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صامللخ  

  املطابقة اللغوية وعالقتها باألخطاء اللغوية العربية لدى املتعلمني املاليزيني

تومعرفة أسباب األخطاء ومصادرها مهمة  ،من الدراسات اللغوية ادراسة األخطاء اللغوية وحتديد نوعيتها جزًء عد
التعرف على أخطاء متعلمي اللغة األجنبية لفهم  يفكانت اللغة املدروسة هي الثانية؛ إذ إا تفيدنا  ال سيما إذا

فضال  ،اللغة الثانية هموالتعلم عندهم، وألجل ختطيط الدروس املناسبة املندجمة مع ظروف تعلم ،عملية االكتساب
. سترياتيجية التعلم لديهمالم لنا صورة ، وتقد منياملتعلعن ذلك فإن الدراسة توضح لنا عملية التطور اللغوي لدى 

ال للحصول على وفع ،وحتليلها عمل أساسي ،ومصادرها ،ن دراسة نوعية األخطاء وأسباب وقوعهاوال شك أ
من أجل ذلك فإن دراسة املطابقة اللغوية . معلومات مسبقة تساعد على إعداد مقررات لغوية مناسبة لتدريس اللغة

  .من أجل تطوير اللغة العربية لديهم تعليمي مهم قتها باألخطاء العربية لدى املتعلمني املاليزيني مطلبالعربية وعال

. هذه الورقة ظاهرة من ظواهر األخطاء العربية لدى املتعلمني املاليزيني اليت هلا عالقة مبسألة املطابقة اللغويةتتناول 
آلتية سئلة ااأل إىل اإلجابة عنهذه الدراسة  دفو:  

 ما املطابقة اللغوية العربية وأنواعها؟  -1

 األخطاء العربية لدى املتعلمني املاليزيني؟بتطابق اللغوي العريب الما العالقة بني  -�

 ما نوعية األخطاء العربية لدى املاليزيني اليت تعود أسباا إىل مسألة التطابق اللغوي ؟  -�

مث  ـ،مقارنتها بقواعد اللغة املاليزيةمع  ،ة القواعد العربية وأصوهلامبراجع ونإلجابة عن هذه األسئلة قام الباحثلو
وحتديد نوعيتها اليت تعود إىل مسألة املطابقة  ،مع األخطاء اللغوية العربية يف كتابات املتعلمني املاليزينيقاموا جب
  .اللغوية 
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  اليزينياملطابقة اللغوية وعالقتها باألخطاء اللغوية العربية لدى املتعلمني امل

  مقدمة

وعدم معرفة  ،معظم اللغاتية يف صالعربية ، وال توجد هذه اخلااللغة خصائص  ة من أهمياملطابقة اللغو
 يف أخطاء لغوية عربية نتيجة نياملتعلم العربية مما يقود إىل وقوعيؤدي إىل صعوبة إتقان اللغة قد هذه اخلاصية 

معرفة أسباب اخلطأ ومصادره من املتطلبات و .غة العربية املتعلمةاختالف األنظمة اللغوية بني لغتهم األم والل
لتسهيل ؛مية املناسبة يواإلسترياتيجيات التعل ،ة يف تدريس اللغة األجنبية من أجل اختيار األساليبمامله التعليمية

  . عملية التعليم والتعلم

. املاليزيني اليت هلا عالقة مبسألة املطابقة اللغويةهذه الورقة ظاهرة من ظواهر األخطاء العربية لدى املتعلمني تتناول 
سئلة اآلتيةاأل إىل اإلجابة عنهذه الدراسة  دفو:  

 ما املطابقة اللغوية العربية وأنواعها؟  -1

 األخطاء العربية لدى املتعلمني املاليزيني؟بتطابق اللغوي العريب الالعالقة بني  ام -�

 يني اليت تعود أسباا إىل مسألة التطابق اللغوي ؟ما نوعية األخطاء العربية لدى املاليز  -�

قاموا مث  ،ومقارنتها بقواعد اللغة املاليزية ،مبراجعة القواعد العربية وأصوهلا ونإلجابة عن هذه األسئلة قام الباحثلو
  .املطابقة اللغوية  وحتديد نوعيتها اليت تعود إىل مسألة،مع األخطاء اللغوية العربية يف كتابات املتعلمني املاليزينيجب

