêter sur les principales causes et trouver des solutions valables 
en se basant  sur la pédagogie linguistique" pédagogie d'analyse des 
erreurs" 
Les mots clés: Nombres – Erreurs – Analyse – Université – Etudiants – 
Recherches – Classification des erreurs – Définition des erreurs.    
 

Resume  

 

This research exposes a major problem which is the clerical error of 
numbers in the university students, this problem creates a complex in 
the students because it is noted that they always try to avoid this 
problem by considering the language of the figures to the place that 
of the letters to avoid falling on the errors.  For that our research 
tries to define the types of these errors and to stop on the principal 
causes and to find solutions valid by basing on linguistic pedagogy 
"pedagogy of analysis of the errors". 
Key words:  Numbers - Errors - Analysis - University - Students - 
Research - Classification of the errors - Definition of the errors 



  ـمة الخاتـ��������������������������������������������������������������������������������������������������

 164

 
  

البحث ،و ما انطوت عليه فصوله ومباحثه  يع من خالل ما تقدم ذكره يف ثناياـنستط          
  :كاآليت  هه بأبرز مسائله وقضاياوّ ننُ مل أهم  النتائج اليت توصل إليها ،و أن ن جنأ،
  :أما أهم نتائج اجلانب النظري ،فيمكن تلخيصها فيما يلي *
أدركوا مدى خطورا على و ،إىل مسألة اخلطأ اللغوي  لقد تنبه اللغويون العرب القدامى/ 1

نبهوا من ىل تأليف املصنفات اللغوية اليت فعمدوا إ. -لغة القرآن الكرمي-مستقبل اللغة العربية 
و لكن دون حماولة بني العامة و حىت اخلاصة منهم ، خالهلا إىل األخطاء اللغوية اليت تشيع

  .ألخطاء مناسبة هلذه امنهم إلجياد تعليالت 
ربية احلديثة ،اخلطأ اللغوي عناية خاصة ،حيث تؤكد غكما أولت الدراسات اللسانية ال   /2

 بىنأنه أمر طبيعي بل إجيايب ألن املعرفة تُ و ،هذه الدراسات على أمهية اخلطأ يف العملية التعليمية 
: اء أمهها علمية لدراسة األخطمناهج نتج عن هذا االهتمام ،وضع ف.من خالل هدم األخطاء 

قاض منهج التحليل أنعلى قد ظهر الثاين التقابلي ،ومنهج حتليل األخطاء و التحليل منهج 
الذي ثبت قصوره يف أحيان كثرية ،ألنه يرد مجيع األخطاء إىل تدخل اللغة األم ،التقابلي 

)L’interférence  (هو املنهج و - يف حني أثبتت نتائج تطبيق منهج حتليل األخطاء
سباب  بل هناك أإىل تدخل اللغة األم فحسب ، زىتعبأن األخطاء ال  - يف البحث املعتمد

  .خطاءألكثرية تؤدي إىل الوقوع يف ا
أمر مهم جدا ) les erreurs(اء ـاألخطو ) .  les fautes(الط ـإن التمييز بني األغ/3
وهري للفرق اجل )أيب هالل العسكري(ه إليه الغربيون ،و مل يعن به العرب قدميا ،رغم إشارة نبّ ،

ه الباحثون الغربيون اليت تطابق ما توصل إليو ،) الفروق اللغوية( هبني هذين املصطلحني يف كتاب
التحليل عن بالدراسة و  )األخطاء(ة حني يف أحقيّ ن أمهية التمييز بني املصطلمكو ت. اليوم 

املتعلم  ةء يف لغألخطايف حني يتواتر ظهور ااا ،بألن هذه األخرية تزول بزوال مسب) طاألغال(
  .هنا يكمن مصدر خطورة هذه األخطاء على لغة املتعلم ىت تشكل نظاما خاصا يف لغته ،و ،ح
خطاء و بيان أوجه الصواب ال يكتفي باإلشارة إىل مواضع األ،" منهج حتليل األخطاء"إن  /4

