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	 ملخص: 	
بتناولنا  االأخطاء،  حتليل  طريقة  اإجرائه  يف  نتبع  �سوف  حتليلّي،  و�سفّي  بحث  هذا 
من  مباليزيا،  العاملّية  االإ�سالمّية  اجلامعة  طالب  فيها  يقع  التي  الّنحوّية  االأخطاء  ا  عمليًّ
خالل امتحان تعبريّي كتابي مقاّل، اأجريناه على عّينة من الّطالب املعنّيني لهذه الفتة 
الّتعيني،  اأخطاء  ال�سوء على  الّدرا�سة �سرنّكز  2013-2014م. ففي هذه  الّثانية  الّدرا�سّية 
 morpheme واأخطاء الّنوع، واأخطاء حروف املعاين؛ ففي اأخطاء الّتعيني �سنتناول مورفيم
الّنوع ف�سوف  اأخطاء  اأخطاء الطالب املعنّيني يف كتابته داخل اجلمل، واأّما  )ال( ، ونتتّبع 
يتعّلق  ما  واأّما  تذكريه،  ينبغي  ما  وتاأنيث  تاأنيثه  يجب  ما  تذكري  اأخطاء  ظاهرة  نتتّبع 
ذلك  ميكن  ال  مواقع  يف  احلروف  هذه  ا�ستخدام  اأخطاء  ف�سنتتّبع  املعاين،  حروف  باأخطاء 
فيها، اأو حذفها من اأماكن تقت�سي وجودها، اأو ا�ستخدام حرف جّر يف مو�سع حرف جرِّ اآخر 

غري منا�سب. 
اأّنه �سوف  الّدرا�سة،  البحث يف هذه  الذي �سي�سيفه هذا  اأّن اجلديد  اإىل  االإ�سارة  وجتدر 
يقوم بت�سميم تدريبات �ساملة جلميع اأنواع مهارات تعّلم الّلغة يف جمال ت�سحيح االأخطاء 
املئوّية  الّن�سب  على  ذلك  يف  معتمدين  امللّخ�ض،  هذا  بداية  يف  اإليها  اأ�رضنا  التي  الّنحوّية 

االإح�سائية من خالل تتّبعنا وحتليلنا لتلك االأخطاء املعنّية. 
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The New Vision for Handling with Grammatical Errors Written 
To the Students of The International Islamic University Malaysia

Abstract:   

This descriptive research is an analysis of errors. It is a practical 
to grammatical errors through an exam in 2013 which is used as 
a sample. I focus on syntactic mistakes such as using the definite 
article the, and mistakes that change the words from denoting a male 
to denote a female. I take care of using Arabic preposition during 
writing essays. This paper contains drills that try to solve students’ 
problems. 
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مقّدمة: 
هذا بحث و�سفّي حتليلّي، يهدف اإىل حتليل االأخطاء الكتابّية لطالب اجلامعة االإ�سالمّية 
اأثناء عملية كتابة  العاملّية مباليزيا يف ا�ستخدام )الـ( ، والّتذكري والتاأنيث، وحروف اجلّر 
اأنواع مهارات  ي�سمل جميع  تدريبي  الّتحليل هو ت�سميم منوذج  والغر�ض من هذا  املقال. 
�سبقونا  الذين  العلماء  اآراء  من  ذلك،  يف  م�ستفيدين  امل�سكلة،  هذه  حّل  يف  اإ�سهاًما  الّتعّلم؛ 
اأال وهي: اال�ستماع، والقراءة،  يف هذا املجال الذي تنّوعت فيه ا�ستخدامات هذه املهارات 
اإدراج  عدم  اإىل  دفعنا  الورقة،  هذه  حجم  �سغر  اأّن  اإىل  االإ�سارة  جتدر  والكتابة.  والكالم، 
ا�ستبانة يف اآخرها ح�سلنا فيها على بع�ض املعلومات ال�ّسخ�سية من طالب العّينة، لكّننا 
اأّننا اكتفينا  اأ�سف اإىل ذلك  اكتفينا باملعلومات التي فيها عند حديثنا عن و�سف العّينة، 
الّتعريف  الذي جاء بعنوان:  اأال وهو بحث حمّمد فتيح  ال�ّسابقة،  الّدرا�سات  ببحث واحد يف 
التي  الّنتائج  واأهّم   ، باالأردّية(  الّناطقني  العربّية من  اأخطاء متعّلمي  )درا�سة يف  والّتنكري 
والّداللة جديرًة بالوقوف عليها  والّتعريف  التنكري  اأخطاء يف  ن�سَب  اأّن هناك  اإليها  ل  تو�سّ
اأّما ورقتنا البحثّية هذه، فقد تناولنا فيها مقدمة البحث، وم�سكلته، واأ�سئلته،  ومعاجلتها. 
وهدفه، واأهّمّيته، وعّينته، ومنهجه، وحتليل اأخطاء اأفراد عينته، ومنوذج تدريبات معاجلة 

اأخطاء عينته، ونتائجه، وتو�سياته ومقتحاته. 

مشكلة البحث: 
ال حظنا اأّن طالب اجلامعة االإ�سالمّية العاملّية مباليزيا، عند الّتعبري الكتابّي يخطوؤون 
يف ا�ستخدام اأداة الّتعريف )ال( ، ويذّكرون ما هو موؤّنث، ويوؤّنثون ما هو مذّكر، كما يخطئون 

يف ا�ستخدام حروف اجلر. 

أسئلة البحث: 
هل يعرف الّطالب املعنّيون اال�سم امل�ساف عند الّتعبري الكتابّي؟ . 1
الّتعبري . 2 عند  ذلك  موا�سع التقت�سي  اإليه يف  امل�ساف  املعنيون  الطالب  ينّكر  هل 

الكتابي؟ 
الّتعبري . 3 عملية  عند  )ال(  بـ  املعّرف  املو�سوف  اال�سم  املعنّيون  الّطالب  ينكر  هل 

الكتابّي؟ 
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فة املعّرف بـ )ال( عند عملية الّتعبري الكتابّي؟ . 4 هل ينكر الّطالب املعنّيون اال�سم ال�سّ
الّتعبري . 5 عملية  عند  )ال(  بـ  املنّكر  املو�سوف  اال�سم  املعنّيون  الّطالب  يعرف  هل 

الكتابّي؟ 
فة املنّكر عند عملية الّتعبري الكتابّي؟ . 6 هل يعرف الّطالب املعنّيون بـ )ال( اال�سم ال�سّ
هل يخطئ الطالب املعنّيون يف ا�ستخدام )ال( للعهد الذكرّي؟ يف اأّول ذكر لال�سم . 7