  الدراسات السابقة 

إن طبيعة التراكيب اللغوية اليت اكتسبها املتعلمون أثناء تعلم لغتهم األم تقف وراء الكثري من األخطاء 
أن الكثري من األخطاء اليت تواجه أن تفترض  أو أجنبية، وليس غريبا ،اليت يقعون فيها عندما يتعلمون لغة ثانية

ربية من الناطقني باللغات األخرى ناجتة عن تأثرهم بضوابط لغتهم األصلية وقواعدها، فاختالف متعلمي اللغة الع
فاملطابقة اللغوية من القواعد العربية اليت ليس هلا . القواعد بني اللغتني يشكل صعوبة تطبيقها يف اللغة املتعلمة 

العدد األكرب من األخطاء يف التراكيب  أنه وجد أن )م1979( وقد ذكر عواد. اللغات األخرى معظم وجود يف 
وهذا يتفق مع ما وصل إليه متام حسان . النحوية العربية لدى املتعلمني غري العرب تعود إىل مسألة املطابقة اللغوية

وجدوا أن  ،وآخرون حيث إم بعد القيام بدراسة جمموعة من املتعلمني يف معهد اللغة العربية جبامعة أم القرى
  .وا يف أخطاء كثرية تتعلق باملطابقة اللغوية بسبب عدم مراعاة اجلنس اللغويهؤالء وقع
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املاليزيني املتعلمني هناك دراسات قام ا الباحثون املاليزيون تشري إىل وجود األخطاء اللغوية العربية لدى و
ات الطلبة املاليزيني يف العربية ، فقد مجع الباحث إمساعيل إبراهيم كتابعدم مراعام املطابقة اللغوية العربيةنتيجة 

للقيام بدراسة تقابلية بني اللغتني على مستوى التراكيب النحوية، ووجد فيها أخطاء تداخلية خاصة يف املطابقة 
والتذكري والتأنيث، واستخدام الضمائر واألفعال، ملا فيها من اختالف األنظمة بني  اللغوية، والتعريف والتنكري،

نه ذكر يف نتائج إوهذا يتفق مع ما وصل إليه الباحث رمحت عبد اهللا، إذ . )م1990إبراهيم،  إمساعيل( اللغتني
حبثه حول الدراسة التقابلية يف األمساء املشبهة باألفعال يف اللغتني العربية واملاليزية أن من بني األخطاء احملتمل 

 ،خاصة فيما يتعلق باجلنس اللغوي طابقة اللغويةمردها إىل مسألة املوقوعها لدى املاليزيني يف تراكيبهم العربية 
  . )م1992: رمحت( .والعدد

أن نسبة هائلة من األخطاء العربية لدى   )م2011( ويف دراسة عن اجلنس اللغوي يف العربية وجد مهدي
  .والعدد، والفعل والفاعل ، واملبتدأ واخلرب  ،املاليزيني تعود إىل املطابقة يف التعريف والتنكري

  ملطابقة اللغوية ا

املاليزية  ويةغلوليس هلا وجود يف التراكيب ال، اللغة العربية  خصائصأن املطابقة من وأثبتت كثري من الدراسات 
.  واملفرد واجلمع ،نثؤفرق فيها بني املذكر واملتال فاملاليزية ،  ددأو يف الع ،اجلنس على مستوىسواء كانت 

بل ليست هلا صيغة معينة من ناحية بناء الكلمات للتعبري  ، عناصر اجلنس أو العددفالكلمة املاليزية ال تتغري بتغيري
والتعيني ،  ،والعدد ،كبريا باملطابقة اللغوية يف بناء هيئاا للتعبري عن اجلنس ااهتمام أما اللغة العربية فتهتم .عنهما

املبتدأ واخلرب نظاما يف تكوين اجلمل ونعوت، النعت وامل :حيث جتعل املطابقة يف كثري من املوضوعات النحوية مثل
صعب فهم ، ويتفسد القواعد النحوية وال تستقيم املعاين اللغوية وال شك أن عدم مراعاة املطابقة ،أو املركبات
  .داللة اجلملة

  املطابقة اللغويةيف  مواطن اختالف بني اللغتني العربية واملاليزية
  :يف العربية، نذكر منها املطابقة اللغويةة هناك مواقع متعددة جتب فيها مراعا

  :املبتدأ و اخلرب -ا

ا ال يستوي فيه التذكري و بتدأ يف العربية من ناحية اجلنس، بشرط أن يكون اخلرب مشتقًواملجيب توافق اخلرب       
وذلك حنو)    457: 1. 1979.حسن(ا على مبتدئه، التأنيث، و أن يكون جاري :  
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  .الطالب حاضرون /  الطالبان حاضران  /  لطالب حاضر  ا             

