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استعمال الروابط يف اللغة العربية لدى دارسيها كلغة اثنية على مستوى اجلامعة
منوذجا طالب السنة األوىل من جامعة جنوب شرق سريالنكا
Husam M.S.M.69, Munas M.H.A.70 & Aliyar A.B.M.71.
ملخص البحث :
إن استعمال الروابط ( أداة الربط ) يف اللغة العربية له أمهية قصوى حيث يشتمل على أساليب جادة تكونه على داللة مطلوبة  ,من هذه األساليب ما كان للعد واإلضافة
واملقارنة والتحفظ والتعليل والشرح واالستنتاج والتخليص واالستثناء والشرط واالختيار  ..ملا له من هذه العناية قد استعملت هذه األدوات كثريا يف الكتب واجملالت العربية
خاصة ,ولكن دارسي اللغة العربية كلغة اثنية يواجهون املشكلة يف استعماهلا يف اجلمل العربية وترمجتها إىل اللغة التاملية ابستمرار  ,فهدفت هذه الدراسة إىل حتديد األخطاء
النحوية اليت حيدث عند دارسيها يف استخدامها يف اجلمل العربية والنصوص وحتديد ا ألسباب اليت أدت إليها  ,فتعتمد هذه الدراسة لتحقيق اهلدف على املنهجني الكمي
والكيفي لتحليل املعلومات األساسية والثانوية اليت حصل عليها الباحث بتوزيع أسئلة تتبىن على الروابط بني مائة ومخسني دارسا ودارسة يف السنة األوىل من دارسيها كلغة اثنية
يف جامعة جنوب شرق سريالنكا ومراجعة الكتب واملقاالت والرسائل  ,واستنتجت هذه الدراسة إىل أن هؤالء الدارسني كان لديهم قلة املعرفة عن الروابط وعدم الكفاءة يف
إنشاء اجلمل العربية الصحيحة والضعف الشديد يف مراعاة قواعد النحو والصرف عند استخدام الروابط يف اجلمل والتخلف يف ترمجة مجل عربية فيها الروابط إىل التاملية ,
والسبب الرئيسي هلذه املشكلة عدم حماولتهم الستعمال مجل هبا الروابط مبراعاة قواعدها بل يرتمجوهنا عند القراءة ابللغة العربية بلغة األم وعدم كتابة مترينات كافية يف تصويب
مثل هذه األساليب وعدم التعليم ابلوسائل الضرورية ,فال بد من اهتمام املدارس واملعاهد اليت تدرس التعبري العرب مبحاولة معرفة مثل هذه األخطاء بدقة والتفرغ هلا واحلصول
على نصائح وإرشادات خرباء هذا اجملال وتدريب املعلمني لتيسري طرق تدريسهم وحماولة إنشاء قسم صويت ومرئي للغة العربية كحل هذه املشكلة.
الكلمات الرئيسية  :الروابط  ,الرتمجة الفنية  ,دارسو اللغة العربية كلغة اثنية  ,حتديد األخطاء.

املدقدمة
تعترب اللغة العربية من أمهات اللغات املنتشرة حول العامل ،وهي اللغة اليت يتحدث هبا أكثر من ملياري إنسان
على سطح األرض ،كما أن اللغة العربية هي لغة الصيغ واإلعراب والتصريف كما ختتص بغنية أصواهتا
واشتقاق كلماهتا ومتزامحة فصاحتها متصفة ابملرونة والتنوع يف بناء مجلها  ,مع أن كل ٍ
حرف يف العربية له قيمة
وكل حر ٍ
كة هلا هدف خاص ،واستخدمت بعض احلروف ألداء دوٍر معني يف تركيب اجلمل ومسيت ابألدوات

