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 :               إهــــداء
أىدي ىذا العمل إلى جدي وجدتي المذان 
ربياني عمى الفضيمة واألخالق وكانا لي 
درع األمان الذي أحتمي بو أىديو إلى 

أمي رحميا اهلل وأسكنيا فسيح جناحو التي 
لى مثمي األعمى  لم تبق لي سوى ذكراىا وا 

في الحياة لو مني جل الفضل أبي 
 .العزيز

لى كل من أخي وأختي  نوال وعبد "وا 
" عيدا"، وابنة خالتي الغالية "القادر

وخطيبي فاروق كميم كانوا سندا لي في 
 .إنجاز ىذا البحث 

إلى كل من تقاسمت معين ىذه الحياة 
: طيمة خمس سنوات بحموىا ومرىا رفيقاتي
بشرى، أمينة ، حميمة، نورية، فضيمة، 
جميمة، منصورية، إلى دفعة األدب 

 أىدي ىذا  م2019/2020العربي 
 .العمل

 



 شـكر وتقديـر 

  
 :قال اهلل تعالى في محكم تنزيمه

 َو  ﴿
ُه  َو  ِإ َو  ُه  َو    َو اْل ِإ َو ِإ  فِإي  َو ُه   ْل َو ْل ُه  ۖ    ُه َو   ِإ اَّل   َو ُه َو  ُهَّللا  .70 القصص﴾  َو َو ُه   ْل ُه ْل ُه  َو ِإ َو ْل ِإ  ُه ْل َو ُه وَو  ۖ    اْل

الشكر األول هلل عز وجل الذي مّن عمينا بفضمه وألهمني بالصبر والثبات ومدني بالعزيمة 

 .واإلرادة إلنجاز هذا البحث المتواضع 

التي مدت لي يد العون بكل سخاء دون أن تبخل " بن عابد مختارية"ثم الشكر لألستاذة الفاضمة 

عمي بما كان وسعها تقديمه، فكانت نعم المرشدة والموجهة رغم الظروف حفظها اهلل وسدد 

 .خطاها

 .كما أتوجه بجزيل الشكر إلى كل من مد إلّي يــد العون من قريب ومن بعيد

 

 "عسى اهلل أن يوفقني لما فيه خير وصالح         "
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على رسوله الكريم بسم هللا الرحمن الرحيم والحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم 
 :وبعد ،وصحبه أجمعين إلى يوم الدينوعلى آله  خاتم النبّيين،

اللغة العربية كغيرها من اللغات لها نظام لغوي خاص تعرف به، وهو مجموعة من 
القواعد والقوانين واألحكام التي تحكم هذه اللغة، وتخضع لها ألفاظها وعباراتها، ويلتزم بها 

وتبادل الخبرات والمعلومات، إذ تشكل هذه  والتواصل  التزاما يعينهم على التفاهم األفراد
، كالنظام الصوتي والنظام الصرفي والنظام هاقواعد واألحكام أنظمة فرعية لالقوانين وال
 ثمة ما يشير في أدبية البحث إلى أن اللغةو  .والنظام الداللي والنظام الكتابيالنحوي، 

وال يتم اكتسابها  ،لغة فنونها ومهاراتها لكلوأن  نسان،اكتسابا وال تولد مع اإل تكتسب عموما
اع المهارات تنحصر في االستملهذه الفنون والمهارات، وهذه  حدث بهامتإال بامتالك ال

 والمحادثة والقراءة والكتابة.
األداة األولى التي يعتمد عليها في االتصال بالبيئة ونقصد العربية هنا باعتبار اللغة و 

، كانت السيطرة عليها في ووسيلة مهمة في التواصل مع أفراد المجتمعوكسب الخبرات 
ألنها اللبنة األولى والركيزة األساسية  ،األولى أمر بالغ األهمية من الناحية التربوية مراحلال

من الصف األول بالمدرسة ابتداء  اكتساب المعارف والمعلومات التي تساعد الطفل في
ه ويرشده إلى بناء تصوراته المستقبلية وتنمية مهاراته وقدراته المختلفة، وجهي ، ممااالبتدائية

في  متعّلملم يسلم منها ال معلم وال التي تعتريها بشكل خطير ظاهرة األخطاء ال أن إ
خاصة المرحلة االبتدائية، مختلف التعامالت الشفوية والكتابية عبر المراحل التعليمية 

فأصبحت فجوة في الفكر النظري والواقع الفعلي لتدريس اللغة العربية في مدارسها، وإن هذه 
ولكن يبدو أن أحد األسباب الرئيسة هو عدم تحديد  ،سباب متعددةألاتساعا الفجوة تزداد 

ينبغي أن يسهم كل مسؤول الضعف المخلوط عند تالميذنا،  لذلك هذا اء العوامل الكامنة ور 
اقتراح وسائل تسهم إلى حد ما في تقليص هذا و  ،في كشفهاالتعلمية عن العملية التعليمية 

تقويم ألسنتهم وعصمتها من و  يث والكتابة بلغة صحيحة،دالح منالتالميذ  وتمكين ،الضعف
محادثة  اللغة حتى يتمكنوا من استخدام األداءعلى دقة التعبير وسالمة  وإعانتهم، اللحن

 وكتابة استخداما صحيحا في يسر ومهارة.
 الذيالضعف و  الشوائباألخطاء و  هذهحظ اللغويون والنحاة الوفعال فإنه بمجرد أن 

الحفاظ على تقديم طرق فعالة تسهم في سارعوا جاهدين إلى  ،العربية سود اللغةيأصبح 



 مقـدمة:

 

 ~ ب ~
 

ومن هنا ، في مختلف مستوياتها الصوتية والصرفية والنحوية والدالليةسالمتها وصحتها 
 لدى المتعّلمين األخطاء اللغوية الشائعة"برزت لي فكرة موضوع البحث الذي  وسمته بـ: 

 ."ة االبتدائيةلفي المرح
ما : هي مجموعة من التساؤالتإشكالية تمثلت في  وقد تمّخض هذا العنوان عن

 نتشار هذهما هي األسباب التي أدت إلى ا؟ هوما هي أنواع اللغوي،الخطأ ب المقصود
يجب فعله من  كيف يتم التعامل معها أو ما الذي خاصة في المرحلة االبتدائية؟ األخطاء

 ؟ تفّشيها والحد من أجل عالج هذه الظاهرة 
 :فأهمها إلى اختيار هذا الموضوعاألسباب التي دفعتني عن  أما
كثرة األخطاء اللغوية )اإلمالئية، النحوية، الصرفية...( وانتشارها عند التالميذ  -

 .بشكل كبير جدا
 .وقوع في هذه األخطاءفهم األسباب المؤدية ل الرغبة في -
 .منها او القضاء عليهالعالجها أو اقتراحات للحد محاولة إيجاد حلول  -
اعتبارها مرحلة مهمة في مشوار ذلك بف ،لمرحلة االبتدائيةعلى ا تركيزي بخصوص و 

 والمعرفي بالنسبة إليه. لغوي ال الكتساب الرصيد قاعديةأنها مرحلة و التلميذ، 
هذه الدراسة كغيرها من الدراسات السابقة في مجال األخطاء وعلى الرغم من أن 

في سعيها إلى الوصول إلى نتائج علمية ربما تساهم في إثراء تها تتجلى أهمي ، فربمااللغوية
الدراسات التي أجريت في هذا المجال، وذلك من خالل تحديد األخطاء اللغوية ومعرفة 

 .أجل وضع حلول فاعلة لذلكأسبابها من 
 في: الدراسةتمثلت أهداف  وقد
الهم للقواعد ماستعإتقانهم و في المرحلة االبتدائية ومدى معرفة مستوى التالميذ  -

 .النحوية والصرفية
البحث عن الحلول لمعالجة هذه  ، معالمشتركة بينهم اللغويةومعرفة األخطاء  -