يف الّتعبري الكتابي؟ 
هل يخطئ الّطالب املعنّيون يف ا�ستخدام حروف اجلّر عند عملية الّتعبري الكتابّي؟ . 8
غري . 9 اأخرى  جرٍّ  حروف  موا�سع  يف  جرٍّ  حروف  املعنّيون  الطالب  ي�ستخدم  هل 

منا�سبة؟ 
هل يحذف الّطالب املعنّيون حروف اجلرِّ من موا�سع ينبغي اأن تكتب فيها؟ . 10
هل يكتب الّطالب املعنّيون حروف اجلّر يف موا�سع ال تتطّلب ذلك؟ . 11

هدف البحث: 

الّلغة  تراكيب  بع�ض  كتابة  املعنّيني يف  الطالب  اأخطاء  اإىل حتليل  البحث  يهدف هذ 
العربّية – التي اأ�رضنا اإليها يف م�سكلة البحث؛ بغر�ض و�سع تدريبات، لعّلها ت�سهم يف حّل 

م�سكالتهم. 

أهمّية البحث: 

�سوف يفتح هذا البحث باًبا جديًدا يف عملية ت�سميم تدريبات لتاكيب الّلغة العربية 
با�ستخدام جميع اأنواع مهارات الّتعّلم: )اال�ستماع، والقراءة، والكالم، والكتابة( . 

العّينة وجمتمعها وطريقة اختيارها: 

يتمّثل جمتمع عينة هذا البحث يف طالب اجلامعة االإ�سالمّية العاملّية مباليزيا الذين 
�سّتة ع�رض  اختيار  مّت  وقد  األفي طالب،  ويبلغ عدد هوؤالء  والّتنمية،  الّلغات  يدر�سون مبركز 
القليل من  العدد  طالًبا منهم بطريقة ع�سوائّية من ببتالينج جايا، ولعّل �سبب اختيار هذا 
يتعّلق بطالب  ما  واأهّم  كتابته.  زمن  البحث و�سيق  اإىل �سغر حجم  يعزى  العينة،  جمتمع 
بامل�ستوى  والقانون  االإ�سالمّية  والعلوم  العربّية،  الّلغة  �ض  تخ�سّ درا�سي  من  اأنهم  العينة، 
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اأعمارهم بني ت�سعة  للّناطقني بغريها، وتتاوح  العربّية  الّلغة  اخلام�ض من �سل�سل�سة تعليم 
ع�رض عاًما اإىل ع�رضين عاًما، وهم من واليات متجان�سة يف ماليزيا، وبلغ عدد الّذكور يف 
ا، وجميعهم من الّناطقني بالّلغة  هذه العينة ثمانية طالب، وعدد االإناث ثماين طالبات اأي�سً
املاليوّية، وح�سلنا على هذه املعلومات من خالل ا�ستبانة م�سّغرة قمنا بت�سميمها لهوؤالء 

الّطالب كما �سبقت االإ�سارة اإىل ذلك يف املقّدمة. 

منهجية البحث: 

الّتعرف  اأخطاء طالب العينة، خطوات حتليل االأخطاء االأربع؛ وهي  اّتبعنا يف حتليل 
اإىل االأخطاء وت�سنيفها، وتو�سيفها وتف�سريها. وقد انطلقت ماّدة هذا الّتحليل من اختبار 
حتريرّي يف كتابة ق�سة، اإذ قمنا بتكليف الّطالب املعنّيني بذلك. وجتدر االإ�سارة اإىل اأّن عملية 
ادرة  اإحدى العمليات املرتبطة مبقارنة الّتعبريات االأ�سلّية ال�سّ التعّرف على االأخطاء هي 
عن الّدار�ض باالأبنية املقبولة واملعتمدة، ثم الّتعّرف على االختالف بينهما، وهذا االإجراء 
هو م�سدر معلومات اخلطوة الّتالية. واأّما عملية ت�سنيف االأخطاء هي و�سع االأخطاء وفق 
اأنواعها حتت امل�ستويات الّلغوّية املختلفة، وميكن اأن ن�سف االأخطاء – ب�سفة عاّمة – باأّنها 
اأخطاء اإ�سافة اأو حذف اأو ا�ستبدال، ويف هذا املجال قّدم كوردر تعليًقا وافًيا ميكن االطالع 
عليه؛ الأجل اال�ستفادة منه. واأّما تو�سيف االأخطاء فهو يف االأ�سا�ض عملية مقارنة، ماّدتها 
الّتحليل  العمل يف  العملية على نحو ي�سبه  العبارات اخلاطئة والعبارت امل�سّححة، وت�سري 
الّنف�سي،  الّلغة  الّتقابلّي. وما يخت�ّض بخطوة تف�سري االأخطاء، فهذا جمال من جماالت علم 
اإذ يدور البحث فيه عن اأ�سباب حدوث اخلطاأ وكيفيته، وهذا يعزى _ بالّطبع _ اإىل اأ�سباب 
اأّننا بعد  اإىل  الّلغويون الذين �سبقونا يف هذا املجال. جتدر االإ�سارة  اأ�سار العلماء  عدة كما 
اأن انتهينا من عملية التحليل الّلغوّي، تناولنا جانب الّتحليل االإح�سائّي ملعرفة عدد تكرار 
االأخطاء،  الّناجت على جملة تكرارات  اخلطاأ، ف�رضبنا عدد تكرار اخلطاأ يف مائة ثم ق�سمنا 
وتكرار اخلطاأ بالّطبع مهم يف اأّي م�سكلة لغوية تعليمّية، الأّنه يدل على وجود م�سكلة حقيقّية 

حتتاج اإىل معاجلة. 