ألهنا تربط اجلمل والكلمات معاً ملساعدهتا على التناغم والرتابط وإيصال املعىن املراد  ,حبيث حتتاج اجلمل يف
اللغة العربية عند تكوينها والوصل بينها إىل روابط حىت أييت التعبري عن اجلملة صحيحاً؛ فلهذا تستخدم
موضوع جديد ،أو لتعليل وجهة نظ ٍر
أدوات الربط لتوازن بني اجلمل أو الفقرات ،أو عند الدخول إىل فكرة أو
ٍ
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ما وتوضيحها ،أو عقد مقارنة بني شيئني واالختيار بينهما ،وغريها من املهام األخرى اليت تستوجب االستعانة
أبدوات الربط.
على الرغم من ضرورية استخدام هذه األدوات يف بناء اجلمل العربية وحاجية ترمجة النصوص اليت فيها الروابط
ترمجة صحيحة إىل اللغات األخرى خاصة اللغة التاملية لغة األم لدارسي اللغة العربية كلغة اثنية يف سريالنكا ,
إال أهنم يواجهون عدة مشاكل والتحدايت والتخلفات يف هذه العملية .
ولذلك أراد الباحث وبرزت احلاجة إىل تفصيل القول ىف هذا املوضوع من خالل دراسة" استعمال الروابط يف
اللغة الع ربية لدى دارسيها كلغة اثنية على مستوى املدارس " لتحديد األخطاء اليت حتدث عندهم واألسباب
اليت أدهتم إىل ذلك
مشكلة البحث:
إن معظم دارسي اللغة العربية كلغة اثنية على مستوى اجلامعة ال يستخدمون الروابط العربية استخداما
صحيحا كما خيطؤون كذلك يف ترمجة اجلمل العربية – وهبا الروابط – إىل اللغة التاملية.
أهداف البحث:
 حتديد األخطاء النحوية اليت يواجهها دارسو اللغة العربية عند استخدام الروابط يف اجلمل العربية.
 تشخيص أخطاء الرتمجة عند ترمجة مجل فيها الروابط إىل اللغة التاملية.
 تعديد األسباب اليت أدهتم إىل الضعف يف استخدامها استخداما صحيحا.
أمهية البحث :
 اخلدمة لرتسيخ اللغة العربية عند دارسيها كلغة اثنية.
 املساعدة على إزالة اللغط واألخطاء يف استخدام الروابط .
 العمل الستيعاب املقصود من استخدام الروابط بشكل صحيح وترمجة النصوص اليت فيها الروابط
أحسن ترمجة .
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منهج البحث:
اتبع الباحث يف هذه الورقة املنههج الوصفي التحليلي حبيث اختار مائة ومخسني طالبا وطالبة وقدم هلم الروابط
العربية الستخدامها يف مجل مفيدة  ,كما طلب منهم برتمجة ثالث عشرة مجلة عربية فيها الروابط إىل اللغة
التاملية حىت يتم التحليل يف املعرفة على أخطائهم يف استخدام الروابط وترمجتها إىل اللغة التاملية.
حدود البحث:
طالب السنة األوىل من دارسي اللغة العربية كلغة اثنية بقسم اللغة العربية من جامعة جنوب شرق سريالنكا .
الدراسات السابدقة :
" الروابط واالتساق النصي دراسة نصية لدور الروابط يف حتديد متاسك النص العرب ( نص صحايف منوذجا) "
ل د,نوح األول جنيد وهو قد حتدث يف هذا البحث الروابط خالل السياق النصي املختار من قناة اجلزيرة " :
ليبيا يف عام  2013ومطلع  2014للكاتب الصحفي هشام الشلوي وحاول على تصنيف الروابط الواردة يف
هذا النص يف اجلدول حسب الوظائف واألدوار احملددة.
ومل يوجد أي كتب غري البحث املذكور أعاله متعلقا ببحثي هذا  ,فتختص هذه الورقة بتوظيف الروابط العربية
لدى دارسيها كلغة اثنية على مستوى اجلامعة مستهدفة لتحديد أخطائهم النحوية عند التعبري هبا وعند ترمجة
مجل عربية فيها الروابط إىل اللغة العربية .