ذا املنهج ـبع هبل يتّ مى يفعلون يف مصنفام و كتبهم ،كما كان اللغويون العرب القدافيها ،
  منهجية ،تبدأ بالبحث عن مواطن األخطاء مث تصنيفها خطوات إجرائية و 
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ووصفها ،مث تعمل على البحث عن األسباب الكامنة وراء هذه  األخطاء ليسهل على الباحث 
  .يف األخري إجياد احللول املناسبة هلا ليتم جتنبها يف املستقبل 

هي أن فوائد منهج حتليل وصل إىل نتيجة جد هامة ،و الت أما اجلانب التطبيقي فقد مكننا من*
األخطاء ،ال تقتصر على تعليم الطفل للغته األم ، أو تعليم الكبار للغات األجنبية حيث أثبت 
هذا البحث فعالية هذا املنهج يف حتليل أخطاء متعلمي اللغة العربية من أبنائها يف املستويات 

يف ) الليسانس و املاجستري( طالب اء األعداد يف لغة خطاملتقدمة و ذلك من خالل حتليل أ
  :ا تطبيق هذا املنهج من نة باجلامعات اجلزائرية ، حيث مكنأقسام اللغة العربي

ني املتخصصني يف اللغة التعرف على أنواع األخطاء العددية يف حبوث الطالب اجلامعي /1
يف لغة  -أي نظام العدد –لنظام ختالالت كثرية متس هذا ااالعربية ،حيث ثبت بأن هناك 

مة منها ما يتعلق بضبط العالو ،كريه ذ منها ما يتعلق بتأنيث العدد و ت الطالب املكتوبة ،
منها ما يتعلق بتعريف العدد منها ما يتعلق بصياغة املعدود ونعته ،و و اإلعرابية للعدد و املعدود ،

               .و تنكريه

بأن أخطاء طلبة  الليسانس يف كتابة ، األخطاءهلده  صائيةاإلحثبتت الدراسة أو لقد / 2
 تريسطلبة املاج ىوهذا أمر منطقي حبكم تقدم مستو ، ريتسالعدد أكثر من أخطاء طلبة املاج

ون  لديهم دراية بالكثري من كتفطبيعي أن ،عمقون يف هذه املرحلة يف دراسة اللغة تالذين ي
ام ـالطالب يف نظهؤالء فات اليت جيرتحها احنر الل بأن اكن القو املوضوعات اللغوية ،و من مث مي

 مهال واالد أو حىت عن هفوة أو تردّ  ناجتة) أغالط ( العدد يف الكثري من األحيان هي 
  .ناجتة عن نقص أو ضعف يف كفايام اللغوية ) أخطاء (مباالة و ليست الال
إىل خطاء تتفاوت من حبث بأن نسبة األ األخطاءهلده  اإلحصائيةالدراسة  أثبتت كما/ 3

يف حبوث % 70يف حني بلغت حوايل %  10حبوث مل تتعد نسبة األخطاء فيها آخر فهناك 
،كما أن أنواع األخطاء تتفاوت من حبث إىل آخر فهناك من البحوث اليت ورد فيها نوع أخرى 

الستة و هناك من البحوث ما إشتمل على أنواع األخطاء ... ن اواحد من األخطاء أو نوع
حيث ظهرت ذكري و التأنيث هي أعالها عددا ،أمجعت على أن أخطاء التنتائج ولكن هذه ال

  .أدناها عددا  ،يف حني أن أخطاء نعت املعدود  يف كل حبوث الليسانس و املاجستري
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على حتديد أنواع األخطاء العددية فحسب ،بل لقد أفادنا  تقتصر فائدة حتليل األخطاء مل/ 4
قات اليت وردت رو اخلو تفاصيل دقيقة متعلقة بكل نوع من هذه األخطاء و  علوماتمبالتحليل 

ة النسقية لنظام العدد يف اللغة العربية ،فأخطاء التأنيث و بنييف حبوث الطالب ،و اليت مست ال
ب ،بل مست حىت األعداد املركبة واملعطوفة أيضا التذكري مل تقتصر على األعداد املفردة فحس

ة اإلعرابية للعدد تكاد تنحصر يف األعداد أن األخطاء يف ضبط العالمبالتحليل  كما بني،
العدد اثنني سواء و ،كانت مفردة أم معطوفة أ سواء العقود: املعربة باحلروف ،و أقصد بذلك 

