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Abstract 

The error analysis plays a significant role in developing the writing skills among the students. The 

numerous studies globally conducted on the error analysis led to form a definite approach for it. 

Considering its importance in improving the writing skill, this study primarily focuses on 

identifying the errors in the application of attached, separate, and invisible pronouns in Arabic. 

The Muslims who live in the minority context of Sri Lanka encounter numerous issues in learning 

and teaching Arabic as a Second Language. Particularly, the girls’ Arabic schools experience the 

difficulties and obstacles in the meantime the boys’ Arabic schools are considerably in progress. 

This study, which based on analytical and descriptive method, was carried out among the students 

of girls’ Arabic school in the Eastern Sri Lanka. Therefore, this research study has chosen 22 

female students from third year of intermediate level in aforementioned school and tried to analyze 

their competence and level of using Arabic pronouns in a written test. The findings reveal that the 

errors mostly occur in the use of pronouns, particularly, in writing the attached third person 

pronouns and in the hidden third person pronouns, where the both represent the percentage 100% 

while the attached first-person pronouns fall by 95%. However, the errors in the detached third 

person pronouns account for 50% while the hidden first-person pronouns represent 54%. At the 

same time, the errors in the first person detached pronouns occur lower reaching 23%.  Hence, 

the study recommends the Arabic teachers to engage the students in the large number of written 

exercises and to correct their errors until they realize their errors and be capable to tackle them. 
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 البحث ملخص
طاء يف . فأجريت الدراسات كثرية عن حتليل األخبةلدى الطل ةدورا مهما يف تنمية مهارة الكتاب ؤديحتليل األخطاء ي

د  ذه  هت ولسبب أمهيته يف تطوير مهارة الكتابة,شىت أحناء العامل حىت أنشأت منهجا خاصا لتحليل األخطاء . 
شرق ب للبنات يةمدرسة عربلدى طالبات واملنفصلة واملسترتة األخطاء يف استخدام الضمائر املتصلة  تشخيص الدراسة
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ألقلية ن املسلمني الهين يعيشون يف سياق األ .املنهج الوصفي التحليليعتمدت ذه  الدراسة على اكما  ,نكاالسري
وعلى  .بيةوتعليمها بوصفها لغة ثانية أو أجننكا يواجهون مشكالت عديدة يف تعلم اللغة العربية مثل مسلمي سريال

. طور املدارس العربية للبننيحينما تت شكل خاص تعاين املدارس العربية للبنات الصعوبات والعقبات يف تعليم اللغة العربية
 منعينات  22 يارختاب يف استخدام الضمائر يف اللغة العربية مستواذنو  الطالبات مهارةأن حتلل  ونحاول الباحثيف
يبدو  معظم األخطاء . فتبني نتائج ذه  الدراسة أنللمرحلة املتوسطة يف املهعد املهكور باإلختبار التحريري ةالثالث سنةال

يث تبلغ نسبتهما ح يف استخدام الضمائر وبشكل خاص يف كتابة الضمائر املتصلة الغائب ويف الضمائر املسترتة للغائب
بينما و   %91 ولكن األخطاء يف الضمائر املنفصلة للغائب تشكل . %59والضمائر املتصلة للمتكلم  %011املئوية 

يث ح نخفض عدد األخطاء يف الضمائر املنفصلة للمتكلميويف نفس الوقت  . %95تشكل الضمائر املسترتة املتكلم 
أن يصححوا و  ,من إعطاء التدريبات للطالبات واكثر يأن  من مدرسي اللغة العربية ونجو الباحثري ف . %22 تبلغ نسبتها

 حىت يعرفن مواضع أخطائهن ويقدرن على معاجلتها. ذنأخطاء
 املدرسة العربية للبنات –طالبات ال  -العربية الضمائر  -األخطاء حتليل    الكلمات المفتاحية: 

 مقدمة البحث .0
ظ األربعة ووسيلة للتعبري عن األفكار واألحاسيس وخري أداة حلفساسية يف كوهنا نتاج مهارات اللغة أالكتابة مهارة 

ن آلغة القر كوهنا   ومحايتها لسبب اللغة العريبة وباألخص جيب على املسلمني تعلم الرتاث ونقله إىل األجيال القادمة.
بغري  نيلناطقا نيمتباعهما. ولكن املسلالستيعاب معانيهما و ن واإلسالم الآيحتاج كل مسلم فهم القر فولغة اإلسالم 