                                              .الطالبات حاضرات/ الطالبتان حاضرتان /  الطالبة حاضرة               

ذلك ألن هذا جريح، و: ، وال يف حنو)إنسان(زينب إنسان، لعدم اشتقاق اخلرب : وال جيب التوافق يف مثل      
ألن اخلرب  ؛هند كرمي أبوها: وكذلك ال جيب التوافق يف مثل. وصف يستوي فيه املذكر و املؤنث) جريح(اخلرب 

  .جار على غري مبتدئه

    : الفعل و الفاعل –ب 

، يؤنث الفعل يف العربية مع فاعله مفردا. التطابق بني الفعل و الفاعل يف املؤنث و املذكر ملحوظ يف العربية       
  :بإحلاق التاء الساكنة يف آخر ماضيه،وإدخال التاء املتحركة على أول مضارعه، حنو امجعأو مثىن، أو 

  )املاضي.  (قرأت الطالبات/  قرأت الطالبتان  /  قرأت الطالبة               

  )املضارع.   ( تقرأ الطالبات/   تقرأ الطالبتان   /   تقرأ الطالبة               

تفرق يف ألفاظها ، على سبيل املثال ، إن فكرة املطابقة اللغوية موجودة يف اللغتني العربية واملاليزية، غري أن العربية 
اليت ال هي إحدى اللغات فللغة املاليزية بني املذكر واملؤنث ، وذلك بذكر العالمات املختلفة يف آخرها، وأما ا

ا الفصيلة اجلنسية يف األمساء، وتستخدم بصيغة واحدة سواء أكانت ال توجد فيهتفرق بينهما يف ألفاظها ، و
لتدل على جنس معني، وتوضع  ؛للجنس البشري، أم لغريه، وطريقة تعيني اجلنس فيها تتم بإضافة كلمات خمتلفة 

جنسه ذكرا هذه الكلمات بعد األمساء مباشرة، وهي ختتلف باختالف األمساء املراد تعيينها إنسانا كان أم حيوانا،و
فانظر . ت ا العربية دون سائر اللغات ما دفعنا إىل القول السابق إن املطابقة خاصية اختصوهذه . كان أم أنثى

  :إىل املاليزية كيف تطبق فكرة املطالقة 

  )طالب ذكر (  pelajar lelaki: ، تستخدم لعاقل، حنو ) ذكر (  lelaki:  األول

  )طالب أنثى (  pelajar perempuan: تخدم لعاقلة، حنو ، تس)أنثى( perempuan:   الثاين

  )بقر ذكر (  lembu jantan: ، تستخدم لغري عاقل ، حنو)ذكر (  jantan:   الثالث

  )بقر أنثى (  lembu betina: ، تستخدم لغري عاقلة ، حنو)أنثى ( betina:   الرابع
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قتصر تهما فيذكري األمساء وتأنيثها، فضال عن أن املطابقة أن اللغة املاليزية حتتاج إىل كلمات إضافية لتهنا نالحظ و
أما األمساء األخرى غري العاقلة من النباتات واجلمادات فال تؤنث وال تذكر، فتبقى دون . على البشر واحليوان فقط

تعيينها تعيينطئ عند حماولة قد خي فالدارس املاليزي عند إنتاج مجل امسية عربية )101: زين العابدين . ( ا ا جنسي
هذه : هذا طالب ذكر، ومثل : هذا طالب ، فإنه يقول : مثل  ، التفريق بني املذكر واملؤنث متأثرا بلغته األم 

  .هذا بقر ذكر : هذا ثور ، فإنه يقول : هذا طالب أنثى، ومثل : طالبة ، فإنه يقول 

ألن الفعل يف اللغة  ،رس املاليزيظاهرة أخرى تشكل صعوبة على الدا فهناك إنتاج مجل فعلية أما عند    
، فصيغة الفعل فيها واحدة سواء أكانت تعود لمطابقة اللغويةلمراعاة دون )   neutral(املاليزية يتصف باحملايدة 

مثل  قد ينتج الطالب املاليزي مجال، نتيجة تأثره بقاعدة لغته األم ، مذكر أم مؤنث، للعاقل أم غري العاقلعلى اسم 
تذهب الطالبة، فالدارس املاليزي يقول : يأكل طالب ذكر الكعك، ومثل /أكل: لب الكعك، فيقول يأكل الطا: 
وكذلك يف استخدام اسم املوصول أو اإلشارة فهو يستخدم صيغة واحدة دون . يذهب طالب أنثى / ذهب : 