) ثان( يبيتالرت  دالعدعليه بأحد العقود و  اوفـيا أم معطـا مزجبيان مفردا أم مركبا مع العشرة تركأك
أما األعداد املعربة .سبب إضافته إىل معدوده املؤنث ببصيغته املذكرة ) مثان( لعددمث ا،

فال تكاد تظهر فيها األخطاء ) املركبة أي(أو األعداد املبنية ) األعداد املفردة أي(باحلركات 
ة يف كتابام ،ماعدا األعداد املفردة يف إلمهال الطلبة ضبط أواخر الكلمات باحلركات املناسب

  .التنوين يف الكتابة  حالة التنوين بالفتح حني أمهل بعض الطالب األلف الدالة على
ة على النصب عالمات الدالاها احمللل يف غياب الـلقد هنا على الصعوبات اليت ييو جيب التأك

الطالب قد نصب أو جر العدد ،و  حيث ال يستطيع أن جيزم بأن،أو اجلر أو الرفع يف اجلملة 
  .لو كان الطالب حاضرا لوفر علينا الكثري من املشاق 

باخلصوص إذا ،و غياب الطالب نفسه يصعب على الباحث مهمة تفسري األخطاء / 5
ة تأنيث األعداد ـما يتعلق مبسألال مثال فيـو احلـما هـك،ها ـتشابكت األسباب فيما بين

ت أدلة أخرى تبأا تعود إىل اجلهل بالقاعدة ،يف حني أثب دلةاأل تذكريها اليت أثبتت بعضو ،
ستبيانا االبحث  لو كان الطالب حاضرا ،و أعدّ و ، نظام العدد على املتعلم صعوبة بأا تعود إىل

يت علينا أثناء التحليل ،و ساعدنا فِ بالكثري من املعلومات اليت خَ  االستبيانخاصا به لوافنا هذا 
  .هذه املسائل اليت يعرتيها بعض الغموضعلى الفصل يف 

فضال عن التعرف على أنواع األخطاء العددية يف حبوث الطلبة ،مكننا منهج حتليل / 6
و إن تشابكت هذه  –األخطاء من التعرف على املصادر و األسباب األساسية هلذه األخطاء 

أسباب خاصة و أخرى ذه األخطاء تعود إىل ـأن هـت بـحيث ثب –يان ـيف بعض األح سباباأل
 .ة ـامـع
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يرجحه البحث أكثر الذي  هو السببو ،ما يعود إىل اجلهل بالقاعدة األسباب اخلاصة   فمن
ت النحوية يف مجيع ارار قب موضوع العدد من امليتغيمن غريه ،والذي يؤكد هذا السبب هو 

لقواعد فإنه ال ميكنه هذه ا مستويات التعليم العام و اجلامعي باجلزائر ،و مبا أن الطالب جيهل
أن يكتب العدد كتابة صحيحة ألن فاقد الشيء ال يعطيه ،و لكن ليس كل الطالب جيهلون 

العدد فباعتبار أم طلبة متخصصون يف اللغة العريبة فهناك منهم من يكون على علم قواعد 
  :  تفرضتطبيقها ،و من مث  يفعثرون تو لكنهم ي – تريسخاصة طالب املاجو  –بقواعد العدد 

كتابة أن  مسألة صعوبة نظام العدد يف اللغة العربية و تشعب قواعده نفسها على الطالب إذ -
منها ما يتعلق و ،منها ما يتعلق بضبط العدد ؛به إىل الكثري من املسائل نتالعدد تتطلب منه أن ي

حتول  فكل هذه القواعد تشتت ذهن الطالب و... بضبط املعدود و صياغته وفقا لنوع العدد 
ب إىل الجلوء الط -أي صعوبة العدد-يؤكد ذلك  دون كتابة العدد كتابة سليمة ،و ما

  :خيبة الوقوع يف األخطاء ،و أقصد بذلك  مسرتاتيجيات جتنبهاعمال است
سرتاتيجية التحاشي  وقد أثبت التحليل والغة األرقام  سرتاتيجية التحول من لغة احلروف إىلا

ها اوإن أثبتت جدو  "فإسرتاتيجية التحاشي" يف الكثري من األحيان سرتاتيجيتنيالفشل هاتني ا
املقدرة اللغوية احلقيقية للطالب عكست ا المن الناحية الشكلية فإ.  