 األخطاء.
مجموعة من العناصر التالية: تمهيد، وإلنجاز هذا العمل استندت على خطة تضمنت 

وخاتمة، حيث تعرضت في التمهيد إلى  ،(تطبيقيفصل نظري، فصل )فصلين مقدمة، 
 .مسألة الخطأ عند القدامى ومواقفهم ومسألة الخطأ عن المحدثين
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مباحث،  على ثالثاعتمدت  "األخطاء اللغوية" األول الموسوم بـ:الفصل وفي 
المبحث األول، مفهوم األخطاء ) لغة واصطالحا(، والفرق بين الخطأ والغلط، أما المبحث 

ي جاء فيه أنواع األخطاء اللغوية وأسبابها، أما المبحث الثالث فهو عبارة عن دراسة الثان
 .لألخطاء اللغوية وتقويمها

فهو الجانب  المعنون باألخطاء الشائعة على مستوى االبتدائي أما الفصل الثاني 
مباحث، المبحث األول اعتمدت فيه على  حيث يتضمن هو األخر على ثالث ،التطبيقي

طاء كتابية محاولة تحديد األخطاء اللغوية لدى تالميذ االبتدائية من خالل بعض األخ
نماذج من كراريس التالميذ، والمبحث الثاني تضمن األخطاء الشفوية واعتمدت فيه على 
أمثلة من بعض المذكرات ألنني كنت أريد أن أقوم بتسجيل بعض التالميذ لكي أستطيع أن 

، لذلك أخذت أمثلة covid19ستطيع فعل ذلك بسبب مرض أرصد هذه األخطاء لكن لم أ
من المذكرات محاولة تصنيف هذه األخطاء في جداول وتحليلها، أما بخصوص المبحث 

 .الثالث فكان عبارة عن بعض الحلول لعالج هذه الظاهرة
، مع بعض فيها أهم النتائج التي توصلت إليها جمعتوختمت بحثي بخاتمة  

 . والتوصيات التي تخدم الموضوعاالقتراحات 
اعتمدت في دراستي هذه على المنهج الوصفي التحليلي المناسب لطبيعة  هذا، وقد

الدراسة، كما اعتمدت على جملة من المصادر والمراجع التي كانت سندا معينا في إنجاز 
 البحث نذكر منها:

 ية.األخطاء الشائعة النحوية، والصرفية واإلمالئ ،فهد خليل زايد  -
 جاسم علي جاسم، علم اللغة التطبيقي في التراث العربي. -
 فتحي علي يونس، تعليم اللغة العربية وإجراءاته . -
محمد أبو الرب، لألخطاء الكتابية على مستوى اإلمالء لدى متعلمي اللغة العربية  -

 الناطقين بغيرها.
 الثالثة متوسط.، األخطاء اللغوية في نشاط التعبير لدى تالميذ السنة يمونة جواد -
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جملة من الصعوبات صاحبه يواجه البد من أن ومن المؤكد أن أي بحث علمي 
 :أذكرالتي واجهتني  بين هذه األخيرة، فمن عراقيلوال

، باإلضافة نظرية هاقلة المراجع في مثل هذه المواضيع كونها ميدانية أكثر من  -
 الراهن. بسبب الوضع الصحي غلق المكتبات إلى

الصحي أيضا الذي أدى إلى غلق لجانب التطبيقي بسبب الحجر صعوبة في ا  -
 المدارس، وبالتالي عمد التمكن من العمل ميدانيا.

 صعوبة تحليل األخطاء اللغوية. -
، وتمكنت من إتمام هذه استطعت تجاوز هذه الصعوبات المهم في األخير أنني

وأشكر على  بدون نقائص أو ثغرات،؛ فال عمل المذكرة على الرغم من النقائص الموجودة
على إرشاداتها وتوجيهاتها ومتابعتها لي في هذا العمل، كما أشكر األستاذة المشرفة ذلك 

 من المولى عز وجل التوفيق والسداد. راجية من قريب أو بعيد،ساعدني كل من 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تمهيـــد: 
 

~ 6 ~ 
 

اللغة هذه  ضعفت  فإذا    ،إن اللغة وسيلة للتخاطب ووعاء الفكر، تربط األمة وتوحدها
هي لغة القرآن الكريم،    ، فضال عن ذلك فإن العربيةووهنت تفككت تلك األمة وضعف شأنها 

دينيالمحافظة عليها  و  الخطأ    حينما، ولذلك  واجب  أو  اللحن  إلى  ، وامت فيهاتفشى  أثاره  دت 
وقد حصل  ،  يصانيضبط بها اللسان و ضع قواعد  زع الخلفاء الراشدون لو فكتاب هللا الكريم،  

اللحن   اإلسال  نتيجة هذا  انتشار  األمسرعة  من  بغيرهم  العرب  واختالط  الفتوحات  أثناء    م م 
تنبه إليه العلماء، فت   ا اإلسالمية بدء سارعوا بالناشئة والعامة وانتهاء بالفصحاء والعرب حتى 

إلى   أدى  مما  الكريم،  القرآن  صيانة  فصيانتها  والفساد،  التحريف  من  اللغة  هذه  حماية  إلى 
، لكن رغم  ع ارتكاب اللحن وترشد إلى الصوابظهور رقابة لغوية صارمة حاولت جهدها لتمن 

األلسنة  ، حيث ظل الفساد ينتشر على  تبلغ هدفها المرجو لم  إال أنها  ذلك تلك الرقابة الشديدة  
سل كثيرا من  فقدت  اللغة    ،تهايقالتي  إال الفصارت  تحصل  والتعليم ب   مكتسبة ال  مما    ،التربية 

يجب   وإنما  المعالجة،  بهدف  العامة  القواعد  عرض  مجرد  من  أبعد  في  التفكير  إلى  أدى 
العوام ألسنة  مراقبة  إلى  وتقويمها    ،تجاوزها  دراستها  بهدف  لحونها،  من  يسمع  ما  وتسجيل 

 . )كتب لحن العامة( عرفت بـا في مدونات خاصة وتصنيفه
خطأ لغوي  على أنه    الكالمالمألوف في    عن نظر اللغويون القدامى إلى الخروج  قد  لو  

مبدأ تفقيه    ىما أدى إلم عدوه عيبا وقبحا ينبغي عدم الوقوع فيه،  و   (،اللحن)  أطلقوا عليه اسم
العربية وصرفية  و   ، اللغة  نحوية  قواعد  و ولغويةوضع  أين  بذلك  ...،  اللغوي  التطور  تواصل 

بروزا وأشد  وضوحا  أكثر  وصفوها  التي  القواعد  عن  الخروج  الشأن   ،1أصبح  هذا  في  فألف 
أمثال   العلماء  من  العوام) هـ(  831-هـ189)  "الكساني"مجموعة  فيه  تلحن  تو   (،ما  لى  اثم 

كتاب   فهذا  القدامى،  عند  اللغوية  األخطاء  في  يلحن) التأليف  العوام  ما    ي لألصمع  (فيه 
المنطق )وكتاب  هـ(،  831-هـ216) السكي   (إصالح  من  858-هـ 244)  تالبن  وغيرهم  هـ( 

م2العلماء إل،  أدى  القدماء    ىما  عند  اللغوي  التصحيح  حركة  بعدما  نشاط  تعددت  خاصة 
وذلك في مقياس الصواب    اختلفوا  ، كما أنهمأشكال اللحن التي لم تكن العربية تعرفها من قبل 

 منها: عدة  سباب أل

 
، دار البازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان األردن  ائعة النحوية الصرفية واإلمالئيةاألخطاء الش  زايد،فهد خليل    ينظر:  1

 . 68م، ص 2006
 . 500م، ص 2000، 2 ط، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة ،لحن العامة والتطور اللغوي ،  رمضان عبد التواب 2
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 أن مقياس الصواب كان ذا درجات متعددة وليس درجة متوحدة.   -

 : 1أن عوامل التعدد في وجوه اللغة كانت كثيرة فمنها  -
فقدت تعددت اللهجات نتيجة وجود القبائل في أماكن متعددة من  العامل المكاني:   -أ

 الجزيرة العربية. 
إذا لم يصلنا من اللغة السلمية إال ما كان قبل مئة وخمسين عاما   الزماني:العامل   -ب

صحيحة فمعنى ذلك أنه قد  الشعر الجاهلي الذي وصلنا بلغة    من ظهور اإلسالم، وإذا كان
 سبقه مئات السنين حتى صار كذلك. 