حتليل أخطاء أفراد العينة: 

ا واإح�صائيًّا:  ح تليل اأخطاء اأفراد العينة لغويًّ اجلداول الترّالية تو�صرّ
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الجدول )1( 
أمثلة تحليل أخطاء طا	 العينة لغويًّا في استخدام أال( مع المضاف

واباخلطاأ تليل اخلطاأال�صرّ

ح اإ�سافة )األ( اإىل امل�ساف، االأمر الذي ي�سّوه َم�ْسِجد ِكِر�ْستالامَل�ْسِجد ِكِر�ْستال يالحظ يف هذا اجلدول، اأمثلة تو�سّ
�سورة تركيب امل�ساف وامل�ساف اإليه عند كتابتهما، اأو قراءتهما، وهذا بالّطبع 
اإّن الوقوع يف مثل هذا اخلطاأ يعزى اإىل  يوؤّدي اإىل خلل يف املعنى. ميكن القول 
اأ�سباب عدة: منها على �سبيل املثال: الّنقل من الّلغة االأّم، والّنقل من الّلغة الهدف، 
هو  ال�سبب  رمبا  اأو  الّنف�سّية،  والعوامل  االّت�سال،  وا�ستاتيجيات  املتعّلم،  وبيئة 
بع�ض ما ذكرناه هنا اأو غريه. فمهما كان ال�ّسبُب، فمثل هذا اخلطاأ، ميكن عالجه 

با�ستخدام جميع اأنواع مهارات تعّلم الّلغة، كما �سريد تو�سيح ذلك. 

�َساِطئ الَبحرال�ّساطِئ الَبْحر

وقُت اال�ْسِتَاحةالَوْقُت اال�ْسِتَاحة

الجدول )2( 
تحليل تكرارات إحصائًيا في استخدام )أل( مع المضاف إحصائيًّا

النرّ�صبة املئويرّةتكرار اخلطاأ

33%14

امل�ساف،  مع  )األ(  ا�ستخدام  يف  االأخطاء  تكرار  يالحظ  ال�ّسابق  اجلدول  اإىل  بالّنظر 
بالّن�سبة لطالب العينة، االأمر الذي ي�سري اإىل وجود م�سكلة حقيقّية. 

الجدول )3( 
أمثلة أخطاء طا	 العينة لغويًّا في إضافة )أل( إلى المضاف إليه

واباخلطاأ تليل اخلطاأال�صرّ

 وقع اأفراد العينة يف اأخطاء عّدة، حينما اأ�سافوا )األ( اإىل امل�ساف اإليه برج بتونا�ضبرج البتونا�ض
�سّوه �سورة  مّما  الكتابي،  الّتعبري  اأثناء عملية  ذلك  يتطّلب  يف موقع ال 
الّتكيب االإ�سايف، على الّرغم من اأّن امل�ساف اإليه اأحياًنا ياأتي منّكًرا. 

وقد تعود اأ�سباب االأخطاء اإىل ما ذكرناه يف اجلدول (1) . 

ذات يومذات اليوم
حتت مو�سوع... حتت املو�سوع... 

الجدول )4( 
تحليل تكرارات أخطاء العينة إحصائًيا في إضافة )أل( إلى المضاف إليه

النرّ�صبة املئويرّةتكرار اخلطاأ

10%4.3

ي�سري جدول االإح�ساء، اإىل اأّن هناك م�سكلة يف اإ�سافة )األ( اإىل امل�ساف اإليه يف موقع 
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ال يقت�سي ذلك، ويالحظ تكرار اخلطاأ، ولكّنه لي�ض كبرًيا. 
الجدول )5( 

أمثلة تحليل أخطاء طا	 العينة في حذف )أل( من المضاف إليه 

واباخلطاأ تليل اخلطاأال�صرّ

ل�سالِة الّظهر  ل�سالة ظهٍر
اإليه، ورمبا  )األ( من امل�ساف  اأخطاء حذف  العيينة يف  اأفراد  يالحظ وقوع 

تعزى اأ�سباب االأخطاء اإىل االأ�سباب التي اأ�رضنا اإليها يف اجلدول 1.   حياة االإن�سان حياة اإن�ساٍن
ملعب امل�ست�سفىملعب م�ست�سفى

الجدول )6( 
تحليل تكرارات أخطاء العينة إحصائيًّا في حذف )أل( من المضاف إليه

النرّ�صبة املئويرّةتكرار اخلطاأ

8%3.4

ي�سري جدول االإح�ساء، اإىل �ساآلة ن�سبة اأخطاء طالب العينة، وهذا ال يعني عدم وجود 
ت�سحيحه  عملية  خالل  من  فقط  الطالب  بتقومي  االكتفاء  ميكنه  هنا  املعّلم  ولكن  م�سكلة، 

لتعبرياتهم الّتحريرّية، وتنبيههم اإليها. 
الجدول )7( 

أمثلة أخطاء طا	 العينة في استخدام )أل( مع الموصوف الُمّنّكر

واباخلطاأ تليل اخلطاأال�صرّ

اجلدول ي�سري اإىل وقوع طالب العينة يف اأخطاء، حيث ا�ستخدموا ن�ساهد حيوانات متنّوعة ن�ساهد احليوانات متنّوعة
جلوؤوا  العينة  طالب  اأّن  فيالحظ  الّنكرة،  املو�سوف  مع  )األ( 
ا�ستخدام تركيب نحوّي خمالف ملا هو ماألوف يف الّلغة العربية، 
فة واملو�سوف يف  مّما اأّدى توّلد �سورة غريبة يف ا�ستخدام ال�سّ
الّلغة العربّية. ولعل ال�ّسبب يف ذلك ما ذكرناه يف اجلدول 1 اأو 

غري ذلك. 

هو ولد جمتهدهو الولد جمتهد

ا�ستت اأّمي مالب�ض جديدة. ا�ستت اأّمي املالب�ض جديدة. 

الجدول )8( 
تحليل تكرارات أخطاء العّينة إحصائيًّا في استخدام )أل( مع الموصوف الّنكرة

النرّ�صبة املئويرّةتكرار اخلطاأ

18%7.6
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ي�سري جدول االإح�ساء اإىل اأن تكرار اخلطاأ موجود ولكن لي�ض ب�سورة مرّوعة، فمثل هذه 
االأخطاء ميكن اأن تعالج بالّتقومي كما �سبق من قبل. 
الجدول )9( 

أمثلة تحليل تكرارات أخطاء طا	 العينة لغويًّا في استخدام )أل( مع الّصفة المنّكرة

واباخلطاأ تليل اخلطاأال�صرّ

الّنكرة يف قرية جميلة. يف قرية اجلميلة.  فة  ال�سّ )األ( مع  ا�ستخدام  اأخطاء  اأّن  يالحظ يف هذا اجلدول، 
قليل، ورمبا ال�ّسبب يف اخلطاأ هو عدم مراجعة ما ُكِتَب من تعبري.  �سبحت يف م�سبح كبري�سبحت يف م�سبح الكبري

الجدول )10( 
تحليل تكرارات أخطاء العينة إحصائًيا في استخدام )أل( مع الّصفة المنّكرة