مفهوم الروابط :
أما املادة " ربط " فمعناها الداليل ربطت الشيئ شدَّده  ( ,وربط الشيئ ربطا )  :شده  .ويقال  ( :ربط
نفسه عن كذا ) مبعىن منعها  .و تدل الكلمة ( الرابطة ) اليت هي مفرد الروابط العالقة والوصلة بني الشيئني
.و ( رابطة اجلماعة )  :جيمعهم أمر يشرتكون فيه ؛ كرابطة األدابء والقراء وحنو ذلك .
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وقد عين مصطلح الروابط يف الرتاث العرب ابالرتباط والربط والرابط والرتابط وذلك يسلط على فكرة االتساق
واالنسجام عند النحويني املتقدمني واملتحدثني على مستوايت لغوية خمتلفة  .وقد كتب اإلمام ابن سراج يف
كتابه " األصول "  " :أن من احلروف  ,كحروف اجلر ما تعمل يف الربط بني املفردات من انحية وبني اجلمل
بعضها ببعض من انحية أخرى " .
وقد انقش اإلمام متام حسان موضوع الروابط بتضمني املصطلح " الربط " يف القرائن اللفظية بعدما قام بتمييز
بينها وبني القرائن املعنوية وهذه كلها معروفة ابلرواط اللفظية  .كما ساهم يعقوب بتعريف شائع مفاده  :أن
الكتب يكون على درجة عالية من الرتتيب والتنظيم والتماسك حيث تكون كل مجلة وأخرى مرتبطتني
ابحملتوى واملضمون.
وابجلملة ميكن لنا أن نلخص تعاريف كل من األئمة أبن الروابط ( أدوات الربط ) ألفاظ وعبارات تربط وتنظم
الكلمات دا خل اجلملة الواحدة  ,واجلمل داخل الفقرة الواحدة  ,والفقرات داخل النص املتكامل  ,وتبني
العالقة بينها.
أمهية الروابط :
إن الروابط تسهم يف فهم نص مسموع ومقروء كما أن استعماهلا يف الكتابة شرط أساسي حبيث ربط مفهوم
مع مفهوم آخر .وكذلك يصعب كتابة أي مجلة طويلة دون استخدامها يف النثر الناضج  ,وأهنا أداة االنتقال
من فكرة إىل فكرة أخرى وهي أيضا تعني على التعبري بصورة واضحة خال الكلمات واجلمل .وكان هلا أتثري
إجياب يف إثراء القوة للنص يف الرتكيب واجلمال يف لتعبري والتوازن يف األداء  ,مع أن سوء استخدام الروابط أو
إمهاهلا ينتج ضررا ابملعىن والرتكيب.

أنواع الروابط :
أما الروابط فهي توجد داخل اجلملة الواحدة  ,ويف بداية الفقرة لربطها مع الفقرة السابقة  ,ويف هنايتها لربطها
مع الفقرة اليت تليها  .فيمكن تقسيمها إىل عدة أنواع  ,منها :
 -1ما يربط بني عناصر اجلملة  ,حنو  :العواطف  ,املوصوليات  ,اإلشارايت .
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 -2ما يفتتح النصوص  ,حنو  :يف البداية  ,بداية  ,من الواضح  ,من املعروف  ,من الثابت ,
من املرجو  ,معروف أن  ,كما هو معلوم .
 -3ما يعرض قضية أو يورث االنتقال من موضوع إىل آخر  ,حنو  :ابلنسبة ل  /فيما يتعلق ب  /أما ....
ف  /ابإلضافة إىل  .......ف  /إىل جانب هذا  ......ف .
 -4ما يعرب عن تصورات مناقضة للفكرة الرئيسية  ,حنو  :غري أن  /على النقيض  /على الرغم من  /مع أن
 /لكن  /يف حني .
 -5ما يعرب عن تعليل فكرة أو يستنتج رأاي  ,حنو  :نتيجة ل