رى يف الكثري ثبت فشلها هي األخلغة احلروف إىل لغة األرقام فقد سرتاتيجية التحول من اأما 
ال جتنبه اخلطأ يف ضبط معدوده ،كتابة العدد ن جنبت الطالب اخلطأ يف  إمن األحيان ،فهي و 

 كل متكامل ،فإن أي خطأ ميس جانبا من جوانب) معدود+عدد (،و مبا أن املركب العددي 
  .ه ـيف نظام لهذا املركب يؤدي إىل خل

 من خالل ،فقد تبني الفصحى و من األسباب اخلاصة أيضا ما يتعلق بتدخل اللغة األم يف-
ذلك من خالل و ،األم  غةلإىل تدخل ال عودستعماالت اخلاطئة تالالبحث أن الكثري من ا

حيث أثبت التحليل بأن الطالب ،ملا هو موجود يف لغة الطالب األم  االستعماالتمقارنة هذه 
قدرته على تطبيقها بطريقة سليمة فإنه إذا كان جيهل قواعد العدد أو كان متأكدا من عدم 

د العدد يف اللغة ـقواع الختالف،فتربز األخطاء نتيجة  قوالب لغته األم استخداميلجأ إىل 
  .اللغة األم  عنالفصحى 

  
  



  ـمة الخاتـ��������������������������������������������������������������������������������������������������

 168

أما األسباب العامة ،فمنها ما يرجع إىل الضعف القاعدي للطالب اجلامعيني ،إذ تأكد   
بأن هذا الضعف يرتاكم من مرحلة تعليمية إىل أخرى حيث تشرتك الكثري من العوامل اليت 

ومنها ما  منها ما يعود إىل املعلم ،التحصيل اللغوي لدى الطالب ،توى تعمل على تدين مس
فيتخرج الطالب ... و الطرق التعليمية إىل فشل املناهج منها ما يعود و ،يعود إىل املتعلم ذاته 

  .من اجلامعات مثلما دخلوا 
 .الالمباالة من قبل هؤالء الطالب مهال واالسباب العامة أيضا ما يعزى إىل و من األ  

خاصة يف مراحل -توى النحوي و من بني النتائج اليت توصل إليها البحث هو أن احمل/ 7
وم على فكرة النحو الوظيفي وفق أسس موضوعية ،تق اختياره، جيب أن يتم  -التعليم العام

يلتحق الطالب بكليات  مثهم الدافعية للتعلم ،و يف ثبعيو ،ليب حاجات املتعلمني يالذي 
  .أساسيات اللغة العربية و قواعدهاعلى دراية كافية بربية و هم وأقسام اللغة الع

هي أن منهج حتليل و أهم نتيجة توصل إليها البحث على اإلطالق ،بيف األخري  وننوه/ 8
داد مناهج ـد على إعـتساعو ،الطرق التعليمية املناسبة  الختياريء ،األخطاء وسيلة فعالة 

منها ،بأقصى درجة من  يةستويات التعليمية ،و حىت اجلامععربية يف مجيع املومقررات اللغة ال
هذه البحوث امليدانية تعمل على الكشف عن ااالت اليت يتضح مثل حيث أن .الفاعلية 

هج و املقررات التعليمية لضمان امث الرتكيز عليها أثناء وضع املنفيها ضعف الطالب ،و من 
  .ية تعليم اللغة العربية ألبنائهاجناح عمل

 مي اللغة العربية من أبنائهاـلعأي حتليل أخطاء مت–كثرة البحوث يف هذا اال و     
سوف تقضي على الكثري من املشكالت اللغوية اليت تعرتض املتعلمني  –واإلفـادة من نتائجها

،و على رأسها مشكلة األخطاء اللغوية اليت تغزو لغة الطالب على مجيع املستويات اللغوية ،و 
املراحل التعليمية ،حىت املستويات املتقدمة منها ،و ما أخطاء األعداد إال قطرة من حبر يف مجيع 