تابة اللغة حتدث األخطاء الكثرية يف كوعلى شكل خاص يف تعلمها وتعليمها  ةاللغة العربية يواجهون مشكالت عديد
, وحتليلها, راعاهتامفإن ذه  األخطاء طبيعية اليت ينبغي على املعلم  اللغة,  تعلمأثناء  وباألخص خيطئ الطلبة  .العربية

 حتليل األخطاءطريقة أكادميية ب أخطاء الطلبة استعراضفيطلق , الطلبة أذذانيف  تنتج اليت اللغوية األمناط ملعرفة,وتنويعها
 .(0555)أبو الرب, 

رتاتيجيات اليت االس تعرب اللغة األجنبية ألن األخطاء توظيفهمأثناء أخطاء الطلبة  حولمنهج حتليل األخطاء  رويدو 
ألجل , لتفاديها مصعوباهتو الطلبة شكالت مالبد على املعلم أن حيدد  , وبالتايلتدرجييايستخدمها الطلبة يف تعلم اللغة 

عبد ) التحليل أخطاء الفرد والفئة يف املوقف التعليمي أو االتصايل العاممنهج فريصد , ترقية مستوى لغة الطلبة
  .(009ص.  ,2102السالم,

شكالت عديدة نكا يواجهون ميف سياق األقلية مثل مسلمي سريالن املسلمني الهين يعيشون تؤكد الدراسات بأ من مثو 
شكل خاص تعاين املدارس  وعلى .عدم منهج نظاميليف تعلم اللغة العربية وتعليمها بوصفها لغة ثانية أو أجنبية بنتيجة 

( 2102ما يقول جليل )ك حينما تتطور املدارس العربية للبنني, العربية للبنات الصعوبات والعقبات يف تعليم اللغة العربية
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 "رغم أن طلبة اللغة العربية كلغة ثانية يقضون فرتة طويلة يف تعلم اللغة العربية, فال حيققون الغرض املنشود واحلصيالت
اإلجيابية املتوقعة من تعليم اللغة العربية. وذم الهين يلتحقون جبامعات سريالنكا بعد ما تعلمو اللغة العربية أكثر من 

ت ىف املدارس العربية والدينية. ولكنهم مل يتمكنو اتقان اللغة العربية حني خترجهم من اجلامعات ومن أكثرذم مخس سنوا
 .تشكل البنات

ا على دراسة علمية حيللوهن وعلى شكل خاص ,كشف األخطاء لدى الطالبات يف كتابة اللغة العربيةون  الباحثحاول في
 للعثور على األخطاء الشائعة يف استخدام  الضمائر العربية.  حتليلي مبنهج وصفي

 مشكلة البحث .2
 الطرق استخداما لتدريب الطالب على تنمية مهارة الكتابة ألن األخطاء أفضلتعد عملية تصحيح األخطاء اللغوية من 

اء عموما بأهنا , "األخطاألخطاءيصف برترام وولنت عن أمهية تصحيح كما   شائعة لدى دارسي اللغة العربية, اإلمالئية
 ماما عظيمااذت املدرس يهتمإليها بإجيابية وأن  الرصد. لهلك جيب الطلبةعالمات تشري إىل حدوث التعلم لدى 

تصحيح أخطاء ل ذناك مغزى رائع أن لنا فيبدو(. 594, ص. 2102)عبد اهلل,  "بالتصحيح واملالحظة والتعليق عليها
 للغة األجنبية.   لالكتساب الفائققيدا  ألنه يعترب مالئيةاإل الطلبة

بدراسة األخطاء الكتابية لدى جمموعة الدارسني الكبار املختلفني يف اللغة والقبيلة  (0524) قام ناصر واألمنيكهالك و 
سنة. مث ذكر بأن األخطاء ينقسم إىل  29-09رسا والهين ترتاوح أعمارذم بني اد 24واملهنة والديانة والبالغ عددذم 

 (2109)أخطاء املفردات. ويؤكدذا العجرمي وذالة  -2أخطاء النحو  -2أخطاء اإلمالء   -0ثالثة أقسام , وذي 
 والداليل.   ئيإلمالابأن ذناك كثري من األخطاء يف املستويات اللغوية املختلفة مثل : الصويت والصريف والرتكييب و 

ال شك أن لألخطاء أسبابا ينبغى للمدرسني التعر  عليها, فيسهل هلم مبعرفتها وضع اسرتاتيجية تعليمية ومن مث, 
الواقعة,  ممرة أخرى. ويتم ذلك التعر  عن طريق القيام بتحليل أخطاءذ األخطاءب من إعادة المناسبة لوقاية الط