  .يف اللغة العربية  يناملوجودوالعدد  ،اجلنس اللغوياملطابقة اللغوية يف مراعاة 

 

  :املطابقة اللغويةواطن التشابه و االختالف بني اللغتني يف م

  :مواطن التشابه –أ 

  .كيفية أداء هذه الفكرةيف  توجد فكرة التذكري والتأنيث يف اللغتني مع االختالف – 1

  .كيفية أداء هذه الفكرةيف  اللغتني مع االختالفيف فكرة العدد توجد  – 2

  .كيفية أداء هذه الفكرةيف  اللغتني مع االختالف التعريف والتنكري يففكرة توجد  -3
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   :بني اللغتني االختالفأهم مظاهر  –ب 

  املاليزية  العربية

تفرق العربية بني املـذكر واملؤنـث يف األفعـال و    
  .األمساء

  ال تعرف فكرة التمي

  .يز بينهما

و للمؤنث يف العربيـة عالمـات خاصـة متصـلة      
التـاء، واأللـف   :  وهيبالكلمات، و إما ظاهرة، 

ولكـون  .  املقصورة، واأللف املمدودة، وإما  مقدرة
  .املذكر هو األصل فال حيتاج إىل عالمات خاصة له

ليست هلا عالمات خاصة متصلة بالكلمات للداللـة  
  .على املذكر و املؤنث

  .تطابق من ناحية اجلنسال عدم  ب فيها التطابق يف اجلنس يف العربيةجيهناك مواقع 

  العربية بني املذكر واملؤنث للعاقل تفرق

وهي تاء التأنيث يف . وغري العاقل بعالمات  التأنيث
لغري العاقلة " قطة " للعاقلة، و كلمة "طبيبة " كلمة  

 .  

بني املذكر واملؤنث للعاقل وغري العاقل،  املاليزيةتفرق 
 للعاقـل، وكلمـة      lelakiوذلك بإضافة كلمـة   

perempuan   لعاقلة،  وكلمة  لjantan    ،لغري العاقل
  .لغري العاقلة  betinaوكلمة  

املفرد واملـثىن واجلمـع بإضـافة    بني  املاليزية تفرق  .ضافة احلروفإاملفرد واملثىن واجلمع بالعربية بني  تفرق
  .الكلمات

إليه، ) ال التعريف (ت يتم تعيني االسم يف العربية بإضافة 
  .املعارفأو بإضافته إىل 

 itu /iniيتم التعيني يف املاليزية بإضافة كلمة اإلشـارة  

بعد االسم املراد تعريفـه مباشـرة أو بإضـافته إىل    
  .املعارف

 

  

  



7 

 

 

 

  اللغوية ومراحل حتليلها األخطاء

يف احلقيقة أن هناك أنواعا عديدة من األخطاء اللغوية لدى متعلمي اللغات الثانية أو األجنبية اليت يعود 
وتركيبية،  ،وصرفية ،صدرها إىل اختالف األنظمة اللغوية بني اللغة األم واللغات املدروسة؛ منها أخطاء صوتيةم

بعرض بعض مناذج األخطاء يف  ونيكتفبل سناول كل أنواع هذه األخطاء  يف هذه الدراسة، ت ونوال يريد الباحث
  .املطابقة اللغوية خاصة يف اجلنس اللغوي

لكل لغة قواعد وأنظمة، وهي ختتلف من لغة ألخرى، فالقواعد هي اليت حتكم أصوات قد سبق القول إن 
اللغة وحروفها وكلماا ومجلها، وخمالفتها تعترب احنرافًا من النظام اللغوي، فالنظام هو السمات األوىل للغة، وحنن 

للغوي ال بد أن يكون منصبا على عندما ندرس لغة فإمنا ندرس نظاما، فاالحنراف منه يعترب خطأ لغويا؛ ووصفه ا
   ).51م، 1990الراجحي، ( صيغة اللغة النظامية

وهي . وللقيام بتحليل األخطاء البد أن مير الباحث يف ثالث مراحل؛ هي التعرف على اخلطأ، والوصف، والتفسري 
فالتعرف على اخلطأ هو أساس الدراسة اليت ميكن ا . ) 43: م1967: كوردر( اتعتمد منطقيا على بعضها بعض