 .باألخطاء مليء عميق 
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السنة   الجامعة

  الجامعية

تصنيف   عنوان البحث

البحث في 

  مكتبة الجامعة

رمز البحث 

  المقترح

جامعة  -تلمسان-
  أيب بكر بلقايد

  1تخ  ـــ  البناء الصويت و التشكيلي يف سورة الّرمحان   2003

جامعة  -عنابة-
  بايب خمتار

  2خت  ـــ  ظاهرة اإلدغام دراسة إحصائية داللية يف سورة يوسف   2004
  3تخ  ـــ  -مناذج خمتارة–لبنية الصرفية يف شعر املتبين ادراسة   2004
  4تخ  ـــ  -دراسة حنوية و بالغيته–الضمائر   2004
دراسة وصفية –ألمحد شوقي ) اهلمزية النبوية(االشتقاق يف قصيدة   2004

  -إحصائية
  5تخ  ـــ

  ورقلة
  -جامعة ورقلة -

  6تخ  م أ د  -يفتها وداللتها يف سورة النساءوظ–املنصوبات يف النحو العريب   1999
  7تخ  م أ د  -دراسة معجمية سياقية–لفظتا احلق و الباطل يف القرآن الكرمي   2000
  8تخ  م أ د  -دراسة صوتية صرفية–لغة القرآن الكرمي يف جزء تبارك   2000
م أ د   -حملمود درويش–" أمحد الزعرت"البنية اللغوية لقصيدة   2001

18/01  
  9خت

م أ د   -مناذج من النص القرآين–الضمائر العربية و اسهامها يف حتديد املعىن   2001
15/01  

  10تخ

سورة – آراء الطربي و آراء بن القيم اجلوزية ااز يف القرآن الكرمي بني  2001
  -األعراف منوذجاً 

م أ د 
13/01  

  11تخ

ليوسف ) مة االبتالءملح(البنية الصوتية و الصرفية للملحمة النونية   2001
  القرضاوي

  12تخ  م أ د

دور املثال و الشاهد يف معاجلة املداخل املعجم الوسيط و املعجم   2002
  العريب األساسي منوذجاً 

  13تخ  02/م أ د

  14تخ  04/م أ د   شواهد القراءات القرآنية و احلديث عند النحاة القدامى و احملدثني   2004

  
  المعتمدة في البحث) الليسانس(قائمة بحوث التخرج )  : 1(الملحق 
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السنة   الجامعة

  الجامعية

تصنيف   عنوان البحث

البحث في 

  مكتبة الجامعة

رمز البحث 

  المقترح

جامعة –باتنة 
العقيد احلاج 

  -خلضر

دراسة –اجلملة االستثنائية يف ديوان حممد العيد علي خليفة   1995
  - حنوية

  1مج  ـــ

  122/م أ   - دراسة حتليلية–أسلوب االستثناء يف القرآن الكرمي   1996
حسب -

  -مكتبة بسكرة

  2مج

دراسة –األسلوب االنشائي يف قصيدة الطالسم إليليا أيب ماضي   2002
  - حنوية

  3مج  ـــ

  4مج  ـــ  الظواهر اللغوية يف قراءة األعمش   2005

-بسكرة 
جامعة حمّمد 

  -خيضر

  
2004  

دراسة –شعرية يف ديوان اإلرهاصات لعثمان لوصيف اجلملة ال
  -لغوية

  5مج  137/م أ

–تلمسان 
جامعة ايب بكر 

  -بلقايد 

  6مج  ـــ  -دراسة صوتية تشكيلية–البناء الصويت يف سورة الكهف   2001

حتليل أخطاء متعلمي اللغة العربية من غري أهلها باملركز االسالمي   ـــ  جامعة اجلزائر
  وم اإلفريقي باخلرط

  7مج  ـــ

  

  قائمة بحوث الماجستير الّلغوية المعتمدة في البحث) : 2(الملحق 
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Jack c. Richards, Error Analysis, p : 167.  
  .145:التقابل اللغوي و حتليل األخطاء ، ص حممود إمساعيل الصيين ،إسحاق حممد األمني ،-