عن أسباهبا احلقيقية. على الرغم من خطورة األخطاء, وضرورة حتليلها, مل يسبق  حتليال علميا يقصد وراء  الكشف
 يف استخدام الضمائر أم يف غريذا .  مدرسة عربيةأحد بتحليل أخطاء طالبات 

 لعربية يفاملدارس الدى طالب  يف حدود إطالعها على دراسة األخطاء اللغوية والنحوية نو الباحث ريعث مل مع ذالك,و 
الج تلك لول لعاحله  األسئلة املطروحة ,والقرتاح هليأيت ذها البحث إجابة فألجل سد ذه  الفجوة, . نكاالسري

ن املشكالت النحوية ع للبنات عربيةالدرسة امل بقضايا املهارات الكتابية كما يشكو معلمو يهتمون نو لباحثاف املشكلة.
انا عن " األخطاء عنو  ونالباحث ختارا. ولها واملدرسني على حد سواءملا يرجى من فائدة كربى للطالبات  الطالباتلدى 

  ."نكاالشرق سريب للبنات مدرسة عربيةيف طالبات ستخدام الضمائر العربية لدى الايف 
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 الضمائر في اللغة العربية .3
وكتابتها  لصحيحا تلفظها أسلوبعلى  املعرفةالضمائر و  تعر لهلك فإن و العامل ،  ألسنة كليف   متوفرةن الضمائر إ

ومن  املهمةات اللغة أدو أداة من  تقدر الضمائر يف اللغة العربية أما . حيتم الرتكيز عليها اليت اهلامة األمورمن  الصرحية 
ة أو غائبة اليت متكلمة أو خماطب على شريعن ألفاظ لغوية وأمساء تكلمة ، وذي  معىن كامال تكون اليتاألصلية  مشوالهتا

وضمائر مسترتة،  زةبار ، واجلدير بالهكر أن الضمائر يف اللغة العربية تنقسم إىل ضمائر م إجياز احملادثةتساعد املتكل
 يفها ضعو اإلعرايب حسب م شكلهايتفاوت من املمكن أن تكون ضمائر متصلة أو ضمائر منفصلة، و  بارزةوالضمائر ال

فتوضحها  أكمل.على شكل أوضح و  توظيفها. فيجب على من حيب إتقان اللغة العربية تعلمها وتعر  كيفية اجلملة
                                                          تأيت:  بالتفصيل مع األمثلة الواضحة كما ر التاليةالضمائتعريفات 

" ما دل على غيبة كهو أو حضور وذو قسمان  –الضمائر مفهوم عن  (25, ص. 0, ج. 2112) ابن عقيلعر  
الضمري : عن  (20, ص. 2112) الشيخ دغري هاعرفكما  ."ضمري املخاطب حنو أنت والثاين ضمري املتكلم حنو أنا

 .أو غائبالضمري اسم مبين يدل على متكلم أو خماطب 

 , وذي: مسترتو متصل و منفصل  -ثالثة أقسام  ينقسم إىل والضمائر

 الضمائر المتصلة
نطقا,  الضميىر الهي يتصل بغري  , وال يستقل بنفسه بأنه: الضمري املتصليشرح عن  (21, ص. 2109) ياسر خالد

 : الضمائر املتصلة وذي ثالثة أقسامأما  .(2, سورة املسد:  تعاىل ) ما أغىن عنه ماله وما كسب همثل قول
  بالفعل أو بكان وأخواهتا , وذي :ضمائر رفع متصلة :  وتكون دائما متصلة  .أ

  : علمنت, علمتم,  علمتما,  علمت,  علمت, علمتتاء الفاعل 
  : اعلما, تعلمان,  علمان, يعلمتا, علماألف اإلثنني : و  علمنا"نا" املتكلمني 
  : " اعلموا يعلمون,  علموا" واو اجلماعة , , 
  : اعلمي,  تعلمنيياء املخاطب 

 .اتصلت بالفعل كانت يف حمل رفع فاعل , وأذا اتصلت بكان وأخواهتا كانت يف حمل رفع امسهاوذه  الضمائر اذا 
 ضمائر نصب متصلة : وتكون متصلة بالفعل أو ب )أن ( وأخواهتا وذي : ب.
  ساعدين –ياء املتكلم 
  ساعدنا –نا 
  ساعدكن,  ساعدكم,  ساعدكما, ساعدك,   ساعدك–كا  املخاطب  
  نصب امسها شكرذن, شكرمها, شكرذا,  شكر  –ذا الغائب 
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 سم أو حبر  اجلر :ضمائر جر متصلة : وتكون متصلة باال ت.
  الياء ضمري متصل مبين يف حمل جر بإضافة( قلمي –ياء املتكلم ( 
  : قلمنانا 
  : قلمكن, قلمكم ,قلمكما ,, قلمك, قلمككا  املخاطب  