المنهجي: -ج المسائل  عنون  العامل  بعض  في  النحويين  نظر  وجهات  اختالف  به  ي 
 . (حتى) في كلمة كاختالفهم 

الصوتية والصرفية والنحوية    هاتي تتعلق بأنظمة اللغة ومستويات ال  العوامل اللغوية:  -د
 والداللية والبالغية. 
رأى بعضهم أن تكون اللغة  فاختلفت مذاهب العلماء في التصحيح اللغوي،  ونتيجة لذلك  

بينما أجاز بعضهم األخرى ما كان يجري على العليا،  الفصحى هي  الناس،    العربية  ألسنة 
 : 2فريقين  ىلعلماء في قضية الصواب والخطأ إلولهذا انقسم ا
األوضح  : األول هو  عندهم  الصواب  ومقياس  المتشددين،  بفريق  تسميتهم  يمكن    ، ما 

فقد    ؛األكثر مثل البصريون   ىوكان هدفهم جمع الناس عل  ،وكل ما عدا ذلك فهو لحن وخطأ
من   "األصمعي"كان   في  عداه   ويقول  ،هجه متشددا  ما  ويلغي  اللغات  كان    ،بأفصح  وكذلك 
 في لحن العامة.  "الزبيدي" موقف

مقياس الصواب عندهم هو كل ما تكلمت  ؛ إذ إن  متساهلين والموسعين: فريق الالثاني
العرب وما قيس عليه فهو صواب الذين كانوا    ،به  أن  للناس  يثبتوا  أن  بذلك  وكانوا يريدون 

 "ابن المكي الصقلي"هم قله من الناس، وممن نهج هذا المنهج من المتساهلين هم:  يلحنون  
كتابه   اللسان)في  باشا"و   ،(تثقف  كمال  كتابه    "ابن  غلط  )في  على  الغلط  على  التبنية 

 . (ا أصاب به العواممام فيبحر العو  )  في كتابه "الدين بن الحنيلي يرض"، و (الجاهل

 

اللغوي    1  التطبيق  للنشر والتوزيع، عمان،  زهيدي محمد عيد: نماذج في  الشائعة دار صفاء  اللغوية  المتكامل واألخطاء 
 .  192ص ، 2011 ،1ط
 . 194ص   ،المرجع نفسه  2
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  حيث يومنا هذا،    إلىامتد اهتمام اللغويين العرب بالتصحيح اللغوي منذ القدم  هذا، وقد  
القدماء قدمه  مما  كثيرا  الحديث  العصر  علماء  نفسه    ،استفاد  الوقت  وفي  نقائصهم  فتجنبوا 

الحفاظ على سالمة    هوكل هذا وذاك كان هدف  ،عملوا بإرشاداتهم البناءة ومشوا على خطاهم
ا الكريم من  القرآن  التي جمعت من    ،لتحريف من جهة لغة  اللغوية  بالمادة  وتحديد األخطاء 

أخرى  جهة  من  بها  الموثوق  اللغوية  كما  1المصادر  الكتب  جهودهم  انصبت  ،  تأليف  حول 
األخطاء اللغوية في    من مثل:   والمقاالت التي تدرس ظاهرة األخطاء اللغوية بمختلف أنواعها

التطبيقي اللغة  علم  الربل  ضوء  أبو  الكتاب  محمد  عند  المعاصرة  العربية  اللغة  أخطاء   ،
الخطأ   معجم  عمر،  مختار  ألحمد  إلواإلذاعيين  اللغة  في  أخطاء  والصواب  يعقوب،  يميل 

بين   شائعة  لغوية  أخطاء  العزاوي،  رحيم  لنغمة  الصحيح  التعبير  فاضل،  الحق  لعبد  لغوية 
وتخل اللغة  تقويم  معجم  القرضاوي،  ليوسف  والمثقفين  الشائعة ي اإلعالميين  األخطاء  من  عها 

الكت   للهال قواعد  في  العربية، أمون،  لحن    ابة  الراجي،  الدين  لشرف  فيها  الشائعة  واألخطاء 
واإلمالئية   الصرفية  النحوية  الشائعة  األخطاء  التواب،  عبد  لرمضان  اللغوي  والتطور  العامة 

 . إلخ... سليمانلفهد خليل زايد، موسوعة األخطاء اللغوية الشائعة لعلي جاسم 
كل هذه الكتب والدراسات وغيرها مما ألف في هذا المجال والتي كان لها األثر البارز  

 يعاب على بعضها:  أنه إال ،في تفقه وتطهير اللغة العربية من األخطاء
ونثره - شعره  العرب  كالم  من  كبير  جزء  عليه    ، إهمال  االعتماد  أنهوعدم  يمثل    مع 

   تغني عنها.الذخيرة اللغوية التي ال يس
التي أجازت القياس على الكالم  الصادرة عن المجامع العربية  عدم األخذ بالقرارات   -
 العرب.
 العربية.  ثل الكبير من الكتب التي تمثل تراإهما -
 . 2وإيجاد حلول مناسبة لتفاديه ،غياب محاوالت الوقوف على أسباب األخطاء -
لم يحاول أولئك الذين ألغوا في لحن  بأنه    رمضان عبد التواب"  قال  في هذا الصددو  -

بل كانوا يعيبونه ويتقززون    ،العامة أن يعللوا لنشوء هذا اللحن، أو بعابرة أخرى لهذا التطور
 . 1منه، وينهون أصحابه وقوعهم فيه

 

 . 34ص ، 1999 ،طرق تدريس اللغة العربية ، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، مصدر، د.ط ،زكريا إبراهيم 1 
 . 37ص  ،المرجع نفسه 2 
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المحدثون في   العربية، فقد اختلف  اللغة  القدماء في مقياس الصواب في  وكما اختلف 
 : 2وذلك ألسباب منها، هب شتى فذهبوا مذا  ،ذلك أيضا

 أن معايير الصواب والخطأ كانت مختلفة فيها بينهم.  -
إدراكهم أن في    أن اللغة العربية واسعة واللفظة الواحدة تهيئ ألكثر من وجه واحد. -

  "أسعد داغر"من صحتها أو خطئها كما فعل    لتبي ن ها لداللغة مسائل كثيرة تتطلب التوقف عن 
 . ( الكاتبتذكرة )في كتابه  

  (، قل وال تقل هذا)في كتابه    "مصطفى جواد"اضطراب بعض المصححين كما فعل   -
 اللغة.  مور في ظاهرألمن نذرو أنفسهم للتصحيح لم ينتبهوا إال  م بعض الإال أن 

 : 3قسمينوا هم أيضا إلى انقسموبالتالي 
  ىبعض األلفاظ العامية إل  درجة أنه يرد  لق اتبع طريقة التوسعة على الناس  فرياألول:  

؛  وهذا كالم فصيح   ،أي لم يبقى لي قوة  ؛وهللا ما بقى لي حيل   :الكالم الفصيح كقول أحدهم
 ألن الحيل أو الحول هو القوة.