يعتمد بصورة أساسية على قيام احمللل بتفسري صحيح للمعاين اليت " التحديد، والوصف، والتفسري لألخطاء؛ فهو 
وبالتعرف على اخلطأ ميكن للباحث تعيني أنواع األخطاء أهي ) .52 :م1990:الراجحي ( يقصدها الدارس
  .أداء، أو غريمها من األخطاء اللغويةأخطاء قدرة أم 

وأما وصف األخطاء فإنه جيري على كل مستويات األداء، وهو يهتم يف إطار نظام اللغة؛ مبعىن أن خطأ 
لذلك فوصف اخلطأ يف األساس . )52: املرجع السابق( ما إمنا يدل على خلل ما يف قاعدة من قواعد  النظام

اطئة والعبارات الصحيحة، وتسري العملية على حنو يشبه العمل يف التحليل عملية مقارنة؛ مادا العبارات اخل
  .) 144: م67*1: كوردر( التقابلي

وهو يدور يف األساس . وأما تفسري األخطاء فهو ميثل جانبا مكمال لعملية التعرف أو التحديد، والوصف
هذه الظواهر ملساعدة الدارسني على وذلك من أجل البحث عن طريق إزالة . حول أسباب حدوث اخلطأ وكيفيته

 .التعلم الصحيح 
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فاألول يعتمد على ضوء التعلم، إذ إن األخطاء  ).52م، 1990:الراجحي ( وهناك معايري ثالثة لتفسري اخلطأ
تنجم بسبب طبيعي نتيجة املعرفة اجلزئية باللغة، فهي املعرفة احملدودة اليت تعود إىل عينات معينة خمتارة من هذه 

  .غةالل
دارس له استرياتيجية معينة يف  وأما املعيار الثاين فهو يتعلق بالقدرة املعرفية عند الدارسني، إذ إن كلّ

وهذا العنصر اخلاص ليس من السهل . دارس بكلّ ، ومنها ما هو خاصسنيالتعلم، فمنها ما هو مشترك بني الدار
  .الوصول إليه

الباحثني، وهو موضع نقاش واسع، ألنه جيعل دائرة التحليل  واملعيار الثالث هو الذي يتمسك به كثري من
  .هذا املعيار بالتداخلويعرف أكثر تناسقًا، فضال عن أنه ميدنا ببعض النتائج امللموسة، 

وعلى ضوء ما سبق فإن حتليل األخطاء من الدراسات اللغوية املهمة اليت يتنبأ ا الباحثون على األخطاء 
دى الدارسني وأسباب حدوثها ، فهي تفيد  املسؤولني من اللغويني والتربويني يف حل بعض ل يف املطابقة اللغوية

واالستعداد قبل القيام  ،قدمه من صور واضحة من األخطاء اليت تعطيهم فكرة اإلعدادتمشكالت تعليم اللغة، مبا 
  .بعملية التعليم

الذين يدرسون اللغة العربية مبركز اللغات  املاليزيني املتعلمنيكتابات موضوعا من  ,5أكثر من باستقراء 
وفيما . اجلنس اللغويب ما يتعلقفية املطابقة اللغوية خاص لوحظ أن اجلمل اخلاطئة تتمركز يف املتوسطيف املستوى 

موضع أخطائهم إما يف األفعال، وإما يف أن  الحظ، وياملتعلمونيأيت جدول لبيان عدد اجلمل اليت أخطأ فيها 
  :ها حسب أنواعها املختلفةنافتلك األخطاء وصن قد صوبناو األمساء،

  املطابقة اللغوية اء يفخطاأل

  :يف األفعال  -�

 رقم اجلملة تكراره وصفه تصويبه

  1  مكتبة اجلامعة يتكون  1  عدم مطابقة الفعل بفاعله  مكتبة اجلامعة تتكون

  2  اجلامعةيقع مكتبة   19  عدم مطابقة الفعل بفاعله  تقع مكتبة اجلامعة

  3  يفتح مكتبة اجلامعة  1  عدم مطابقة الفعل بفاعله  تفتح مكتبة اجلتمعة
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  4  يغلق مكتبة اجلامعة  2  عدم مطابقة الفعل بفاعله  تغلق مكتبة اجلامعة