 /بسبب  /بفضل  /نظرا ل  .....ف /

حيث إن  /لكي  /حىت  /كيما  /كيال  /وعلى هذا  /بناء على ذلك .
 -6ما يفيد فكرة الكاتب وجيعلها مشروطة أو يعطي التفصيالت  ,حنو  :لو  +ل  /إن  ......ف  /إذا
 /إما أو  /مهما  /مىت  /أين  /حىت لو  /حىت وإن  /حىت إذا .
 -7ما جيسد الفكرة الزمانية ,حنو  :قبل  .....ب  /بعد  ......ب  /قبل أن  /بعد أن  /مث  /بعد ما  /مل
ميض  .....حىت  /ما لبث أن  .....حىت  /ما إن  +فعل حىت  /ما كاد  /مل يكد  +فعل إخل......
 -8ما يعرب عن التنازالت يف النص  ,حنو  :رغم  /على الرغم  /ابلرغم  +مصدر  /اسم /
مع أن  ...ف  /نظرا ل ......ف  /مبا أن  .......ف
 -9ما يعرب عن تسوية األفكار يف النص  ,حنو  :سواء كان  .....أم  /إما  .....وإما .
 -10ما يعرب عن التمثيل  ,حنو  :مثل  /على سبيل املثال  /مثال  /ومثله  /كمثل  /ومنها  /حنو .
 -11ما يعرب عن التفسري والتوضيح  ,حنو :يعين  /أعين  /بعبارة أخرى  /ابلتحديد  /حتديدا  /هذا
يعين  /بشكل واضح  /بتعبري آخر .
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حتديد األخطاء اليت يواجهها دارسو اللغة العربية يف استخدام الروابط بتوزيع ثالثة عشر رابطا من
الروابط مما كثر استخدامه يف الكتب واجملالت :
فالروابط العشرة املقدمة للعينة كالتايل  ( :ذلك  ,الذي  ,من املعروف  ,ابإلضافة إىل  , ,إال أن  ,حيث
إن  ,ما إن  +فعل  .....حىت  ,على أن  ,على الرغم من  ,سوء كان  ...أم  ,حنو  ,يعين ) ,
فكان السؤال األول كما يلي :
استخدم الروابط العربية اآلتية يف مجل مفيدة :
( الواو  .ذلك  ,الذي  ,من املعروف  ,ابإلضافة إىل  ,إال أن  ,حيث إن  ,ما إن  +فعل  .....حىت ,
على أن  ,على الرغم من  ,سوء كان  ...أم  ,حنو  ,يعين

)

وكان السؤال الثاين كالتايل :
انقل اجلمل اآلتية إىل اللغة التاملية :
 -1قد حضر املسلمون إىل املسجد يوم اجلمعة مبكرين وأدوا صالة اجلمعة ورجعوا إىل بيوهتم لتناول الغداء
املشبع.
 -2قررت اجلمعية اخلريية الوطنية بكاملواني إبقامة حفل التكرمي للطالب الفائزين يف االمتحان البعثي هذا
العام وذلك بتاريخ 2017/11/6م.
 -3إن اهلواء قد أغلقت الباب الذي فتحه احلارس الستقبال ضيف الشريف الذي قد دعي ملشاركة حفل
توزيع اجلوائز للفائزين ابملركز األول والثاين والثالث يف املسابقة القرآنية اليت أجريت ابستهالل الشهر احملرم.
 -4من املعروف أن هذه العوامل غري الصحة تؤثر على بقاء األطفال ومنوهم أتثريا سلبيا .
 -5إنه كان كاتبا مميزا يف العامل العلمي حيث إنه كتب مائة قصة خيالية حيوية متثل واقع العامل من الثورات
واملظامل والقهرايت.
 -6قد فرضت حكومة سريالنكا مسؤوالت جديدة لكل عامل يف اجلهات احلكومية وابإلضافة إىل ذلك
وضعت خطة مكافأة لزايدة راتب كل عامل يف اجلهات املعنية .
 -7إن التحقيقات اجلنائية قد جرت  ,إال أن سرعتها ومشوليتها وحيدهتا مشكوك فيها .
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 -8وعد األب ابنه ابهلاتف احلديث على أن ينجح ابلتفوق يف االمتحان النهائي املقبل.
 -9على ال رغم من أقلية املسلمني يف سريالنكا ومواجهتهم عدة ضعوطات من املتمردين املتعصبني فقد لعبوا
دورا كبريا يف محاية هذا الوطن اجلميل وتطويرها اقتصادا ابلتعايش السلمي.
 -10ما إن استيقظ الطفل من النوم حىت توضأ وصلى صالة الصبح مع اجلماعة يف املسجد .
 -11قال املعلم للطالب الغائب عن الفصل وهو ضعيف يف الدروس  :سواء علي حضرت أم غبت .
 -12إن االنسان له شعور عديدة يف كل مناسبات حياته اليومية  ,حنو  :اخلجل  ,القلق  ,اجلوع  ,العطش
 ,احلسد  ,اخلوف  ,التعب  ,السرور  ,الغضب .
 -13العمل الصاحل هو اخلالص  ,يعين  :أن اإلخالص سبب قبول اخلريات من األقوال واألفعال .
وسيتضح مهاراهتم يف استخدام الروابط يف األعمال الكتابية اليت سيقدموهنا  ,إذ تسعى هذه الدراسة إىل
حتديد مستواهم يف استخدامها يف اجلمل وترمجتها إىل اللغة التاملية ولذلك قد قام بتصحيح أوراق كل طالب
ورقة ورقة مستخرجا األخطا ء النحوية اليت وقع فيها كل دارس  ,مث قام بتصنيفها على أوراق جانبية وفق
أنواعها مث حسب تكرارات كل نوع منها ونسبتها املئوية ابلتفصيل.
وقد جلأ إىل اجلدول لرصد تلك األخطاء النحوية بصورها كافة  ,حبيث يتضح منها نوع اخلطأ وتكراره ونسبته
املئوية مجلة وتفصيال ؛ وبذلك يتضح مدى شيوع اخلطأ وعمومه  .ويرجو أن يؤكد أخريا أن مقياس الصواب
واخلطأ يف احلكم على ما كتبه أولئك الدارسون هو ما استقر من قواعد اإلمالء والصرف والنحو لدينا يف
العصر احلاضر .
يف ما أييت حتديد األخطاء النحوية بعد حصرها يف كتاابت الدارسني وحتديد أنواعها وأعرض أوال نتائج معرفة
الطالب وفهمهم عن الروابط ,وهو استخدام الروابط العربية يف مجل مفيدة وما وقع منهم من األخطاء النحوية
ونسبتها املئوية  .ويف اجلدول رقم (  ) 1بيان ذلك .
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اجلدول رقم ()1
رقم الرابط تنازليا حسب
فهم الطالب إايه ونسبته