مثل  ت  افريق  الثاني:   التسهيل  مبدأ  وأنكر  التشدد  أسلوب  كتابه    "الدسوقي"بع  في 
العامية) األلفاظ  تهذيب  في   (؛ خالصة  ينكر  ويقول   ه إذ  أخشاب  على  خشبة  كلمة  ن  أ  جمع 

 األصل هو خشب. 
 على أنه أمر طبيعي  الخطأ  إلىن المحدثين قد وافقوا الغرب في نظرتهم ي ونجد اللساني 

نجد   المقابل  أمر   لمحدثيناالغرب  أن  وفي  معتبرينه  إيجابية  نظرة  للخطأ  نظروا    اقد 
إلفجعلوه جانبا مهما في  طبيعيا،   المتعلم  اللغة حتى يصل  إنتاج لغة سليمة من    ىاكتساب 

يعوق عملية    ااالنحرافات، حيث اعتبر بعضهم عدم ظهور األخطاء على ألسنة الدارسين أمر 
ال مفر من أن يقع الدارسون في أخطاء أثناء عملية  "  يقول "دو جالس بروان":حيث    ،التعليم

 
،  2مباحث في نظرية األلسنة، وتعليم اللغة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان،ط،  ميشال زكريا  ينظر:  1

 . 69ص   1985
للنشر والتوزيع، عمان،    2 الشائعة ، دار صفاء  اللغوية  المتكامل واألخطاء  اللغوي  زهدي محمد عيد، نماذج في التطبيق 

 . 196،  ص  2011، 1ط
 . 167المرجع نفسه، ص  3 



 تمهيـــد: 
 

~ 10 ~ 
 

  ، على الخطأعملية االكتساب التي تعتمد    ون فإنهم سيعوق  وإذا لم يقعوا في أخطاء  ، االكتساب
 . 1ه"واإلفادة من تصحيح 

فإذا    ،الخطأ عاكسة لنظرة العرب إليه من حيث الهدف والدراسة  ىنظرتهم إل  كما جاءت
العرب   الكريم هو  كان هدف  القرآن  الحفاظ على سالمة  الخطأ ألجل  ،  الوقوف على ظاهرة 

يعن   فإن تعليمي  هدف  الغربيين هو  أسبابها    ى هدف  والكشف عن  المتعلمين  أخطاء  بدراسة 
ورأوا إال الخطأ بأنه أمر طبيعي ال بد منه في عملية تعلم وتعليم اللغة    ،لتفاديها في المستقبل 

األخطاء   هذه  أسباب  على  اهتماماتهم  مركزين  والتحليل  بالدراسة  خصوه  لذلك  العربية، 
و 2ومصادرها األ،  لدراسة  خاصة  علمية  مناهج  وفق  حيث  خطاءذلك  تحليل  ،  منهج  يعتبر 

وذلك    ،األخطاء من أهم المناهج التي لها أهمية كبيرة في تحليل الخطأ اللغوي لدى المتعلم
للغوية ثم  فهو يبدأ بحصر األخطاء ا  ،النسجامه وخطوات البحث العلمي في دراسة الظاهرة

وصف ثم  بتصنيفيها  الم  كما،  3هايقوم  على  للتعرف  مساعدا  اللغوية شيعتبر  ومدى    ،كالت 
الخطأ تكرار  معدل  خالل  من  تعلمه  أثناء  المتعلم  مواجهة  في  األخطاء    صعوباتها  فتحليل 

فيه بالمفردات اللغوية، كما يمكنه    المتعلمينيزود    لم اللغة على اختيار النظام الذيمعيساعد  
يعالج فيت  تهانوعي  تحديد و   ،من اإلفادة من معرفة درجات األخطاء معالجة جيدة،    هامكن أن 

وكيفية عالج    ،في الكشف عن مواطن الخطأ واالستفادة منها  يساعدأن المنهج    ىإضافة إل
 . 4هذه األخطاء بطريقة مناسبة سواء كان للناطقين باللغة األم أو اللغة الثانية الهدف

المختلفة في سبيل اللغة    محاوالتلكن على الرغم من كل تلك الجهود المبذولة، وكذا ال
أجل   من  المختلفةالعربية  التعليمية  المراحل  في  النحو  قواعد  منها    تيسير  األولى  خاصة 

ة من ضعف التالميذ  مرتفعال تزال  ، فإن الشكوى  )االبتدائية( باعتبارها مرحلة قاعدية مهمة
وقد    ...،األخطاء الكتابية والنحوية والصرفية  منالتالميذ  فيه  ، ومن كثرة ما يقع  العربية   في

كما  هذه األخطاء لدى تالميذ المدارس،    الكثير من البحوث والدراسات العربية انتشارأثبتت  
 

العربية  دو جالس بروان: أسس تعلم اللغة العربية وتعليمها، ترجمة عبد الراجي وعلى على أحمد شعبان، دار النهضة    1 
 . 203م ص   1999للطباعة والنشر ، بيروت 

 . 71ص ، المرجع السابق،لحن العامة والتطور اللغوي  ،رمضان عبد التواب 2 
 . 294إبراهيم وليد الحاج، اللغة العربية ووسائل االتصال الحديثة، المرجع السابق، ص  3 
رسالة   4  الجزائرية،  الجامعية  الرسائل  من  لعينة  تحليلية  )دراسة  األكاديمية  البحوث  في  األعداد  أخطاء  عريف،  هنية 

 . 87ص   2005/2006ماجستر، ورقلة   
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إذا ما علم بأن األخطاء    مالئية والنحوية نزلة القواعد اإلأن يدرك بجالء ميستطيع  المرء  أن  
والصرفية  اإل والنحوية  الكتابة  تشو  مالئية  الفهم ه  عملية  مقياساف  ،وتعوق  والنحو  ن  اإلمالء 

التعليمي الذي   الفردي دقيقان للمستوى  إليه  ن الخطأ فيهما قد يغي ر  أيضاف إلى ذلك    ،صل 
العلمية لألسف  ، الحقيقة  لنا  لكن  يصور  الحال  األخطاء    فواقع  تالميذ  كثرة  يرتكبها  التي 

المشافهة  االبتدائيةالمرحلة   أو  الكتابة  في  فهسواء  ي  ،  ال  األغلب  على  توظيف  ي ج م  دون 
ت جمل  في  بالسالمة  ت المفردات  على  ويقص    والصحة،صف  والجمل  الكلمات  كتابة  في  رون 

 . أنها مازالت قائمة، إال الرغم من محاوالت كثير من الباحثين للتغلب على هذه المشكلة
اللغوية الشائعة  تسليط الضوء على ظاهرة األخطاء  في الصفحات التالية  لذلك سأحاول  

االبتدائية الباحثين،  في  من  الكثيرين  تشغل  الزالت  خالل  وذلك    التي  وذكر    تعريفها، من 
 . والحد من انتشارها مع ذكر طرق عالجهاها تحليلها وتفسير ، وكذا أنواعها وأسباب وقوعها
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 تمهيــد: 
يجب المحافظة عليها ورعايتها والحرص على  ،اللغة العربية هي لغة أسالفنا وأجدادنا

وللوصول إلى طالقة  ،فهي وسيلة تعصم ألسنتنا وأقالمنا من الخطأ ،سالمتها من اللحن
من فيه الكثير  والذي نجد ،لتمكن من النحو وقواعدهوسالمة اللسان من الفساد البد من ا

فقد أصبح  ،دهور وتدنى رغم الحضارة والثقافةكن واقع اللغة العربية تل ،عند تلقيهصعوبة ال
مستوى التعليم نتيجة ضعف المتعلمين في وانهيار  ،صراع بين اللغة اليومية والفصحىهناك 

 بسالمة وصحة بسبب كثرة األخطاء في جميع مستوياتها.وعجزهم عن استخدامها  ،في اللغة
انحراف  فهو ،والباحثين القضايا التي شغلت بال العلماء من أهموتعـد ظاهرة الخطأ 

أي مخالفة متعلم اللغة  ،عما هو مقبول في اللغة حسب المقاييس التي يتبعها الناطقون بها
سأحاول في هذا الفصل و  ،تها الصرفية والنحوية واإلمالئيةفي جميع مستوياقواعدها ل

دراسة وكذا  ،الوقوع فيهوأسباب  هأنواع وإبراز ،األساسيةمصطلح الخطأ ومفاهيمه التعريف ب
 . األخطاء اللغوية وتقويمها

 :مفهومه ومرادفاته المبحث األول: الخطأ
 مفهوم الخطأ: -1
 لغة: أ.