النرّ�صبة املئويرّةتكرار اخلطاأ

2%0.85

االكتفاء  ميكن  اإذ  للّنظر،  ملفًتا  لي�ض  هنا  اخلطاأ  تكرار  اأن  اإىل  االإح�ساء  جدول  ي�سري 
التي  الّتدريبات  تلك  تقدمي  اإىل  االأمر ال يحتاج  اأي  الّطالب، حّتى ي�سلحوا خطاأهم  بتقومي 

�سبق اأن ذكرناها. 
الجدول )11( 

أمثلة تحليل أخطاء طا	 العينة لغويًّا في حذف )أل( من الموصوف المعّرف

واباخلطاأ تليل اخلطاأال�صرّ

عيف...  عيف... يهودّي ال�سّ يالحظ يف اجلدول وقوع اأفراد العينة يف اأخطاء حذف اليهودّي ال�سّ
تلك  االأ�سباب هي  املعّرف؛ ورمبا  املو�سوف  )األ( من 

االأ�سباب التي ذكرناها يف اجلدول  (1). 
يف االأ�سبوع املا�سي يف اأ�سبوع املا�سي

ت�سكن االأ�رضة يف القرية اجلميلةت�سكن االأ�رضة يف قرية اجلميلة

الجدول )12( 
تحليل تكرار أخطاء طا	 العينة إحصائيًّا في حذف )أل( من الموصوف المعّرف

النرّ�صبة املئويرّةتكرار اخلطاأ

7%2.9

لت�سميم  داعي  ال  فبالّتال  �سئيل،  هنا  اخلطاأ  تكرار  اأن  اإىل  االإح�ساء  جدول  ي�سري 
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د. أحمد يني / د. خالد عثمان يوسف
د. زكريا بن عمر / د. نوجن لكسانا كاما

رؤية جديدة ملعاجلة األخطاء الّنحويّة الكتابّية 
لدى طالب اجلامعة اإلسالمّية العاملّية مباليزيا

تدريبات خا�سة بهذا املو�سوع، اإذ ميكن االكتفاء فقط بعملية الّتقومي كما اأ�رضنا �سابًقا. 
الجدول )13( 

أمثلة تحليل أخطاء طا	 العينة لغويَّا في حذف )أل( من الصفة المعّرفة

واباخلطاأ تليل اخلطاأال�صرّ

االأ�سبوع املا�سي... االأ�سبوع ما�سي... 
فة املعّرفة، وقد تعزى  وقع اأفراد العينة يف خطاأ حذف )األ( من ال�سّ

االأ�سباب اإىل تلك التي ذكرناها يف اجلدول 1.  الّثانوية القريبة من... الّثانوية قريبة من... 
احليوانات االأخرى. احليوانات اأخرى. 

الجدول )14( 
 تحليل تكرارات أخطاء العينة إحصائيَّا في حذف )أل( من الّصفة المعّرفة

النرّ�صبة املئويرّةتكرار اخلطاأ

4%1.7

اإىل  الذي ال ي�سطر املعّلم  بنّي جدول االإح�ساء باأّن ن�سبة تكرار اخلطاأ ب�سيطة، االأمر 
ت�سميم تدريبات، اأي ميكنه االكتفاء بالّتقومي كما ذكرنا �سابًقا. 

الجدول )15( 
أمثلة تحليل أخطاء طا	 العينة في استخدام )أل( للعهد الذكري 

واباخلطاأ  تليل اخلطاأال�صرّ

)األ( عا�ض رجل مع اأمه. عا�ض الّرجل مع اأّمه.  الّتعبري كتابة ب  اأخطاء كثرية عند  العينة  اأفراد طالب  ارتكب 
للعهد الذكري، يف مو�سع يقت�سي الّتنكري، لورود الكلمة الأّول مّرة، 
اأ�سباب هذه االأخطاء هي تلك  اأمثلة اجلدول، ورمبا  كما نالحظ يف 

االأ�سباب التي �سبق اأن اأ�رضنا اإليها يف اجلدول 1. 

ة.  ًة. قراأُت الق�سّ قراأت ق�سّ
عبوا غابًة. عبوا الغابة. 

الجدول )16( 
 تحليل تكرارات أخطاء طا	 العينة إحصائيًّا في استخدام )أل( للعهد الذكري

النرّ�صبة املئويرّةتكرار اخلطاأ

32%14

يالحظ اأّن جدول اإح�ساء تكرار اخلطاأ ي�سري اإىل وجود م�سكلة حقيقية بالّن�سبة لطالب 
امل�ستويات املتقّدمة،  اأحد  امل�ستوى، هو  اأّن هذا  الورقة  بداية هذه  اأ�رضنا يف  العينة، وكما 
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فبالّتال يحتاج االأمر اإىل و�سع تدريبات اإ�سعافية لبيان ا�ستخدام )األ( العهدية الّذكرّية. 
الجدول )17( 

أمثلة تحليل أخطاء طا	 العينة لغويًّا في حذف )أل( للعهد الذكري 

واباخلطاأ تليل اخلطاأال�صرّ

)األ( يف الّطريق...  يف طريق...  حذف  اأخطاء  يف  العينة  اأفراد  وقوع  ح  تو�سّ االأمثلة   
هذه  �سبب  ورمبا  وجودها،  يقت�سي  موقع  يف  العهدّية 
العينة  اأفراد  اأّن  اأو   ،1 اجلدول  يف  ذكرناه  ما  هو  االأخطاء 

يخلطون بني الّتنكري وا�ستخدام )األ( يف الّتعبري الكتابي. 