باإلضافة , وإذا اتصلت حبرو  اجلر كانت يف حمل جر حبر  جر ذه  الضمائر اذا اتصلت باإلسم كانت يف حمل أن 
 .(22, ص. 2112)غريد الشيخ,  اجلر

 الضمائر المنفصلة : 
 .(21, ص. 2109)ياسر,  ذو الضمري الهي يستقل بنفسه عن غري  , كتابة ونطقا:  ةالضمائر املنفصلأما 

 : نيقسمالضمائر املنفصلة إىل ( 20, ص. 2112ويقسم غريد الشيخ )
ضمائر رفع منفصلة : وتكون يف حمل رفع مبتدأ أو خرب أو فاعل أو نائب فاعل وذي : للمتكلم , للمخاطب ,  -أ 

 .للغائب
 .ضمائر نصب منفصلة : وتعرب يف حمل نصب مفعول به وذي : للمتكلم , للمخاطب , للغائب -ب 

 : ةالضمائر المستتر   
 مفهوما من السياق مثل : افهم درسك ,فالفاعل ضمري مسترت تقدير  إىلله صورة يف اللفظ, بل يكون ذو الهي ليس 

 قسمني :
 مسترت وجوبا :اذا كان تقدير  )للمتكلم أو املخاطب أو األمر ( -0
 مسترت جوازا : إذا كانت تقدير  ) للغائب , أو الغائبة ( -2
 

 تحليل األخطاء .4
ومن نسبة  .لغةاليت تواجه الطلبة يف أثناء تعلمهم لعن طريق حتليل األخطاء نستطيع أن نتعر  على حقيقة املشكلة 

ورد يميكن لنا ان نفهم على مدى صعوبة املشكالت أو سهولتها , وبناءا على ذها يهتم حتليل األخطاء. فورود اخلطإ 
 مفهوم األخطاء ومنهج حتليل األخطاء كما تلي:   ونالباحث

 اللغوي معنا  إصابة خالل ما يقصد وقد يكون يف القول والفعل.بو ذالل العسكري أن اخلطأ أعر  ف: مفهوم اخلطأأما 
الفرق بني زلة اللسان واألغالط واألخطاء فيعين : زلة اللسان معناذا األخطاء الناجتة من تردد املتكلم غري املناسب وأما 

  .(2101ة, )العدوي اللغةما األخطاء فهي ذلك النوع ما خيالف فيه املتحدث أو املتكلم أو الكاتب قواعد أللموقف. 
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 خطاء اللغويةأنواع األ
 وذي : (2101)العدوية,   إىل أربعة أنواعيقسم األخطاء اللغوية  ذنري كونتور تارجان نإ

 األخطاء الفونولوجية  -0
 األخطاء الصرفية  -2
 األخطاء النحوية  -2
 األخطاء الداللية  -5

 منهج تحليل األخطاء
لحات ىل مرحلة الفصاحة للغة الثانية ومن بني املصطإيرى الباحثون أن اخلطأ نظام خاص يستخدمه أي دراسة للوصول 
اق والفشل بل نر أن اخلطأ ليس اإلخفكواعتقد سي .اليت قدمها الباحثون املعاصرون للداللة على املراحل اليت مير هبا 

ى مخس عمليات حيدد أن اللغة املرحلية تعتمد علأنه ظاذرة عقلية ودليل على النظام املتطور الهي مير هبا املتعلم .فإنه 
 ورأى جاك سي النقل اللغوية , النقل التدرييب , اسرتاتيجيات التعلم , اسرتاتيجيات االتصال , املبالغة يف التعميم. :

ريتشاد أن اخلطأ الهي وقع إثر العوامل الداخلية  يف اللغة العربية  يندرج حتت األخطاء التطورية.  وأشار يف ورقته إىل 
املبالغة  أنواع األخطاء التطورية لدى الدارسيىن الناطقني بغري العربية. وفيما يلي عدة تفاسري  لوقوع الدارس يف اخلطأ.