" الخطأ لم يتعمد والخطأ ما في مادة )خ ط أ(:  البن منظور "لسان العرب"ورد في 
وقبيل  ،خطئ بمعنى أخطأ ،إذا سلك سبل الخطأ عمد أو سهو وجال ،أخطأ يخطئ ،تعند

 ،وفعل غير الصواب ،ويقال لمن أراد شيئا ففعل غيره ،وأخطأ إذا لم يتعمد ،خطئ إذا تعمد
 .1"فتقول خطئ إذا تعمد الخطأ وأخطأ إذا لم يتعمد الخطأ

والخطيئة: أرض يخطئها  ،الرجل خطئا فهو خاطئ ،ءخطى ،": "خطأمعجم العين"في و 
 ،والخطأ مالم يتعمد ولكن يخطأ ،وأخطأ إذا لم يصب الصواب ،غيرها المطر ويصيب

 .2ته تخطئة"وخّطأ

                                                             
 . 01 -00م ص  3002، 1، دار أحياء التراب العربي، بيروت: لبنان، ط1ابن المنظور، لسان العرب، ج 1
، 1131 -م 3002، 1طالخليل ابن أحمد الفراهدي، العين، تح: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  2
 .110، ص1ج
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والخطأ خطي  ،: أذنب أو تعمد الذنب"وخطأ :ى(-ط-معجم الوسيط باب )خ جاء كما
الفعل وهذا مالم يتعمد من  والخطأ ،خطأ تخطئة نسبة إلى الخطأو  ،وغلط )جاء من الصواب(

 .1والخطأ الكثير األخطاء أو الخطايا" ،الصواب
 : مصدر(لغير المصدر):ج أخطاء (مفرد)خطأ " " فورد:اللغة العربية"معجم  أما في

التجربة والخطأ مبدأ للتواصل إلى الحل الصحيح أو النتيجة المقتنعة عن طريق  ،خطأ
 ،وهو ارتكاب ذنب بغير تعمد ،يحهاستخدام الوسائل أو النظريات حتى تعليل الخطأ أو تصح

 .2خطأ" :عكس صواب
وهو  ،ي كان غلطا أراد شيئا ففعل غيرهأ ؛لم يتعمد نستنتج مما سبق بأن الخطأ هو ما

 .الصحيح المعتاد عن أي خروج ونقيضه؛ عكس الصواب
 اصطالحا: .ب

ية النحو الفصحى من حيث القواعد "الخروج على قواعد اللغة  :بأنه اللغوي  الخطأ يعرف
عرابية أو حروف الجر أو الصيغ الصحيحة لأللفاظ كالخلط في استعمال الحركات اإل

باع : "التقصير في اتّ أو هو ،3غير مواضعها المعروفة" فيأو استخدام الكلمات  ،العربية
 .4فنيا أو علميا أو منطقيا" وأ القواعد الواجبة خلقيا

تعد عالمات ظاهرة لنظام  ،خاصة في لغة المتعلم المرحلية نب"بقوله:  "بروان"يعرفه و 
 .5"لغوي يستخدمه المتعلم في وقت ما

يصف بروان األخطاء اللغوية عموما بأنها أخطأ زيادة أو أخطأ حذف أو أخطأ 
استبدال عنصر بآخر أو أخطأ رتبة بتغيير ترتيب الكلمات والخطأ اللغوي هو انحراف عن 

أو  ،طق األصوات أو بناء مفرداتها أو تركيب جملها وأساليبهاطرائق اللغة من حيث ن

                                                             
 ،طبعة أحياء التراث اإلسالمي، قطر ،1ج ى(، مادة )خ طمعجم الوسيط  ،مجمع اللغة العربية بالقاهرة 1

 .018/030ص ،1111،الخامسة الطبعة
، وينظر: غالي 928، ص1، مج3002، 1معجم اللغة العربية المعاصرة: عالم الكتب القاهرة، ط، أحمد مختار عمر 2

 .371ص ،، بيروت، لبنان1( معجم المترادفات العربية األصغر، مكتبة لبنان، ناشرون، ط1889وجدي رزق، )
 .10، ص 1881عارف كرخي أبو خضري، تعليم اللغة العربية لغير العرب، دار السالم، ط،  3 
 .220، ص3، ج1801بناني، بيروت، لجميل صليبا، المعجم الفلسفي، دار الكتاب ال 4 
 .301دوجالس بروان: أسس تعليم اللغة وتعليمها، تر، عبد الراجحي، النهضة العربية ، بيروت، دط، د ت، ص 5
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يزداد على ذلك أخطاء من خارج تتمثل في شرك وهم المعاني  ،دالالت ألفاظها وتركيباتها
 واضطراب دالالت تركيبها. ،ولبسها

وأما عن  ،وهو خروج المتكلم عن قواعد اللغة ونظامها وهي ناتجة إما عن تعلم فاسد
وتتم األخطاء اللغوية بكونها تظهر  ،مقاييس التي تضبط اللغة وتحكمهاجهل بتلك ال

 .1باستمرار في لغة المتكلم
على األغالط الناتجة عن األداء اللغوي مصطلح األخطاء غير  "كوردر"وقد أطلق 

وما  ،ة اللغوية مصطلح النظاميةالنظامية في حين أطلق على األخطاء الناتجة عن المقدر 
وذلك لتفشيها بصورة كبيرة من صفوف الطلبة في  ،النوعين هو األخطاء النظاميةمنا من يه

 .2مختلف مستويات اللغة
 مرادفات مصطلح )الخطأ(: -2

منها: أخرى لقد أطلق على عدم االلتزام بتطبيق القواعد اللغوية عدة مصطلحات 
 وبالتالي عّدت مرادفات لمصطلح )الخطأ(. ،والغلط ،الزلل ،اللحن
 اللحن: .أ

 لغة: (1
اللحن ترك الصواب في القراءة والنشيد "(: ي "لسان العرب" في مادة )ل ح نجاء ف
الخطأ في  ،قال ابن برى وغيره: اللحن ستة معان ."خطألحن في كالمه أي أ ،ونحو ذلك

واللحن الذي هو الخطأ في اإلعراب  ،...والمعنى ،واللغة والغناء والفطنة والتعريف اإلعراب
 .3"العدول في الصواب :هو

ابن شهيد األندلسي" بأنه "الخطأ في االستعمال أو العدول عن وجه الصواب " ويعرفه
 .4أو اختيار ما خالف الفصيح الراجح"

                                                             

 .102ينظر، دوجالس بروان، ص  1 
 .11، ص3000يوسف محمد علي البطش: األخطاء اللغوية في الصحافة الفلسطينية في انتفاضة األفقي،  2
 .107، ص2جابن منظور، لسان العرب مادة )ل ح ن(، مرجع سابق،  3
مكتبة المعارف  ،حبيب البواب ابن الشهيد األندلسي، التهذيب بمحكم الترتيب الجمع بين كتابي لحن العامة، تح: على 4

 .09، ص 1888، 1للنشر والتوزيع، الرياض، ط
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وجه  لحنا: أخطأ اإلعراب وخالف"لحن في كالمه  "معجم الوسيط": ويعرف في
 .1"انفهو الحن ولحّ  ،الصواب في النحو

أو  ،بأنه "عيب لساني يقوم على تحريق الكالم في اللغة أو قواعد اإلعراب يعرف كما
القراءة أو تركيب الجملة ويتمثل البحث باستخدام كلمة في غير محلها أو تبديل في نطق 

أو خطأ في نطق عين الفعل أو في ضبط حركات اإلعراب أو في استخدام  ،بعض الحروف
 .2"حروف الجر في غير محلها