يف احلديقة �ساهد..  يف حديقة �ساهد... 
ة ة... تبداأ ق�سّ تبداأ الق�سّ

الجدول )18( 
 تحليل تكرارات أخطاء طا	 العينة إحصائيًّا في حذف )أل( للعهد الذكري 

النرّ�صبة املئويرّةتكرار اخلطاأ

12%5.1

العينة، يف  م�سكلة يف طالب  اإىل وجود  ي�سري  اخلطاأ  تكرار  اإح�ساء  اأّن جدول  يالحظ 
حذف )األ( العهدية يف مقام يقت�سيي وجودها، فباإمكان املعّلم هنا االكتفاء بعملية تقومي 

الّطالب فيما اأخطوؤوا فيه، نظرا لقّلة تكرارت االأخطاء. 
الجدول )19( 

أمثلة تحليل أخطاء طا	 العينة لغويًّا في استخدام حروف جّر في مواضع حروف جًر أخرى 

واباخلطاأ تليل اخلطاأال�صرّ

رجعنا اإىل كواال ملبور. رجعنا يف كواال ملبور. 
اجلّر  حروف  ا�ستخدام  يف  العينة  طالب  الأخطاء  اأمثلة  اجلدول  يف  يالحظ 
يف موا�سع حروف جرٍّ اأخرى، وهذا االإجراء يوؤّدي اإل لب�ض يف فهم املعنى 
على الّرغم من اأّن بع�ض حروف اجلّر تنوب اأحياًنا عن حروف جّر اأخرى، 
لكن لي�ض يف هذا املقام. ورمبا كان �سبب اخلطاأ هو عدم تدّرب الّطالب على 
ُيِعّد تدريبات  اأن  اأية حال؛ على املعّلم  توظيف دالالت حروف اجلّر، فعلى 

لهذه احلروف حّتى يفهم الطالب كيفية ا�ستخدامها يف الّتعبري. 
ي�ساهدون ِمْن بعيد.  ي�ساهدون يف بعيد

الجدول )20( 
تحليل تكرارات أخطاء طا	 العينة إحصائيًّا في استخدام حروف جّر في مواضع حروف جّر أخرى

النرّ�صبة املئويرّةتكرار اخلطاأ

21%9.8
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د. أحمد يني / د. خالد عثمان يوسف
د. زكريا بن عمر / د. نوجن لكسانا كاما

رؤية جديدة ملعاجلة األخطاء الّنحويّة الكتابّية 
لدى طالب اجلامعة اإلسالمّية العاملّية مباليزيا

جدول الّتحليل االإح�سائّي و�سح ا�ستخدام حروف اجلّر، يف موا�سع حروف جرٍّ اأخرى 
بالّن�سبة لطالب جمتمع العينة بن�سة جديرة بالوقوف عليها، الإ�سعاف هوؤالء الّطالب. 

الجدول )21( 
أمثلة تحليل أخطاء طا	 العينة لغويًّا في كتابة حروف الجّر في مواضع ال تتطّلب ذلك 

واباخلطاأ تليل اخلطاأال�صرّ

ًة ِمن �ساهدتها.  ًة �ساهدُتها.  اأكتب ق�سّ ح ا�ستخدام طالب العينة حلروف اجلّر اأكتب ق�سّ االأمثلة التي يف اجلدول تو�سّ
يف موا�سع ال تقت�سي ذلك؛ كدخول حرف اجلّر على الفعل، وجميئه 
بعد فعل ال يتطلب ذنك، ودخوله على ا�سم من�سوب. فيالحظ هنا اأّن 
اأ�سباب االأخطاء رمبا تعزى اإىل ما ذكرناه يف اجلدول 1، اأو اأّن طالب 
العينة مل يتدّربوا تدريًبا كافًيا على ا�ستخدام حروف اجلّر يف اجلمل. 

يخب الّرجُل اأّمه.  يخُب الّرجل اإىل اأّمه. 

اأنا ماليزّياأنا من ماليزّي. 

الجدول )22( 
 تحليل تكرارات أخطاء طا	 العينة إحصائيًّا في كتابة حروف الجّر في مواضع ال تتطلب ذلك

النرّ�صبة املئويرّةتكرار اخلطاأ

35%14.8

يالحظ يف هذا اجلدول، اأّن ن�سبة اأخطاء طالب العينة يف كتابة حروف اجلّر يف موا�سع 
ال تتطلب ذلك _ كبرية، فاالأمر يحتاج اإىل ت�سميم تدريبات لتاليف هذه امل�سكلة. 

الجدول )23( 
أمثلة تحليل أخطاء طا	 العينة لغويًّا في حذف حروف الجّر من مواضع ال تقتضي ذلك 

واباخلطاأ تليل اخلطاأال�صرّ

يالحظ يف اجلدول، وقوع اأفراد العينة يف اأخطاء حذف حروف اجلّر الأّن للّدر�ض اأهمية.  الأّن الّدر�ض اأهمّية. 
نف�ض  هي  االأ�سباب  كانت  ورمبا  فيها،  تكون  اأن  يجب  موا�سع  من 
تدّرب  لقلة  كانت  رمبا  اأو   ،1 اجلدول  يف  اأوردناها  التي  االأ�سباب 

الّطالب على اجلمل التي تتطلب حروف اجلّر. 

يح�سل على العمل.  يح�سل العمل. 
ينظر اإىل االأ�سد. ينظر االأ�سد. 

الجدول )24( 
تحليل تكرارات أخطاء طا	 العينة إحصائيًّا في حذف حروف الجّر من مواضع ال تقتضي ذلك

النرّ�صبة املئويرّةتكرار اخلطاأ

5%2.1

ح قلة تكرار الّن�سب املئوّية يف حذف حروف اجلّر من  جدول الّتحليل االإح�سائي، يو�سّ
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موا�سع ال تقت�سي ذلك، وهنا ميكن للمعّلم اأْن يكتفي يتقومي الطالب يف مثل هذه االأخطاء 
وتنبيههم اإليها. 

الجدول )25( 
أمثلة تحليل أخطاء طا	 العينة لغويًّا في تذكير ما حّقه التأنيث

واباخلطاأ تليل اخلطاأال�صرّ

اأفراد العينة يف االأخالق الكرمية.  االأخالق الكرمي...  اإىل وقوع  االأمثلة التي وردت يف اجلدول ت�سري 
اأخطاء تذكري ما حّقه الّتانيث، االأمر الذي ي�سّوه �سورة املعنى، 
ورمبا كانت اأ�سباب االأخطاء هي تلك التي بيّناها يف اجلدول 1. 

هذه اجلامعة جميلة.  هذه اجلامعة جميل. 
ذهبِت االأ�رضة. ذهب االأ�رضة. 

الجدول )26( 
 تحليل تكرارات أخطاء طا	 العينة إحصائيًّا في تذكير ما حّقه التأنيث

النرّ�صبة املئويرّةتكرار اخلطاأ

33%14

التاأنيث،  العينة يف تذكري ما حّقه  اأخطاء طالب  ن�سبة  يالحظ يف هذا اجلدول تكرار 
وقوع  لتحا�سي  املجال  هذا  يف  تدريبات  ت�سميم  اإىل  يحتاج  هنا  اخلطاأ  تكرار  اأّن  ونرى 

الطالب فيها يف امل�ستقبل. 
الجدول )27( 

أمثلة تحليل أخطاء طا	 العينة لغويًّا في تأنيث ما حّقه الّتذكير

واباخلطاأ تليل اخلطاأال�صرّ

ا.  ي�سمع الرّجل �سوًتا قوّية.  كتاباتهم ي�سمع الّرجل �سوًتا قويًّ يف  اأخطاء  ارتكبوا  العينة،  طالب  اأفراد  اأّن  يالحظ 
يف  ذكرناه  ما  هو  ال�ّسبب  ولعّل  املذّكر،  اأّنثوا  حني  الّتعبريّية 

اجلدول 1، اأو لقلة تدّربهم يف هذا املجال. 
القُب الكبرُي..  القُب الكبرية.. 