 .(2100)روسلي وسائح,  فرتاضات اخلاطئةاعدة , االبقيود القيف التعميم , اجلهل 

 وتحليل البيانات والمناقشة الطالباتلدى خطاء األ تحليل
ابتدأ البحث بالقراءة الفاحصة واستخراج األخطاء وحتديدذا مث تصنيفها مث وصفها مث حتليلها عن أخطاء طالبات 

 كما يأيت تفصيلها:  استخدام الضمائر العربيةيف  للبنات عربيةالدرسة امل
 :   الضمائر المتصلة للمتكلم( 1رقم ) جدول

الجملة المشتملة على  الطالبات الرقم
 الخطأ

 عددالخطأ وصف الخطأ الصواب

 2 حه  ياء املتكلم أسريت تتكون أسرة 4,2 0

 2 حه  ياء املتكلم امسي مرمي اسم مرمي 2,2 2

2 2,5,4,22,02,20, 
0,02,05,05,09,04 
00,02,02,01,5,2 

  حه  ياء املتكلم تتكون بأيب تتكون أب
05 
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5 
 
 

5,4,22,0,20,02 
20,0,02,04,02,05 

,01,00,0209,05,02 
5,2,9 

 
 تتكون أم

 
 تتكون بأمي

  حه  ياء املتكلم
02 
 

 
9 

 4 حه  ياء املتكلم أخي األكرب أخ أكرب 05,5,04,05, 2,02

 
4 

09,02,9,2,0,4,20,00 
,04,22,5,05,5,01,05 

 09 حه  ياء املتكلم لتجارة والدي لتجارة والد

2 0 ,05 ,205,00,22 
4,5,09,02 ,02,2,21 

2,20,02,5,04 

 02 حه  ياء املتكلم أخوايت أخوات

 2 حه  ياء املتكلم أخيت أخت 04, 4 2

5 
 

5,2,02,00,2, 
01,04,02 

2,02,5, 

 لدراسيت
 لدراستهما
 لدراستهم

)نا( حه  الضمري  لدراستنا
 للمتكلم

 
00 

01 5,4,21,9,01 
2,05,5  

2 ,02 ,2,02 

حه  الضمري )نا(  قلوبنا قلوب
 للمتكلم

 
02 

 
  اءطخكما أن األ, للبنات مدرسة عربيةاألخطاء يف استخدام الضمائر لدى طالبات  وجود( 0يتضح من اجلدول رقم )

. (%59(  وحبه  "نا" للمتكلم )%59) تشكل  يف استعمال الضمائر املتصلة للمتكلم حبه  الضمري "يا" للمتكلم
 حيث بلغ عددذا %22األخطاء يف الضمائر املتصلة للمتكلم  الكلية تقعبالنسبة إىل األخطاء واجلدير بالهكر ذنا 

 أعلى نسبة يف عدد األخطاء الكلية. كما تشكل ذه  األخطاء , خطأ024
 

 :  الضمائر المتصلة للغائب( 2رقم )جدول 
الجملة المشتملة على  الطالباترقم  الرقم

 الخطأ
 عددالخطأ وصف الخطأ الصواب

00 5,05,04,05 
2,02,2,09 

2,5 

  وظيف , يعمل, وظيفتك
 وظيفته

حه  الضمري )ه( 
 املفرد للغائب املهكر

 
5 

02 05 ,5,01,2 
,5,02,2,22,0,02 

حه  الضمري )ه(  دراسته دراسانا ,دراسيت
 للغائب املهكر املفرد

9 
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02 

4,02,05,2 
5,09,2,5,2 
02,01,02,9 

 حيبه,
 ذو حيب

 

حه  الضمري )ذا(  حيبها
 للغائبة
 املفردة 

 
02 

05 01 ,02 ,5, 
5,05,02,0,00,22 

2,2,4 

 واجباهتا واجبات منزيل
 

حه  الضمري )ذا( 
 للغائبة
 املفردة

 
21 

09 2,4,05,5,2,0 
02,02,9,09 

21,2,04 

حه  الضمري )ذا(  تعليمها تعليمهن
 للغائبة املفردة 

 
02 

حه  الضمري )ذا(  لصديقتها صديقه,صديقي 2,2,4 04
 للغائبة املفردة

2 

02 02,01,04,0 
05,02 ,5,21,9,5,2 
2,2,4 

حه  الضمري )ذا(  أن يباركها مباركة ,يبارك
 للغائبة املفردة

 
4 

02 01,5,04,2,21 
09,9,2,5,22 

4,2,0,05 

دراستنا,دراسته, 
 درس,دراس 

حه  الضمري )مها( ملثىن  دراستهما
 الغائب املهكر

05 

05 4,2,02,2,5,2, 
02,00,02,02,20 

05,04,21,9 
5,2,01,4,05 
09,02,0,22 

حه  الضمري )مها( ملثىن  أمواهلما املال , مال
 الغائب املهكر

25 

21 20,02,02,5 
01,04,21,9,0 
5,05,2,2,2,4 

حه  الضمري )ذن(  كلهن صديقاهتا
 للجمع املؤنث الغائبة

09 

 
ويف نفس ( . %011)تبلغ  يف استخدام الضمائر املتصلة ملثىن الغائب املهكر األخطاء أن ( 2رقم )اجلدول يتبني من 