 حا:اصطال (2
خروج الكالم الفصيح " فهو ، يختلف معنى اللحن في اإلصالح كثيرا عنه في اللغةال

ستعمال الذي يشيع أوال بين عامة االعن مجرى الصحة في بنية الكالم أو إعرابه بفعل 
هو "مخالفة العربي الفصحى في األصوات أو و  ،3الناس ويتسرب بعد ذلك إلى لغة خاصة"

 .4أو في داللة األلفاظ" ،الجملة وحركات اإلعرابالصيغ أو في تركيب 
ف وقد يكون ذلك الصرف بتغير شكل الحر  ،كما أنه "صرف الكالم عن حالية السوية

 .5"فقد عد العلماء القراءة بغير تجويد لحنا ،أو تغيير هيئته أو تغيير مخرجه
ألداء اللغوي في عملية االصواب بأن الّلحن هو االنحراف والميل عن  مما سبقنستنتج 

وبالنظر إلى  ،مفهوم )الخطأ( هذا يتطابق معو  ،والصوتي والداللي على المستوى النحوي 
 ،مفهوم اللحن بمعنى الخطأ في اللغةقد تداولوا القدماء  نرى أنالتعاريف اللغوية للحن 

وضعها العلماء يعد انحرافا ووقوفا في الخطأ أما االلتزام بها فيعد  التيالقواعد  عنفالخروج "
وهو موازي للقول فيما كانت تلحن فيه العامة  ،والخطأ مرادف لللحن قديما نصوابا

                                                             
 .010صالمرجع السابق،  ،معجم الوسيط ،مجمع اللغة العربية بالقاهرة 1
م، 3002 -هـ 1131، 1محمد الشوفي رابي األسمر، معجم علوم اللغة العربية، دار الجيل للنشر والطباعة، بيروت، ط  2

 .227ص
م، 3002، 1ماجد الصايغ، األخطاء الشائعة وأثارها في تطوير اللغة، دار الجيل للنشر والتوزيع والطباعة، بيروت.، ط 3

 .32ص
 .128م، ص 1897، 1، طار المعارف مكتبة زهراء، القاهرةبد التواب: لحن العامة والتطور اللغوي، درمضان ع 4
 -هـ  1122، 3محمد عبد هللا اليمين، اللحن اللغوي وأثاره في الفقه واللغة، دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الجيزي، ط 5

 .21م، ص  3013
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في  "سديث الشعري قول "الحكم بين عديل األومما يؤثر على ذلك من المورو  ،1"والخاصة
 هجاء حاجب عبد الملك بن مروان والي البصرة ليحمل األمير على إقالته:

 .2من كل من يكفي القصيد ويلحن ***   ليت األمير أطاعني فشفيته
حيث يعتبر "أبو هالل العسكري" أن  ،من يفرق بين المفهومينهناك من القدماء لكن 

ر عن ذلك ويعب ،لغة أو في غيرهافي حين أن الخطأ يكون في ال ،اللحن يكون في اللغة فقط
ثم صار الزما لمخالفة اإلعراب والخطأ إصابة  ،بقوله: "اللحن صرفك الكالم من جهته

ونقول لحن  ،واللحن ال يكون إال في القول ،وقد يكون في القول والفعل ،خالف ما يقصد
 .3كما أخطأ في فعله" ،كالمه وال يقال: "لحن في فعله

فإنه على الرغم من جالء الفرق بين الخطأ واللحن الذي لمحدثين ا للدارسينأما بالنسبة 
أي شفاهة بين العامة من الناس والخاصة  ،يكمن في أن اللحن ال يكون إال في اللغة )القول(

من لم  منهمإن ف ،في حين أن الخطأ قد يكون في اللغة أو الفعل وذلك مشافهة وتدوينا ،منهم
كمال " من مثل بمعنى واحد ويعتبرونهما ؛اللغة وفي االصطالحالخطأ واللحن في يفرق بين 

"الخروج عن القواعد أو الضوابط الرسمية بأنه  تعريف الخطأ اللغوي  الذي يقول في "بشر
وتصورنا  ،المتعارف عليها لدى أصحاب االختصاص ومن عال شاكلتهم من المعنيين باللغة

 وما سار على ،جوه يعد لحنا أو خطأمن الو  ف عنها بوجهو انحر فيما خرج عن هذه القواعد أ
إال أن أغلب الدارسين المحدثين تنبهوا لهذا  ،4هديها وجاء مطابقا لمبدئها فهو الصواب"

 الخلط وحاولوا تجاوزه.
 
 
 

                                                             
، 3000فهد خليل زايد، األخطاء الشائعة النحوية الصرفية اإلمالئية، دار البازوري للنشر والتوزيع ،عمان، األردن، د ط،  1

 .71ص 
 -هـ  1119، دار الجيلن بيروت ط: 1أبو عثمان عمر بن بحر الجاحظ، الحيوان، تحقيق عبد السالم محمد، ج 2

 .318م، ص 1889
 -هـ  1112اللغوية،، ضبطه أحمد سليم الجمعي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ،  أبو هالل العسكري، الفروق  3

 .28م، ص 1881
 . 321، ص 1880، 1كمال بشر، دراسات في علم اللغة، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة، الطبعة 4
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 الغلط:ب.
وقد غلط في  ،الشيء فال تعرف وجه الصواب ين تعأ"لغلط: " السان العرب"في  ورد

وغلت في الحساب غلطا  ،والعرب تقول غلطا في منطقة ،غيرهوأغلطه  ،األمر يغلط غلطا
 .1"ال يكون إال في الحساب والغلط ،قال: الغلط في الحساب وكل شيء ،اوغلت

ولذلك يجوز أن  ،موضعه ": "الغلط هو وضع الشيء في غيرأبو هالل العسكري "وقال 
والخطأ ما كان  ،وجه ال يكون صوابا علىفي حين أن الغلط  ،با في نفسهايكون الغلط صو 
 .2الصواب خالفه"

 ،وقد جاء في معجم "األخطاء الشائعة" ما يلي: " يخطأ من يجمع الغلط على أغالط
جمع ابن جني الغلط على  ،ويقولون الصواب هو غلطات ولكن : الغلطات هي جمع غلطة

ى غالط ثم تاله ابن سيدة فجمع الغلط على أغالط وقال رأيت ابن جني قد جمعه عل ،غالط
وجاء بعده الزبيدي فجمع الغلط في مستدرك التاج على أغالط ثم ذكر  ،وال أدري وجه ذلك

ما قاله ابن سيدة عن ابن جني ثم تاله متن اللغة فقال: الغلط: أن تعي بالشيء فال تعرف 
 .3وجمعه أغالط وغالط" ،وجه الصواب فيه من غير تعمد

 ،واضح  يكاد ينعدم؛ فاألول مقابل الصواب إن الفرق بين الخطأ والغلط في اللغة غير
معنى حيث أن  ،يظهر الفرق بينهماأما في اللغة األجنبية ف ،والثاني معرفة وجه الصواب

 ça et laوهي تعنيerreur جاءت من erreur  أصل الكلمة الالتينية    erreurالخطأ 
erreur   عاد عن الحقيقة أما وبالمعنى المجازي االبت ،اإلبتعاد ،أي المشي في مغارة

أن الفرق بين المفهومين  في اللغة  ،يقابلها معنى الخطأ أو الغلطة أو الزلة  fauteمعنى
 cordes حسب كورد  erreur et faute غير واضح بشكل دقيق بينما في اللغة الفرنسية 

 القدرة واألداء عند تشومسكي فالخطأ  fauteيشابه إلى حد ما الفرق بين معنى 
erreurيظهر باألساس في القدرة اللغوية أماfaute  إذن  ،أو الهفوة تظهر في األداء اللغوي