كثري من الّطالب... كثرية من الّطالب... 

الجدول )28( 
 تحليل تكرارات أخطاء طا	 العينة إحصائيًّا في تأنيث ما حّقه الّتذكير

النرّ�صبة املئويرّةتكرار اخلطاأ

15%6.3
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د. أحمد يني / د. خالد عثمان يوسف
د. زكريا بن عمر / د. نوجن لكسانا كاما

رؤية جديدة ملعاجلة األخطاء الّنحويّة الكتابّية 
لدى طالب اجلامعة اإلسالمّية العاملّية مباليزيا

ُمقلقة،  لي�ست  ب�سورة  ولكن  العينة،  اأفراد  اأخطاء  ن�سب  تكرار  اجلدول  هذا  يالحظ يف 
وهذا يتطّلب من املعّلم تقومي اأخطاء الّطالب وتنبيههم اإليها. 

النرّ�صب املئويرّة جلملة تكرارات اأخطاء طاب بلغت 100% وفًقا للجدول االآتي: 

النرّ�صب املئويرّةتكرار اخلطاأنوع اخلطاأ

14%33ا�ستخدام )ال( مع امل�ساف

4.3%10ا�ستخدام )ال( مع امل�ساف اإليه يف موا�سع ال تقت�سي ذلك

3.4%8حذف )ال( من امل�ساف اإليه

7.7 %18ا�ستخدام )ال( مع املو�سوف املعّرف

فة املنّكرة 0.9%2ا�ستخدام )ال( لل�سّ

3%7حذف )ال( من املو�سوف املعّرف

فة املعّرفة 1.7%4حذف )ال( من ال�سّ

13.6%32ا�ستخدام )ال( العهدّية يف مواقع ال تتطلب ذلك

5.1%12حذف األ العهدية من مواقع تقت�سي وجودها

9%21ا�ستخدام حروف اجلّر يف موا�سع حروف جرٍّ اأخرى

14.8%35كتابة حروف اجلّر يف موا�سع ال تتطلب ذلك

2.1%5حذف حروف اجلّر من موا�سع ال تقت�سي ذلك

14%33تذكري ما حّقه التاأنيث

6.4%15تاأنيث ما حّقه الّتذكري

100%235املجموع

منوذج تدريبات معاجلة األخطاء الّتكبّية: 
تكرار  ات�سح  العينة،  اأخطاء طالب  ال�سابقة يف حتليل  االإح�سائية  اجلداول  يف �سوء 
اأخطاء الطالب املعنيني غري مّرة يف جميع الّتاكيب التي اأ�رضنا اإليها يف م�سكلة هذا البحث، 
اأنواع  اإىل تدريبات ت�سمل جميع  اأّن هوؤالء الطالب يحتاجون  وهذا موؤ�رض وا�سح يدّل على 
هذه  حجم  ل�سغر  نظرا  ولكن  فّعالة،  بطريقة  م�سكالتهم  معاجلُة  تتّم  حّتى  الّتعّلم  مهارات 
العجالة  هذه  يف  نكتفي  �سوف  الإعدادها،  املتاحة  الّزمنية  الفتة  و�سيق  البحثية،  الورقة 
اأخطاء الطالب املعنيني يف ا�ستخدام )ال( مع امل�ساف؛  بتقدمي تدريبات تركيبة ملعاجلة 
الأّنها من اأعلى درجات تكرار االأخطاء، والأهمية معاجلة هذه الظاهرة الكتابّية. ومن منطلق 
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العاملية مباليزيا، ت�سميم  االإ�سالمية  الّتدري�ض يف اجلامعة  اأع�ساء  الّتدريبات، ميكن  هذه 
اإليها يف  اأ�رضنا  الّتي  الّتدريبات؛ ملعاجلة امل�سكالت املتبقية  اأخرى مماثلة لهذه  تدريبات 

هذه الورقة. 
تدريبات معاجلة ا�صتخدام )األ( مع امل�صاف: 

عدد م�صار املعلرّم
البالتكرار م�صار الطرّ

تنبيهات: 
بخ�سو�ض هذه الّتدريبات نوّد اأن نقول ما يلي: 

- تقّدم هذه الّتدريبات لطالب الكتاب اخلام�ض اأو غريه من درا�سي اللغة 
الذين يواجهون �سعوبات يف ا�ستخدام امل�ساف وامل�ساف اإليه. 

- هذه الّتدريبات غري ملزمة الأّي معّلم اإاّل ملن اأراد اأن ي�ستفيد منها. 
- ميكن حتويرها وتطويرها باإ�سافة ما يفيد العملية الّتعليمّية 

والّتعّلمّية. 
اأورّالً- اال�صتماع: 

- قّدم للّطالب يف در�ض االإ�سافة اأمثلة يف جمل ب�سيطة، مع و�سع خّط 
حتت امل�ساف، وقل له ا�ستمع: 

�سّبورُة الف�سِل بي�ساُء. 
دفتا الّتلميذِة نظيفان. 

اأبواب الف�سول مفتوحة. 
ثانًيا: اال�صتماع والرتديد

- قل للّطالب انظر وا�ستمع ورّدد: 
- قّدم له امل�ساف وامل�ساف اإليه يف جمل ب�سيطة. 

�سّبورُة الف�سِل بي�ساُء. 
دفَتا الّتلميذِة نظيفان. 

اأبواب الف�سول مفتوحة. 
- األِفْت انتباه الّطالب اإىل كيفية جمئ امل�ساف وامل�ساف اإليه يف هذه 

احلال بال�رّضح. 
ثالًثا- القراءة: 

قّدم للّطالب امل�ساف وامل�ساف اإليه يف جمل ب�سيطة وكّلفه بقراءتها. 
رابًعا- الكام: 

كّلف الطالب اأْن يتبادلوا تقدمي اجلمل املحتوية على امل�ساف 
وامل�ساف اإليه �سفاهة، ويف هذه احلال ي�ستح�سن تق�سيم الّطالب اإىل 

جمموعات �سغرية، ثّم متابعهم عن كثب لال�ستماع ملا يقولون، واإذا 
كانت هناك جملة غري طبيعية يجب تقومي اجلهة التي �سدر منها 

اخلطاأ، ثّم االنتقال اإىل جمموعة اأخرى لال�ستماع ملا يقولون. 