  5  فيها املوجود صديقايت  1  عدم مطابقة الفعل بفاعله  توجد فيها صديفايت

  6  الطالب ذهنب كل يوم  1  هعدم مطابقة الفعل بفاعل  الطالب يذهبون كل يوم

  7  أيب تعمل  1  عدم مطابقة الفعل بفاعله  أيب يعمل

  8  الطالب حتب  1  عدم مطابقة الفعل بفاعله  الطالب حيبون

  9  يتكون املكتبة  2  عدم مطابقة الفعل بفاعله  املكتبة تتكون من

  10  طالب تتطلب  1  عدم مطابقة الفعل بفاعله  الطالب يطلبون

  11  ذهب جمموعة  2  مطابقة الفعل بفاعله عدم  ذهبت جمموعة

  12  يفعلن الطالب  1  عدم مطابقة الفعل بفاعله  يفعل الطالب

  13  ذهب جمموعة  1  عدم مطابقة الفعل بفاعله  ذهبت جمموعة

  14  هو تقع  1  عدم مطابقة الفعل بفاعله  هي تقع

  15  مكتبة اجلامعة فتح  1  عدم مطابقة الفعل بفاعله  مكتبة اجلامعة تفتح

  

  يف األمساء -�

  رقم  اجلملة تكراره  وصفه  تصويبه

  1  مكتبة اجلامعة كبري  36  املبتدأعدم مطابقة اخلرب ب  مكتبة اجلامعة كبرية

  2  النشاطات كثري  10  املبتدأعدم مطابقة اخلرب ب  النشاطات كثرية

  4  مكتبة اجلامعة مجيل  10  املبتدأعدم مطابقة اخلرب ب  مكتبة اجلامعة مجيلة
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  5  مكتبة اجلامعة جديد  4  املبتدأعدم مطابقة اخلرب ب  اجلامعة جديدةمكتبة 

  6  مكتبة اجلامعة واسع  48  املبتدأعدم مطابقة اخلرب ب  مكتب اجلامعة واسعة

  7  مكتبة اجلامعة مفتوح  2  املبتدأعدم مطابقة اخلرب ب  مكتبة اجلامعة مفتوحة

  8  ة االسالمجامع  1  وصوفباملعدم مطابقة الصفة   اجلامعة االسالمية

  10  اجلامعة هي املشهور  3  وصوفباملعدم مطابقة الصفة   اجلامعة املشهورة

  11  مكتبة اجلامعة الذين  1  سماالعدم مطابقة اسم موصول ب  مكتبة اجلامعة اليت

  12  أنواع كثري  2  وصوفباملعدم مطابقة الصفة   أنواع كثرية

  13  مهممكتبة   1  املبتدأعدم مطابقة اخلرب ب  املكتبة مهمة

  14  هي مغلق  1  وصوفباملعدم مطابقة الصفة   هي مغلقة

عدم مطابقة اسم االشارة باملشار   هذه املكتبة
  إليه

  15  هذا املكتبة  5

  16  مكتبة اجلامعة نظيف  1  وصوفباملعدم مطابقة الصفة   مكتبة اجلامعة نظيفة

مكتبة بيت احلكمة قريبة 
  من الكلية

كتبة بيت احلكمة قريب م  1  وصوفباملعدم مطابقة الصفة 
  الكلية

17  

  18  املكتبة القدمي  1  وصوفباملعدم مطابقة الصفة   املكتبة القدمية

  19  مكتبة اجلامعة امسه  1  بامسه) الضمري(عدم مطابقة الرابط  مكتبة اجلامعة امسها

  20  املكتبة لونه أصفر  1  بامسه) الضمري(عدم مطابقة الرابط  املكتبة لوا أصفر

  21  مكتبة اجلامعة هو  3  وصوفباملعدم مطابقة الصفة   امعة هيمكتبة اجل
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  22  املكتبة اجلامعة فيه  4  بامسه) الضمري(عدم مطابقة الرابط  املكتبة اجلامعة فيها

  

 

  : يأيتإىل ما  املطابقة اللغوية، ميكننا أن نقسم األخطاء اللغوية يف أعاله بناء على اجلدول 

 ).يف األفعال (   وفاعله خطاء يف املطابقة بني الفعلاأل -1

 .التوابع يفخطاء األ -�

 ).يف األمساء ( خطاء يف التعريف والتنكري األ -�

  :يف اجلدول اآليت  فهانصناألخطاء  تلكبعد استقصاء 

  النسبة  األخطاءعدد   يف املطابقة اللغويةخطاء األ يةنوع

  % ,�  �8  املطابقة يف األفعال

  % 15  �8  املطابقة يف التوابع

  % 65  1�4  بقة يف التعريف املطا

  1*,  1,,%  

  