أما الغلط  ،الفرق بين الخطأ والغلط هو أن الخطأ اللغوي مرتبط بالقدرة اللغوية لدى المتعلم
 يرتبط بأداء ونفسية المتكلم.ف

                                                             
 .00ابن منظور، لسان العرب ، مادة )غلط(، المرجع السابق، ص  1
 .91أبو هالل العسكري الفروق اللغوية، المرجع سابق، ص  2
 .110،ص 3محمد العدناني ، معجم األخطاء الشائعة  ، مكتبة لبنان، بيروت ، ط 3



 األخطــاء اللغويـة                                                             الفصـل األول   

 

~ 19 ~ 
 

 الزلة:ج.
 ،سان من عن الصخرة"زل السهم عن الدرع واإلن :البن منظور "لسان العرب"ورد في

 .1منطق"الزلق وأزلة عنها وزللت يا فالن تزل زليال إذا زال في الطين أو  ،وزليال ومزلة ،زال
وال  يزال يسقط السقطةاللسان ال ة:الزلو "كالتالي: الزلة  "أبو هالل العسكري " وعرف

 .2"ولكن يجري على لسانه ،يريدها
تكون على مستوى اإليقاع والتنغيم وليس عن الكتابة، وهي غير فالزلة وبالتالي 

منتظمة وناتجة عن تردد الكالم وما شابه ذلك، منها هفوات األداء اللغوي التي تكثر خاصة 
زلة والغلط والخطأ بأن لة الز الفرق بين " كوردر، حيث يوضح "في ظروف التوتر واإلرهاق

فهي الناتجة  أما األغالط  ،لكد المتكلم وما شبه ذناتجة من ترداألخطاء ال اهامعناللسان 
أما الخطأ بالمعنى الذي يستعمله فهو ذلك  ،عن إتيان المتكلم بكالم غير مناسب للموقف

  .3الكاتب قواعد اللغة خطاء التي يخالف فيها المتحدث أوالنوع من األ
صيغة لغوية تصد التلميذ أو  هوالخطأ اللغوي بأن  القوليمكن  كل ما سبقوفي ضوء 

 وذلك لمخالفة القواعد اللغوية.  ،الطالب بشكل ال يوافق عليه المعلم
 .المبحث الثاني: أنواع األخطاء وأسبابها

 أنواع األخطاء: -1
قسمها وفق مستويات اللغة فهناك من  ،العلماء حول تحديد أنواع األخطاءلقد اختلف  
 ،وهناك من قسمها وفق مبادئ علم اللغة النفسي ،(والتبيينالبيان )في كتابة  "الجاحظ"مثل: 

إذا وقفنا  ويصعب علينا تخطي هذه األخطاء إال ،ويوجد عدة أسباب مؤدية إلى الوقوع فيها
 فماهي هذه األنواع وما أسباب وقوعها؟.     ،ها وتعرفنا عليهادعن

 األخطاء الكتابية:   .أ
وهذا راجع إلى ضعف التالميذ في النحو والصرف  ،تعاني الكتابة من مشاكل كبيرة

حيث نتج عن هذه المشاكل ظهور أخطاء متنوعة في  ،واإلمالء وتدني تحصيلهم الفكري 

                                                             
 .03المرجع سابق، ص  ،لسان العرب البن منظور 1
 .91أبو هالل العسكري الفروق اللغوية، المرجع سابق، ص  2
 .209م، ص  3001 القاهرة،رشدي أحمد طميعة، المهارات اللغوية، مستوياتها ، صعوباتها، دار الفكر العربي،  ينظر: 3
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فماهي الكتابة وفيما  ،الكتابة عند التالميذ في المراحل التعليمية وخاصة المرحلة االبتدائية
 تتمثل األخطاء الكتابية؟.  

  :تعريف الكتابة (1
الكتابة بأنها مصدر كتب يكتب كتاًبا وكتابًة ومكتبًة وكتبًة، فهو " لقلقشنديا"عرف 

كاتب، ومعناها الجمع؛ يقال: تكتبت القوم إذا اجتمعوا، ومنه قيل لجماعة الخيل: كتيبة، كما 
َأْم ِعْنَدُهُم  ﴿ :ومنه قوله تعالى ،1سمي خرز القربة كتابًة لضم بعض الخرز إلى بعض

 .أي: يعلمون ،(74)سورة القلم اآلية﴾  َيْكُتُبونَ  اْلَغْيُب َفُهمْ 
 منها:                                                                 ها،قد تعددت التعاريف حولف صطالحاإلأما في 

صناعة تتم و  ،هر بآلة جثمانية دالة على المرادالكتابة هي صناعة روحانية تظ أن
 .2الكتابة لها شأن كبير قديما وحديثاف ...،الكاتب في أوهامهالتي يتخيلها باأللفاظ 

نظام من الرموز الخطية بواسطته نصون أفكارنا ومعارفنا ووسائل الثقافة المتاحة " وأنها
وهي تستخدم كل يوم في الحياة االجتماعية وفي غالبية  ،لنا من ضعف الذاكرة وقصورها

ولالتصال بأمثالنا عن طريق تبادل  ،هاوتوفير إلعداد شتى أنواع الوثائق الحرف والمهن 
لقد  ،يمكن االستغناء عنها ن الكتابة هي أمر ضروري ومهم في حياتنا الأأي ؛ 3"المراسالت

مختلف  ات الحاصلة في أنظمة الكتابة عندحاول اإلنسان عبر األجيال المتعاقبة والتطور 
لكن بقيت اللغة الشفوية تتصدر  ،األمم أن يعكس الجانب المنطوق في شكل رموز خطية

لمطلقة ألسباب كثيرة موضوعية وتمتلك القوة اإلبالغية ا ،صور الخطاب في كل األحوال
 .4برزها في تصورنا ارتباطها بالسمع عند التلقي في حين ترتبط الكتابة بالبصرألعل 

وبها  ،الكتابة هي عبارة عن رموز خطية تعكس الجانب المنطوق من الكالم فإنومنه 
فهي مرتبطة بمجموعة من المهارات في السمع والحديث  نينقلت لنا حضارات األمم األخر 

 تكمل بعضها البعض. التيوالقراءة 

                                                             

 .97، ص7891دمشق، الطبعة األولى،  ،أحمد بن علي القلقشندي، صبح األعشى في صناعة اإلنشا، دار الفكر 1 

 .112م، ص3008، 1وقضاياها، دار البداية، عمان، ط ، آدائها الوظيفيكات، اللغة العربية ومستوياتهاسلمى بر ينظر:  2
م، 3010، 1علوي عبد هللا طاهر، تدريس اللغة العربية وفقا ألحداث الطرائق التربوية، دار السيرة للنشر والتوزيع، ط 3

 .110ص
 .30، ص3012 ،1أبو بكر حسيني ، الصوتيات العربية ) الدراسات  اإلفرادية  لألصوات (، مطبعة مزوار، الوادي، ط 4



 األخطــاء اللغويـة                                                             الفصـل األول   

 

~ 21 ~ 
 

 :    وأمثلة عنها األخطاء الكتابية( 2
وهي متصلة  ،هي التي تكون بفعل الضعف في التمكن من مهارات اللغة العربية 

كما أنها موجودة على مستوى الكتابة الخطية وحتى  ،عامة بجملة من األخطاء اإلمالئية
 .1ومن المهم تنبيه عليها والحث على بذل الجهد للتخلص منها ،على مستوى الطباعة 

بما أن اإلمالء والخط والتعبير التحريري فرع من فروع الكتابة فإن األخطاء الكتابية و
 اإلمالء هي نفسها أخطاء الخط مثل:أخطاء تشترك بنفس األخطاء مع اإلمالء ونالحظ أن 

*  الجيم والحاء والخاء: يكتب  بعض التالميذ هذه الحروف مقفلة وسط الكلمة 
 والصحيح اآل تقفل إال أول الكلمة في بعض أنواع الخطوط.    