3

�سّبورُة الف�سِل بي�ساُء. 
دفَتا الّتلميذِة نظيفان. 

اأبواب الف�سول مفتوحة. 
�سّبورُة الف�سِل بي�ساُء. 

دفَتا الّتلميذِة نظيفان. 
اأبواب الف�سول مفتوحة. 
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رؤية جديدة ملعاجلة األخطاء الّنحويّة الكتابّية 
لدى طالب اجلامعة اإلسالمّية العاملّية مباليزيا

عدد م�صار املعلرّم
البالتكرار م�صار الطرّ

- حاول اأن جتّدد ن�ساط الطالب بتحفيزهم معنوّيا كقولك ملن يح�سن 
ا كتقدميك ملن يجيب اإجابة  االإجابة: )اأْح�َسْنَت( ، اأو بتحفيزهم ماديًّ

�سليمة قطعة حلوى، اأو نحوها. 
رابًعا: الكتابة

ا مكتوًبا يف ورقة، وقل له: انظر، ثّم ا�ستمع،  ا قراآنيًّ - قّدم للّطالب ن�سًّ
ا حتت امل�ساف وخطني حتت امل�ساف اإليه.  و�سع خطًّ

- متهرّل يف القراءة النرّ�س: 
- ق�ّسم الّطالب اإىل جمموعات، ثّم، قّدم لهم اأق�سو�سة بكلمات ب�سيطة 
ماألوفة لديهم، وحّبذا لو كان الّن�ّض مكتوًبا يف ورق، وقل لهم اقروؤوا، 

ثّم تناق�سوا، واكتبوا امل�ساف وامل�ساف اإليه: 
ا حّتى  َدَخَل ل�ضٌّ بيًتا يف الّليِل، وراآُه �ساحب البيت، وم�سى خلفه �رضًّ

َدَخَل ُغرَفَة اجللو�ِض، وقابله داخَل الغرفِة وجًها ِلَوْجٍه، ثّم قاَل �ساحب 
: - وكاأمّنا ال يعرُف ال�ّسبب الذي ِمْن اأْجِله جاء الّل�ّض – "  البيِت لّل�ضِّ
: ال، مل اأح�رْض الإ�سالِح  هل جئت لت�سلح باب الغرفة؟ " فاأجاب الّل�ضُّ

َق َما ِفيها! ثّم ا�ْسَتْيَقَظ �ساحُب املنزِل ِمَن  باِب الُغْرَفِة، ولكّني اأتيُت الأ�رْضِ
يِره، َفَحَمَد اهلل ربَّ العاملني.  نومه، فوجَد نْف�َسُه راقًدا عَلى �رَضِ
ّحة ما كتبوه،  - ُمرَّ على الّطالب مروًرا �رضيًعا لتتاأّكد ِمن �سَ

ا اأو قّومه اإذا ا�ستدعى االأمر ذلك.  - حّفِز الّطاب معنويًّ
- ق�ّسم الّطالب اإىل جمموعات �سغرية، وقل لهم ا�ستمعوا. 

- قّدم لهم بع�َض املقاطع ال�ّسعرية ال�ّسهلة، ثّم َكلِّْفُهم بكتابة امل�ساف 
وامل�ساف اإليه على ال�ّسبورة، وحّبذا لو َجَعْلَت االأمَر مناف�سًة بنَي 

الّطالب. 
َماء  �سفينُة الهواء * َتِطرُي يف ال�سَّ

َت�ِسرُي يف الرِّياح * مْب�ُسوطَة اجَلناح
وْقَت احُلروِب َداء * وْقُت ال�ّسالِم نعمٌة

وَهًكذا ابُن اآَدَم * اأْعجوَبٌة يف الَعامَلِ 
- قّدم للّطالب فقرة تنق�سها بع�ض الكلمات، وكلفهم باختيار امل�ساف 

اأو امل�ساف اإليه من الئحة تعدُّها مللء الفراغات: 
- ا�رضح للّطالب ما �سعب عليهم من كلمات. 

امل�صاف اإليهامل�صاف

 
قائمة املفردات: 

ربَّ – اإيجاِد – ُقْدرَة – االآخرة – لّدنيا – 
لعامِل- طالُب – اليوِم – امل�ستقبِل – القراآن 

– ق�س�َض
اأنا _____ الِعْلم، اأنا طالُب ______، وفتى 

______. هذه لغة ______، اأقراأ فيِها 
______ االأم�ِض، واأخباَر _____، ودرو�َض 

احلياِة، واأرى فيها ِق�رض _____، وقرب 
_____. واأتاأّمل فيها خملوقات اهلل التي 
ح ____ اخلالِق َعَلى ____ الَكْوِن،  ُتَو�سِّ

واإبداعِه، َفُب�رْضى مِلن َعَبَد ____ اخللِق، ومل 
ُي�رْضْك ِبِه �سيًئا. 
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اخلامتة: 
نتائج البحث: أ. 

متثرّلت نتائج هذا البحث يف االآتي: 
اأثناء  - امل�ساف  مع  )األ(  ِلـ  ا�ستخدامهم  عند  كثرية  اأخطاء  يف  العينة  طالب  وقوع 

كتابة الّتعبري. 
ظهور اأخطاء طاّلب العينة بكرثة حينما ا�ستعملوا )األ( العهدّية يف موا�سع ال تتطّلب  -

ذلك. 
ال  - موا�سع  يف  اجلر  حروف  ا�ستخدموا  حينما  عّدة  اأخطاًء  العينة  طالب  ارتكاب 

تتطّلب ذلك. 
اأخطاء طالب  ح جملة تكررات  الذي يو�سّ االآتي  البحث يف اجلدول  نتائج هذا  متّثلت 

العينة ون�سبها املئوّية: 