( %95املفردة ) ة( ويف الضمري "ذا" للغائب%95يف كتابة الضمري "ه" للغائب املهكر املفرد ) األخطاءتشكل الوقت 
م يف استخدالدى الطالبات وقعت  اليت الكليةأما بالنسبة إىل األخطاء .  (%42والضمري "ذن" للجمع املؤنث )

 خطأ.  022عددذا كما توافق    %20األخطاء  بلغتالضمائر املتصلة للغائب ف
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 :  الضمائر المستترة للمتكلم( 3رقم )جدول 
 عددالخطأ وصف الخطأ الصواب الجملة المشتملة على الخطأ رقم الطالبات الرقم

20 
 

5,9,4,5,01 
02 

حه  الضمري  أحب حمبة
  املسترتللمتكلم املفرد

 
4 

22 2,5,4,2,01 
09,9,5 

حه  الضمري  أدعو ادعا
 املسترتللمتكلم املفرد

 
2 

 
22 

2,2,01,02 
05 

حه  الضمري املسترت  نساعد اساعد, جيمع,جتمع,نصر
 للجمع املتكلم

 
9 

25 2,2,01,02 
05.4 

 جممعون , امجع 
 جنمع

حه  الضمري املسترت  جنتمع
 للجمع املتكلم

4 

29 2,2,5,9,4, 
2,01,09,5 
04,02,05 

حه  الضمري املسترت  نتبادل تتبادل
 للجمع املتكلم

 
02 

 
يف وتشكل (, %51)تشكل  يف استعمال الضمري املسترت للمتكلم املفرداألخطاء أن  ( 2اجلدول رقم ) ويتبني من

األخطاء يف الضمائر املسترتة ولكن املقارنة باألخطاء الكلية تبني أن  (%95الضمري املسترت املتكلم للجمع "نا" )
 خطأ . 22(  حيث بلغ عددذا %01للمتكلم )

 الضمائر المستترة للغائب( 4رقم )جدول 
الجملة المشتملة على  رقم الطالبات الرقم

 الخطأ
 عددالخطأ وصف الخطأ الصواب

24 4,2,2,2,9 
04,21 

 2 للغائب املفرد حه  الضمري املسترت حيب أحب

22 5,02,2,9,2 ,0,2 
02,05,05,09 
04,5,2,4,00 

 
 حصل

 
 حصلت

 04 للغائبة املفردة حه  الضمري املسترت

 2 للغائبة املفردة حه  الضمري املسترت تتكون يكون 2,04,05 22
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25 2,5,9,4,2, 
04,02 

 2 للغائبة املفردة املسترتحه  الضمري  تفضل يفضل

21 2,01,4,2,5, 
04.05,05,02 

02,2,9,00,2,5, 

 09 ملثىن املهكر الغائب حه  الضمري املسترت يبهران يبهر

20 2,5,9,2,5,00,02 
20,09,04,02,05 

 درسوا,
 درستا

 02 ملثىن املهكر الغائب  حه  الضمري املسترت يدرسان

22 0,2,5,9,4,2,2,5, 
01,00,02,02,05, 
09,04,02,02,05, 

21,20, 

 يدرس, تدرس,
 أدرس

 20 حه  الضمري املسترت للجمع للغائبة يدرسن

22 0,2,5,4,2,2,2,5,01 
02,02,05,09,04, 
02,02,05,21,20 

 
 حصلت, حتصل

 
 حصلن

 21 حه  الضمري املسترت للجمع للغائبة

 
يف كتابة مث , %59 حيث بلغت نسبتها املسترت للجمع للغائبةيف كتابة الضمري يشكل ( 5رقم )اجلدول ويالحظ من 

نسبة مئوية يف الضمري املسترت للمثىن املهكر الغائب,  20اء خطتشكل األوكما    (%42الضمري املسترت للغائبة املفردة )
حيث 019 للغائبالضمائر املسترتة ويالحظ أيضا أن عدد األخطاء يف . (%20ويف الضمري املسترت للغائب املفرد )

 باألخطاء الكليةعندما تقارن . 22تبلغ نسبتها املئوية 
 في النسبة المئوية أخطاء الطالباتوصف 