  :على اجلدول أعاله جند أن األخطاء بناًء

وتتساوى معها أخطاء املطابقة يف التوابع، واألفعال بالنسبة  ،املطابقة يف التعريف تغطي ثلث األخطاء كلها  -1
نس اللغوي من حيث املطابقة اجلاملطابقة اللغوية ومن أمهها وهذا يعين صعوبة فهم الدارس املاليزي يف % .  �5

  .يف األمساء املعرفة، وما فيها من اسم املوصول، واسم اإلشارة، واملبتدأ واخلرب، والضمائر
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ونستخلص منها %  ,�وصلت ا إمن األمساء ؛ حيث  أقلّ نسبتهاأما أخطاء املطابقة يف األفعال فكانت   -�
  .ءتتمركز يف األمسا املطابقة اللغويةصعوبة فهم  أن

تكاد هي ف%  15 قد بلغت نسبة أخطاء املطابقة يف التوابع ؛ ال سيما يف الصفة واملوصوف يالحظ أنو -�
 وهذا يعين ميول الدارس املاليزي إىل دراسة التوابع أكثر مقارنةً. تساوي نسبة أخطاء املطابقة يف األفعال

  .مبوضوعات أخرى يف النحو العريب

  :إىل  اللغوية األخطاءدراسة ن ما توصلنا إليه مإىل ونلخص 

  :وتعود تلك األخطاء إىل.  ا باألفعالباألمساء، وثاني أوالً متعلقة املطابقة اللغويةيف خطاء األمن  كثري

القاعـدة يف   تتداخلمن االستراتيجيات اليت يتبعها الدارس املاليزي حني  :Negative Transfer النقل السليب -1
 . للغة العربيةامع اللغة اهلدف لغته األم 

عملية تعلمه اللغة العربيـة ،   يفوهو تأثري سليب على الدارس املاليزي  :Interference التداخل اللغوي السليب -�
 . اللغة العربية عنها يف اللغة اهلدفاملاليزية وذلك حني ختتلف القاعدة يف اللغة األم 

، حيث يعمم قاعدة يف لغته  املتعلم املاليزيبعها من االستراتيجيات اليت يت :Generalization  التعميم السليب -�
  .أو يف اللغة اهلدف،األم

 . ال تؤدى إىل الداللة الصحيحة الترمجة احلرفية -4

 .عدم فهم دالالت بعض األفعال  -5

  

  :اخلامتة

مصادر األخطاء اللغوية العربية لدى  لة املطابقة اللغوية العربية من أهمأتبني من هذه الدراسة أن مس  
من األخطاء  هنالك كما هائالًضحت أن زيني اتيالل كتابة املتعلمني املالختعلمني الناطقني بغري العربية، ومن امل

العربية لديهم يعود سببها إىل مسألة املطابقة اللغوية إذ إم يف تراكيبهم العربية يعتمدون على قواعد لغتهم األم 
فيقعون يف األخطاء يف استخدام القواعد العربية من التطابق يف اجلنس،  ،ةبعدم مراعاة نظام املطابقة اللغوية العربي

مبسألة املطابقة اللغوية العربية من  بإعداد املناهج أن يهتم ميقترح الباحثون ملن يقوو. والعدد، والتعريف أو التنكري
  .شكلة وتقصد بذلك املطابقة اللغويةللمتعلمني ملعاجلة األخطاء اليت مصدرها هذه املأجل إعداد التدريبات املناسبة 
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 .ن يطلع عليهم سأل اهللا سبحانه وتعاىل أن جيعل  هذا العمل خالصاً لوجهه الكرمي، وأن ينفع به كلَّنو 

  

  

  

  قائمة املراجع

  العربيةاملراجع  : أوالً 

ه اللغة العربية ، الصاحيب يف فقم1993ابن فارس ، أيب احلسني أمحد بن فارس بن زكريا الرازي اللغوي ،  
  .مكتبة املعارف : ، حتقيق عمر فاروق الطباع ، بريوت ئلها وسنن العرب يف كالمهاومسا

 بني الفرق يف البلغة. م1970  ،سعيد أيب بن عبيداهللا بن حممد بن عبدالرمحن الدين كمال أبوالربكات األنباري؛