أنواع الروابط

املئوية

الفهم
الصحيح

نسبتها املئوية

1

الواو

110

73.33

2

ذلك

93

62.00

3

الذي

87

58.00

4

حنو

65

43.33

5

يعين

61

40.66

6

إال أن

49

32.6

7

حيث إن

38

25.33

8

من املعروف

29

19.33

9

على أن

22

14.66

10

على الر غم من

18

12.00

11

سواء كان أم

12

8.00
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12

ابإلضافة إىل

8

5.33

13

ما إن  +فعل  ....حىت

2

1.33

من الواضح أن يف اجلدول أعاله أن الواو قد احتلت املكانة األوىل من طالب املستوى األول ؛ إذ بلغ جمموع
الطالب الذين كانوا يعرفوهنا ( )110طالبا وطالبة  ,بنسبة قدرها ( ,)73.33يف حني احتلت " ما إن +
فعل  ....حىت " املرتبة الثالث عشرة لدى الطالب ؛ إذ بلغ جمموع فهمها صحيحا ( )2طالبا  ,بنسبة قدرها
( ,) 1.33ونلحظ يف كل نوع من املفاهيم أن نسبتها كانت تقل كلما جتدد الروابط ذات ندرة التعرف لدى
الطالب ,وهذا يؤكد مرة أخرى أهنم مل يتفرغوا بتعلم هذه الروابط بكل أنواعها.

ويف ما أييت نتائج السؤال األول يف استخدام الروابط يف اجلمل العربية وما وقع منهم من األخطاء النحوية عند
استخدامها و نسبتها املئوية  .ويف اجلدول رقم ( )2بيان ذلك.
أنواع األخطاء النحوية عند استخدام الروابط يف اجلمل العربية مرتبة تنازليا حسب تكرارها ونسبتها املئوية
رقم اخلطأ تنازليا
حسب تكراره ونسبته