 الضمائر املتصلة للغائبتركزت يف  %011من شريطني الرسم البياين السابقني يالحظ أن نسبة عالية من األخطاء 
 ه  الضمريحبالضمائر املتصلة للمتكلم يف   %59, وكما تليها النسبة املئوية ه  الضمري )مها( ملثىن الغائب املهكرحب

ه  الضمري املسترت حب ةالضمائر املسترتة للغائب,  ويف ه  الضمري )نا(للجمع حبالضمائر املتصلة للمتكلم ويف  ,)ياء(
 .للجمع للغائبة

يث بلغ نسبتها املئوية ح ملثىن املهكر الغائب ملسترته  الضمري احب الضمائر املسترتة للغائبوبعدذا جاءت األخطاء يف 
مري )ذن( للجمع ه  الضحب الضمائر املتصلة للغائب, وبينما يتبني من شريط الرسم البياين أن األخطاء يف   20%

ت ويف نفس الوق. للغائبة املفردة ه  الضمري املسترتحب الضمائر املسترتة للغائبيف  %42, و  %42  املؤنث الغائبة
,  %95تشكل االخطاء أكثر من نصف النسبة املئوية يف كتابة الضمائر "ه" للغائب املهكر املفرد حيث تبلغ نسبتها 

,  %95 ه  الضمري املسترت املتكلم للجمعحب الضمائر املسترتة للمتكلم,ويف  %95ويف الضمري "ذا" للغائبة املفردة 

http://seu.ac.lk/sljais/


http://seu.ac.lk/sljais/                           Sabrina, Jazeel & Fowzul, The errors in the application of Arabic pronouns … 

| 42  
 

للمتكلم  سترتالضمري امل حبه  الضمائر املسترتة للمتكلمعمال وكهالك تقع األخطاء أقل  من نصف النسبة يف است
ذي اليت  %20 للغائب املفرد ه  الضمري املسترتحب  الضمائر املسترتة للغائب,ويف   %51كما تبلغ نسبتها   املفرد

 تشكل أقل نسبة مئوية يف األخطاء. 
 

 
 

 عدد األخطاء الكلية  ونسبتها المئوية 
حيث بلغ عددذا  %22واجلدير بالهكر ذنا بالنسبة إىل األخطاء وقعت األخطاء يف الضمائر املتصلة للمتكلم 

خطأ ,كما تشكل ذه  األخطاء أعلى نسبة يف عدد األخطاء الكلية. وأما األخطاء اليت وقعت يف استخدام 024
خطأ. ويالحظ أيضا أن عدد األخطاء  022ا كما توافق عددذ   %20الضمائر املتصلة للغائب فبلغت نسبتها املئوية 

 . كما شكلت األخطاء يف الضمائر املسترتة للمتكلم%22حيث تبلغ نسبتها املئوية 019 الضمائر املسترتة للغائبيف 
 . %01خطأ حيث بلغ نسبتها  22
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 في النسبة المئويةالعامة النتائج 

يبدو يف استخدام الضمائر وبشكل خاص يف كتابة الضمائر كما ذو مهكور يف اجلدول التايل أن معظم األخطاء 
 %59, والضمائر املتصلة للمتكلم %011املتصلة الغائب ويف الضمائر املسترتة للغائب, حيث تبلغ نسبتهما املئوية 

 ( ويف%95( والضمائر املسترتة املتكلم )%91, ولكن األخطاء يف الضمائر املنفصلة للغائب تشكل النصف املئوية )
 ( .%22نفس الوقت تنخفض عدد األخطاء أقل الربع يف الضمائر املنفصلة للمتكلم )

 
 

 الخاتمة
أجري ذها البحث لدى الطالبات يف مدرسة عربية للبنات بشرق سريالنكا على املنهج الوصفي التحليلي لكشف 

ئر املتصلة األخطاء يشكل يف كتابة الضمااألخطاء يف استخدام الضمائر العربية. فتبني نتائج ذه  الدراسة أن معظم 
ملنفصلة للغائب ولكن األخطاء يف الضمائر ا  .الغائب ويف الضمائر املسترتة للغائب, مث يف الضمائر املتصلة للمتكلم

32
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ة للمتكلم عدد األخطاء يف الضمائر املنفصل كان. ويف نفس الوقت  كانت متوسطة النسبةالضمائر املسترتة املتكلم  و 
منهم أن يصححوا ى كما يرج لطالباتلفريجو الباحثون من مدرسي اللغة العربية أن يكثرو من التدريبات . منخفضا

اللغة العربية  تعلمعلى أغراض وحيصلن  أخطاء التدريبات للطالبات حىت يعرفن مواضع أخطائهن ويقدرن على معاجلتها
 يف األيام املستقبلة.