 .الكتب ردا عبدالتواب، القاهرة، مطبعة رمضان :حتقيق واملؤنث، املذكر

، بغداد، الدار ١طارق عبد عون اجلنايب، ط : املذكر واملؤنث، حتقيق م1978 ،األنباري؛أبوبكر حممد بن القاسم
  .الوطنية للتوزيع واإلعالن

دراسة تقابلية بني اللغتني العربية واملاليزية على مستوى التركيب النحوي ، ندوة .  م1990. إبراهيم، إمساعيل 
ة العربية يف ماليزيا ، اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزيا بالتعاون مع وزارة التربية املاليزية ومعهد تطوير تعليم اللغ

  .أغسطس   28 – 25العلوم اإلسالمية والعربية جباكارتا ،كواال ملبور ، ماليزيا ، 
 

، ة العربية جبامعة أم القرىاللغ متام حسن وآخرون، األخطاء اللغوية التحريرية لطالب املستوى املتقدم يف معهد
 .وحدة البحوث واملناهج، مكة املكرمة، السعودية، دون تاريخ 

 

التقابل اللغوي وحتليل األخطاء، " اجتاه يف حتليل األخطاء ال يعتمد على املنهج التقابلي"م، 1986جاك ريشارد، 
  .مطبعة جامعة امللك سعودتعريب وحترير حممود إمساعيل صيين وإسخاق حممد األمني، الطبعة األوىل، 

 

  .داراملعارف: القاهرة.الطبعة اخلامسة.1اجلزء . النحو الوايف.م1980، حسن،عباس
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، دراسة يف التحليل التقابلي، رسالة دكتوراه، وي يف اللغة العربية واملاليزيةالنظام النحم، 1994 زين حممود ،
  .جامعة اإلسكندرية 

  
اإلمام حممد الرياض ، إدارة الثقافة والنشر جبامعة  التطبيقي  وتعليم اللغة ،، علم اللغة  م1990، عبده الراجحي

    .بن سعود اإلسالمية
 

حتليل األخطاء اللغوية باملركز اإلعدادي باجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزيا املستوى املتقدم،  م، 1992، صويف مان
  . السودان رسالة ماجستري ، معهد اخلرطوم الدويل للغة العربية،

 

حتليل األخطاء الكتابية لدى متعلمي اللغة العربية من غري الناطقني ا، رسالة م، *8*1، عاتكة أمحد حممد التل
 .ماحستري ، جامعة الريموك

 

، دراسة تقابلية ، رسالة ماجستري ، لعربية واملاليزيةاألمساء املشبهة باألفعال يف اللغتني ام، 1992عبد اهللا، رمحت ،
 . معهد اخلرطوم الدويل للغة العربية: ودانالس

 

الرياض ، إدارة الثقافة والنشر جبامعة اإلمام حممد بن  اللغة التطبيقي  وتعليم اللغة ، علمم، 1990عبده الراجحي، 
  .سعود اإلسالمية 

 

  .دار النهضة العربية: بريوتعلم اللغة، مقدمة للقارئ العريب، ت، .دحممد سعران، 
 

، اللسانيات املقارنة وتدريس اللغة العربية لغري الناطقني ا، جملة املنظمة العربية للتربية  م1979 حممد عواد ،
 .والثقافة والعلوم، الد الثالث ، العدد الثاين

  
  .مدخل إىل علم اللغة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانيةم، 1987ي، حممود فهمي حجاز
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دراسة يف األخطاء اللغوية العربية لدى املتعلمني املاليزيني، : اجلنس اللغوي  م، 2011 ،مسعود، مهدي وآخرون
، اجلامعة اإلسالمية العاملية،  حبث مقدم يف املؤمتر الدويل الثاين للغات ، تنمية املهارات الدقيقة لدارسي اللغات

 .كواال ملبور

لنحو األساسية عند املبتدئني املاليزيني يف تعلم التداخل اللغوي السليب يف تراكيب ام، 1999، __________
 .الريموك  جامعة اللغة العربية يف اجلامعة اإلسالمية العاملية يف ماليزيا، رسالة دكتوراه غري منشورة،

 

األخطاء اللغوية يف التعبري الشفهي لدى الدارسني املاليويني باملستوى املتوسط يف م، 1994، وان أمحد رحيمان
معة اإلسالمية إلعدادي باجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزيا ، دراسة وصفية حتليلية ، رسالة ماجستري، اجلااملركز ا

  .العاملية مباليزيا
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