النرّ�صب املئويرّةتكرار اخلطاأنوع اخلطاأ

14%33ا�ستخدام )ال( مع امل�ساف

4.3%10ا�ستخدام )ال( مع امل�ساف اإليه يف موا�سع ال تقت�سي ذلك

3.4%8حذف )ال( من امل�ساف اإليه

7.7 %18ا�ستخدام )ال( مع املو�سوف املعّرف

فة املنّكرة 0.9%2ا�ستخدام )ال( لل�سّ

3%7حذف )ال( من املو�سوف املعّرف

فة املعّرفة 1.7%4حذف )ال( من ال�سّ

13.6%32ا�ستخدام )ال( العهدّية يف موقع ال يتطلب ذلك

5.1%12حذف األ العهدية من موقع يقت�سي وجودها

9%21ا�ستخدام حروف اجلّر يف موا�سع حروف جرٍّ اأخرى

14.8%35كتابة حروف اجلّر يف موا�سع ال تتطلب ذلك

2.1%5حذف حروف اجلّر من موا�سع ال تقت�سي ذلك

14%33تذكري ما حّقه التاأنيث

6.4%15تاأنيث ما حّقه الّتذكري

100%235املجموع
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رؤية جديدة ملعاجلة األخطاء الّنحويّة الكتابّية 
لدى طالب اجلامعة اإلسالمّية العاملّية مباليزيا

مقرتحات وتو�صيات البحث: 	. 
على  امل�ستع�سية  العربّية  الّلغة  تراكيب  تدريبات  تعليم  عند  العربّية  الّلغة  معّلم  على 
الّدار�سني ا�ستخدام جميع مهارات الّتعّلم )ا�ستماع، قراءة، كالم، كتابة( مبا يف ذلك الّتديد، 

نظًرا الأهّمّيتها. 
عند تقدمي مهارة اال�صتماع على املعلرّم مراعاة االآتي: 

توفري اجلّو املالئم لال�ستماع.  -
اأن يكون اال�ستماع اإىل جمل ق�سرية؛ من فعل وفاعل، اأو مبتداأ وخب.  -
م�سجل  - من  يكون  اأن  ل  وُيف�سّ املعّلم،  من  تعليمه  املراد  الّنموذج  اإىل  اال�ستماع 

وت؛ الأّن اأداء امل�سجل ال يتغرّي مع الّتكرار.  ال�سّ
اأن تكون ماّدة اال�ستنماع اأ�سلّية دون �سنعة اأو تكليف لتطويعها.  -
اأن تلقى بال�رّضعة العادّية دون اإبطاء مق�سود، حّتى يعتاد الّدار�ض االإيقاع الّطبيعّي  -

لّلغة كما يجري يف واقع احلياة. 
حيح لتاكيب الّلغة العربية عند عملية اال�ستماع.  - �رضورة اإي�ساح الّنب ال�سّ
اأ�سِمع الّتاكيب التي تود تدريبها لطالبك مرارا، الأّن كرثة اال�ستماع تهّيئ املتعّلم  -

للّتعبري. 
ديد، فيجب اترّباع االآتي:  الب الرترّ ا عند طلب املعلم من الطرّ اأمرّ

اإبعاد عوامل ت�سوي�ض الّتديد بقدر االإمكان.  -
تكليف جميع الّطالب بالّتديد اجلماعي، ويف ذلك ت�سجيع للّطالب اخلجولني.  -
حال  - يف  وتقوميهم  اجلماعّي،  الّتديد  عملية  اأثناء  الّطالب  نطق  اإىل  االنتباه 

جمانبتهم الّنطق ال�ّسليم اأو عدم التزامهم بالّتنغيم ال�ّسليم، وقد يكون هذا االأمر من ِقَبِل طالب 
ا حّتى يتّم تقومي الّنطق الّردئ يف موقعه املنا�سب.  اأو طالبني، فاملالحظة هنا مهّمة جدًّ

ة اإذا كان عدد الطالب  - ا، وخا�سّ االنتقال اإىل الّتديد اجلزئي، والتقومي هنا مهم اأي�سً
قلياًل. 
االنتقال اإىل الّتديد الفردي، وهذا بالّطبع له اأهّمّيته؛ حيث ي�سهل تقومي الّطالب اإذا  -
اأخطاأ. 
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عند الّتقومي يف حال الّتديد ينبغي عدم تقومي الّطالب يف الكلمة التي اأخطاأ فيها،  -
بل يقّوم يف الّتكيب كّله حّتى ي�ستفيد الّطالب من عملية الّتقومي. 

الب فيجب فيها مراعاة االآتي:  ا قراءة الطرّ اأمرّ
اأن نكون القراءة فردّية بالّن�سبة للطالب.  -
تكليف جميع الّطالب باال�ستماع اإىل قراءة زميلهم.  -
عدم مقاطعة الّطالب اأثناء قراءته بالّتقومي اإال بعد انتهائه من قراءة اجلملة.  -
من  - انتهائه  بعد  بتقوميه  زمالئه  تكليف  ميكن  اخلطاأ  يف  الّطالب  وقوع  حال  يف 

قراءة اجلملة، وحّبذا لو جاء الّتقومي يف جملة كاملة. 
اأّما الكالم فرياعى يف تدريباته ما يلي:  -
اإتاحة فر�سة للّطالب للّتدّرب يف الّتدريبات التي �سمعوها وقروؤوها.  -
باإمكان كّل طالب اأن يتحاور مع زميله باأ�سلوبه اخلا�ض يف حدود ثالث جمل يف  -

ما ا�ستمعوا اإليه وقروؤوه. 
امل�ساف  - على  حتتوي  جماًل  ويقّدم  زماليه  اأمام  يقف  اأن  طالب  كّل  باإمكان 

وامل�ساف اإليه. 
عدم مقاطعة الّطالب بالّتقومي اأثناء عملية احلوار.  -
ميكن تكليف الّطالب بر�سد اأخطاء زمالئهم املتكّلمني اأو املتحاورين، ثم ت�سويبها.  -

ا الكتابة فيترّبع فيها االآتي:  اأمرّ
تقدمي ن�ّض للّطالب يحتوي على امل�ساف وامل�ساف اإليه، ويطلب منهم فيه كتابة  -

امل�ساف يف عمود امل�ساف، وكتابة امل�ساف اإليه يف عمود امل�ساف اإليه. 
تقدمي ن�ضٍّ للّطالب غري مكتمل، فيطلب منهم تكملته بكتابة امل�ساف وامل�ساف  -

اإليه يف الفراغات، عن طريق اختيار االإجابة املنا�سبة من الالئحة. 
تقدمي امل�ساف للطالب ثّم يطلب منهم و�سعه يف جمل ب�سيطة باأ�سلوبهم اخلا�ض.  -
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