 جعالمرا
  .دار الفكر :لبنان .شرح ابن عقيل .(2112) .ابن عقيل

 األخطاء اللغوية يف ضوء علم التطبيقي. أردن: دار وائل للنشر والتوزيع. .م(0555) .أبو الرب, حممد
 (. االسترياتيجيات املستخدمة يف تدريس اللغة العربية يف جامعات سريالنكا 2102جليل حممد. )

 https://www.academia.edu/38072675/Academia.docx 

لية كلدى الطالب املاليويني يف استخدام املصدر. كواللومبور:األخطاء اللغوية الكتابية  .م(2115) .حانيزم حممد غزايل
 اليزيا.مبمعار  الوحي  والعلوم اإلنسانية اجلامعة اإلسالمية العاملية 

م(. األخطاء اللغوية يف التعبري الشفهي لدى الدارسني املاليوين باملستوي املتوسطة يف 0555وأن أمحد رحيمان. )حسني , 
 .ماليزيا اجلامعة اإلسالمية العاملية املركز اإلعداد باجلامعة اإلسالمية العاملية ماليزيا. كواللومبور: 

حتليل  األخطاء يف استخدام الضمائر يف اإلنشاء املوجه لدى تالميه الصف الثاثي من مدرسة  .(2101) .ربيعة العدوية
جامعة شريف ذداية اهلل اإلسالمية  :رسالة ماجستري. جاكرتا.املتوسطة اإلسالمية جباكرتا الشرقية 02الوطنية 

 احلكومية.
  .دار البداية :عمان .األساسياتو علم النحو القواعد  .(2102) .سهر سلمان عيسى

 عبد السالم, أمحد شيخ. دروس يف التحليل التقابلي وحتليل األخطاء. ماليزيا: اجلامعة اإلسالمية العاملية.  
(. تنمية مهارة تصحيح األخطاء الكتابية ذاتيا لدى طالب كلية معار  الوحي اإلسالمي 2102عبد اهلل حممد آدم خري. )

سم النشر ق ى املتقدم. جماالت تعليم اللغة العربية, آفاق مستقبلية. كواللومبور: باستخدام التغهية الراجعة : املستو 
 .ماليزيا جلامعة اإلسالمية العامليةبا مبركز البحوث

حتليل األخطاء اللغوية لدارسي اللغة العربية للمستوي الرابع من الطلبة الكوريني يف  .م(2109) .العجرمي وذالة حسني بيدس
 اجلامعة األردون. ب البحث العلمي يف الدراسات العلوم اإلنسانية واإلجتماعية:األردون .اجلامعة األردوناملركز اللغات ب

 .دار الراتب اجلامعية :لبنان .معجم األمساء والضمائر .(2112) .الشيخد غري
 اللومبور: . كو فطاين-كال األخطاء يف استخدام الضمائر العربية لدى الطلبة جبامعة األمري سوجن .م(0555) .ماذاما دوريا

 اجلامعة اإلسالمية العاملية.
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جهود اللغويني العرب واملعاصرين يف دراسة اللحن واخلطأ اللغوي   .(2100) .حممد حكيم روسلي وحممد سائح حممد داود
اجلامعة  :كواللومبور  .كوالمبور: املؤمتر الثالث للغة العربية وا داهبا االجتاذات احلديثة يف الدراسات اللغوية واألدبية.

 اإلسالمية العاملية مباليزيا .

م(.  حتليل األخطاء الكتابية للتالميه الكبار مدرسة حونقلي املسائية )الصف السادس االبتدائي 0522ناصر واألمني صاحل. )
 طوم الدويل للغة العربية.ر التكميلي( لنيل درجة الدبلوم العايل لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا. اخلرطوم: معهد اخل

م(. األخطاء يف استخدام النواسخ لدى طلبة املدارس الثانوية الدينية بوالية دار املعمور . 2119نور اهلل عبد اهلل ذاشم. ) 
جلامعة اإلسالمية ا حبث تكملي لنيل درجة ماجستري يف اللغة العربية واداهبا يف اجلامعة اإلسالمية ماليزيا. كواللومبور: 

 .ماليزيا العاملية
 رسالة ماجستري..حتليل األخطاء لدرس اإلنشاء يف الصف اخلامس من معهد دار النجاح جباكارتا .م(2105) .نوفرتى حابدايان

  .قسم اللغة العربية واداهبا كلية االداب والعلوم احلكمية :جاكرتا
   .ية للنشر والتوزيعدار اليازوري العلم :عمان .النحو الوايف .(2109) .سالمةياسر خالد 
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