أنواع األخطاء النحوية

تكراراهتا

نسبتها املئوية

املئوية
1

إحلاق املضاف ال التعريف

116

77.33

2

إعادة الضمائر إىل ما التعود إليه

93

62.00

3

تذكري اخلرب للمبتدأ املذكر وابلعكس

65

43.33
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4

نصب التثنية واجلمع من األمساء وجرمها ابلواو

57

38.00

5

عدم متابعة النعت منعوته

46

30.66

6

تذكري الفعل مع الفاعل املؤنث احلقيقي

38

25.33

7

جزم الفعل املضارع املثىن واجملموع بثبوت النون

33

22.00

8

نصب الفعل املضارع املثىن واجملموع بثبوت النون

29

19.33

9

رفع اسم إن ورفع خربها

19

12.66

10

نصب اسم كان ورفع خربها

13

8.66

11

حذف ايء النسبة يف الصفة اجلامدة

7

4.66

12

إحلاق الفعل ال التعريف

5

3.33

يتضح من اجلدول أعاله أن األخطاء النحوية لدى الطالب تتعدد وذلك أييت أوال أبخطاء إحلاق املضاف ال
التعريف قد احتلت املكانة األوىل من طالب املستوى األول ؛ إذ بلغ جمموع الطالب الذين كانوا يعرفوهنا
( )116طالبا وطالبة  ,بنسبة قدرها ( ,)77.33يف حني احتلت أخطاء إعادة الضمائر إىل ما التعود إليه
املرتبة الثانية لدى الطالب ؛ إذ بلغ جمموعها ( ,)93بنسبة قدرها ( ,)62.00وقد جائت أخطاء تذكري
اخلرب للمبتدأ املذكر وابلعكس اثلثا وتلتها أخطاء نصب التثنية واجلمع من األمساء وجرمها ابلواو  ,فعدم متابعة
النعت منعوته  ,فتذكري الفعل مع الفاعل املؤنث احلقيقي  ,فجزم الفعل املضارع املثىن واجملموع بثبوت النون ,
فنصب الفعل املضارع املثىن واجملموع بثبوت النون  ,فرفع اسم إن ورفع خربها  ,فنصب اسم كان ورفع خربها
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 ,فحذف ايء النسبة يف الصفة اجلامدة ,مث أخريا أخطاء إحلاق الفعل ال التعريف كل هذه األخطاء بنسبتها
املئوية تدل على أن الطالب يف حاجة ماسة إىل توظيف النحو العربىي وتطبيقه ابلتدريبات والتمارين املناسبة .
ونلحظ يف كل نوع من املفاهيم أن نسبتها كانت تقل كلما جتدد الروابط ذات ندرة التعرف لدى الطالب,
وهذا يؤكد مرة أخرى أهنم مل يتفرغوا بتعلم هذه الروابط بكل أنواعها.
ويف ما أييت نتائج السؤال الثاين عن ترمجة اجلمل العربية فيها الروابط إىل اللغة التاملية وما وقع منهم من
األخطاء وما نسبتها املئوية  .ويف اجلدول رقم ( )3بيان ذلك.

اجلدول رقم ()3
أنواع أخطاء الرتمجة عند ترمجة اجلمل العربية فيها الروابط إىل اللغة التاملية مرتبة تنازليا حسب تكرارها ونسبتها
املئوية
رقم اخلطأ تنازليا حسب
تكراره ونسبته املئوية
1

أنواع أخطاء الرتمجة
الفصل بني املضاف واملضاف إليه مبضاف أخر

تكراراهتا

نسبتها املئوية

77

51.33

أوأكثر
2

التغليب  :تقدمي املذكر على املؤنث

64

42.66

3

اإلصرار على ترمجة املصطلح العربية بكلمة واحدة

42

28.00

ابلتاملية
4

33

العطف ابلواو أو إمهاهلا
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5

ذكر الفاعل بعد البناء للمجهول

28

18.66

6

االبتداء ابلنكرة من غري مسوغ

24

16.00

7

استخدام مادام وال زال مبعىن مبهم

19

12.66

8

ترمجة حرفية لكلمة لعب

16

10.66

11

7.33

8

5.33

9
10

استخدام البدائل عن املفعول املطلق
إمهال الفرق بني األفعال العربية والتاملية من حيث
اللزوم والتعدي

11

أتخري الفاعل وتقدمي ضمريه عليه

5

3.33

يتضح من اجلدول أعاله أن جمموع أخطاء الرتمجة اليت وقع فيها دارسو اللغة العربية كلغة اثنية كانت تقل عن
نسبة األخطاء النحوية اليت وقعوا فيها عند إنشاء اجلمل العربية حبيث احتلت أخطاء الفصل بني املضاف
واملضاف إليه مبضاف أخر أوأكثر املرتبة األوىل ؛ إذ بلغ جمموعها ( )77خطأ  ,بنسبة قدرها ( ,)51.33يف
حني كانت أخطاء تقدمي املذكر على املؤنث حتل املرتبة الثانية ؛ إذ بلغ جمموعها ( )64خطأ  ,بنسبة قدرها
(,) 42.66مث اإلصرار على ترمجة املصطلح العربية بكلمة واحدة ابلتاملية ؛ إذ بلغ جمموعها ( )42خطأ ,
بنسبة قدرها ( ,)28.00فالعطف ابلواو أو إمهاهلا ؛ إذ بلغ جمموعها ( )33خطأ  ,بنسبة قدرها
(,)22.00فذكر الفاعل بعد البناء للمجهول ؛ إذ بلغ جمموعها ( )28خطأ  ,بنسبة قدرها (,)18.66
فاالبتداء ابلنكرة من غري مسوغ ؛ إذ بلغ جمموعها ( )24خطأ  ,بنسبة قدرها (,)16.00فاستخدام مادام
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وال زال مبعىن مبهم ؛ إذ بلغ جمموعها ( )19خطأ  ,بنسبة قدرها ( ,)12.66فرتمجة حرفية لكلمة لعب ؛ إذ
بلغ جمموعها ( )16خطأ  ,بنسبة قدرها (,)10.66

استخدام البدائل عن املفعول املطلق ؛ إذ بلغ

جمموعها ( )11خطأ  ,بنسبة قدرها ( ,)7.33فإمهال الفرق بني األفعال العربية والتاملية من حيث اللزوم
والتعدي؛ إذ بلغ جمموعها ( )8خطأ  ,بنسبة قدرها ( ,)5.33فتأخري الفاعل وتقدمي ضمريه عليه ؛ إذ بلغ
جمموعها ( )5خطأ  ,بنسبة قدرها (.)3.33
وذلك يؤكد حقا أن نسبة أخطاءترمجة اجلمل العربية إىل اللغة التاملية قد قلت ابلنسبة إىل األخطاء النحوية
الواقعة عند إنشاء اجلمل العربية  .فيمكن تعليل ذلك بلجوء الطالب إىل ترمجة كل نص عرب ابللغة التاملية
نطقا ال كتابة على العموم.
والذي يبدو لنا بشكل عام أن املتعلمني جيهلون متاما عن بعض الروابط وقواعد النحوية ؛ وذلك يدل على
ضعفهم يف استخدامها استخداما صحيحا ال سيما عند التعبري واإلنشاء  ,وجندهم يف أحيان خيطئون عند
الرتمجة وعليه ميكن القول أبهنم يف أمس احلاجة إىل تنمية كفاءهتم اللغوية ابلتمرن املستمر على هذه الروابط
لكي يتسع قدراهتم اإلنشائية والرتمجة يف اللغة العربية .
تعديد األسباب اليت أدهتم إىل الضعف يف استعماهلا:
اقتصار رغبة الطلبة على كتابة االمتحان فقط دون الرتكيز على بناء الذات يف تطوير اللغة العربية
حتري املعرفة األساسية املتعلقة بفنون اللغة العربية كالصرف والنحو واإلمالء
اخلوف من الوقوع يف األخطاء النحوية عند إقبال على استخدام الروابط وغريها حرصا على إتقان كل شيء
بالخطأ
االكتفاء بتعاليم احملاضر يف قاعة احملاضرة دون البحث املوسع فيها.
عدم حماولتهم الستعمال مجل هبا الروابط مبراعاة قواعدها بل يرتمجوهنا عند القراءة ابللغة العربية بلغة األم.
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وعدم كتابة مترينات كافية يف تصويب مثل هذه األساليب.
عدم تعويد قراءة الكتب واجملالت والصحف العربية اليت حتمل الروابط هذه.
النتائج :
قلة املعرفة عن الروابط العربية واستعماالهتا
اجلهل مبكوانت اجلمل العربية كالفعل والفاعل واملبتدأ واخلرب
قلة الدخرية اللغوية عند الطلبة
ترديد األفعال واألمساء أنفسها يف اجلمل الواحدة
ترمجة اجلمل العربية خمالفا لسياق اجلمل التاملية .
احلاجة إىل التفرغ لتدريس مثل هذه القواعد ابلتدريبات املوسعة والتمارين املستمرة .
التوصيات :
تكليفهم بتمرينات كافية يف تصويب مثل هذه األساليب
التعليم ابلوسائل الضرورية احلديثة
حتديث طرق التدريس املناسبة لتوظيف مثل هذه الروابط
ال بد من اهتمام املدارس واملعاهد اليت تدرس التعبري العرب مبحاولة معرفة مثل هذه األخطاء بدقة والتفرغ هلا
واحلصول على نصائح وإرشادات خرباء هذا اجملال
تدريب املعلمني لتيسري طرق تدريسهم وحماولة إنشاء قسم صويت ومرئي للغة العربية كحل هذه املشكلة.
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