*  الدال والذال والراء : يكتب بعض التالميذ هذه الحروف  متشابهة كماال يكتبون 
 يشبه بعد السين والشين.   سنة في خط النسخ وما

الضاد والصاد والظاء: يكتب التالميذ الصاد والضاد بدون سنة ويكتبون الطاء والظاء 
 بسنة.

*  الغين والفاء: بعض التالميذ يخطئون في كتابة هذين الحرفين حيث أن الغين والفاء 
 . 2وبروز أكبر يسارا فتكتب  الفاء دائرية وتكتب الغين ببروز قليال يمينا ،يختلفان في الرسم

ومنه نستنتج بأن اللغة المكتوبة لها عوامل تتصل بها تتمثل في قواعد اإلمالء والشكل 
تي ما بالنسبة لألخطاء الكتابية الأ ...،واختالف صورة الحرف ووصل الحروف وفصلها

 التي ذكرت.  خطاءجميع األ ىو الكتابي فهو يشمل تقريبا علأتتعلق بفرع التعبير التحريري 
 األخطاء اإلمالئية:ب.

 فاإلمالء ،وأساس الكتابة إلى جانب األسلوب ،ة العربيةغمالء فرع من فروع الليعد اإل
علما دقيقا من تعاني من أخطاء إلى جانب النحو والصرف ومصطلح تحمل في طياتها 

والحروف التي  ،فموضوعه الكلمات التي يجب فصلها والتي يجب وصلها ،علوم هللا العربية

                                                             
 المرجع السابق،  دراسة وصفية تحليلية، :نصر الدين فرطاس، األخطاء اللغوية لدى تالميذ السنة الرابعة متوسط 1

 .102ص
حسني عبد الجليل يوسف، علم كتابة اللغة العربية واإلمالء والقواعد والطرق، دار السالم  والنشر والتوزيع، ينظر:  2

 . 323-321، ص3009،  1والترجمة ط
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تقلب الحركات وغيرها حيث يقع التالميذ في أخطاء  ،والهمزة بأنواعها ،تزاد والتي تحذف
                                                                                              متعددة إمالئية لهذا يجدر بنا التعرف على هذه األخطاء وأسبابها لتجنبها. 

 تعريف اإلمالء:   (1
ابر أن يقعد عالم وحوله التالميذ بالمخوهو  ،إمالء ممل وكتابة سامع :هو لغةالفي 

ألقيته عليه وأمليته  ،إماللأمللت الكتابة على الكتاب   :قال، كما يفيتكلم العلم ويكتبه التلميذ
 .1عليه إمالء
        هو تحويل األصوات المسموعة المفهومة إلى رموز لغوية مكتوبة ف :إصطالحاأما 

قدرة الفرد على المطابقة بين الصورة الصوتية المرئية أو المخزنة في الذهن و  ،(ف)الحرو 
  .2،لغوية المستهدفة مع صورها الخطيةللوحدات ال

 :                                                                                                         ة وأمثلة عنهااإلمالئي اءخطاأل(2
ذلك الخطأ المسبب في قلب المعنى وغموض الفكرة الذي يقع "الخطأ اإلمالئي هو 

الكلمات في التفخيم وإبدال  دائما في هجاء الكلمات وزيادة أو حذف للحروف وقلب من مبنى
لذا فهو يعيق المتعلم عن متابعة دراسته  ،الحروف وقلب الحركات القصار إلى طوال

موضوعه الكلمات  ،فالرسم اإلمالئي هو نظام لغوي معين ،من مرحلة إلى أخرى  واالنتقال
ة والهمز  ،والحروف التي تراد والحروف التي تحذف ،التي يجب فصلها والتي يجب وصلها

روف الين الثالثة( وهاء التأنيث حأكانت مفردة أم على أحد الحروف )بأنواعها المختلفة سواء 
 .3"وعالمات الترقيم والمد بأنواعه والتنوين بأنواعه وقلب الحركات الثالثة وإبدال الحروف

وهمزة القطع والتاء  ،تحدث األخطاء اإلمالئية على مستوى زيادة الحروف وحذفهاو 
 يلي:  وبعضها تشمل على ما ،ة  بحرف المدوالحروف الممدود ،المربوطة واأللف اللينة

 
 األخطاء في زيادة الحروف كاأللف والواو:أ/ 

                                                             
، المؤسسة الحديثة للكتب، 3001، 1ط ه،7أصول التوجهين النحوي والصرفي في كتب األمالي ق ،سعد الدين مصطفى 1

 . 11- 12لبنان، ص
 .109، صالمرجع السابق ،فهد خليل زايد ،أساليب تدريس اللغة العربية بين المهارة  والصعوبة 2
، 1887، 1المعاصرة في تدريس اللغة العربية، عالم الكتب، القاهرة، طفضل هللا محمد رجب، االتجاهات التربوية  3

 .71ص
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 زيادة األلف:  .1
ومن األفعال الخمسة  ،تزاد األلف بعد واو الجماعة المتصلة بالفعل الماضي واألمر -

فعل أمر( لن ترسبوا)عند اكتبوا ) ،فعل الماضي(كتبوا سافروا )نصبه أو جزمه مثل عند 
 وال تزاد األلف في جمع  المذكر السالم المضاف مثل:،لم يفشلوا )عند الجزم( ،النصب(

 مساعدون القرآن.
 ،جزءا ،تزاد األلف في االسم المذكر المنون المنتهي بهمزة متطرفة مثل وضوءا -
 وعاءا. ،مملوءا

 مائتين. ،( مائتانةركبم) أربعمائة ،مفردة(كلمة )مائة( مثل مائة )لف في زايد األ -
 زيادة الواو:. 2 
 في الكتابة وليس في النطق. أولئك ،ىفي أولو تزاد الواو في وسط الكلمة  -

 :روف كاأللف والواو والنون والياءاألخطاء في حذف الحب/ 
 حذف األلف:.1
 الرحمن(.–الجاللة ) هللا حذفها من وسط الكلمة مثل األسماء  -
إذا جاء حرف النداء ) ياء ( ثم جاء بعدها علم مبدوء بالهمزة  حذفت األلف من  -

 .يأحمد –يا + أحمد  الياء مثل:  
 (.ذالكن ،ذالكما ،ذلكن ( في األصل ) ذالك ،ذلكما ،تحذف األلف ) ذا( في: ) ذلك -

 هاذان(. -هاذه-هذان( في االصل: )هاذا-هذي-هذه-تحذف االلف من )ها( في: )هذا
 :حذف الواو.2
لم  ،مثل: لم يدع ،األمر المنتهي بواو إذا كان مجزومامضارع و تحذف من الفعل ال -

 .(انج ) فعل أمر ،ينج  فعل المضارع( ا دع
 :حذف النون . 3
           عند اإلضافة مثل: قوله تعالى: تحذف النون من المثنى وجمع المذكر السالم -

 " تبت يدا أبي لهب وتب " واألصل "يدان".
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تحذف النون من حرفي الجر)من ( و)عن( اذا دخلتا على )من( او)ما( مثل: ممن  -
 .1او عما
: تحذف الياء من الفعل المضارع واالمر المنتهي بالياء اذا كان خذف الياء.4
 امش ) فعل االمر(.      ،يمش ) فعل المضارع(ارملم  ،مثل لم يرم ،مجزوما
   :حذف "ال" .5
          واذا كانت مسبوقة ب ،تحذف اذا دخلت على اسم موصول يبدأ ب )المين( -

 للذين.  ،مثل:" ل+ اللذين" ،) الالم( مفتوحة أو مكسورة
 األخطاء النحوية:ج.

فمنها أخطاء المرفوعات  ،األخطاء النحوية مختلفة ومتنوعة ولها عدة تصنيفات
وأيضا  ،واألخطاء في عالمات االعراب األصلية والفرعية ،والمنصوبات والمجرورات

لذلك يجدر بنا التعرف على النحو وعلى األخطاء النحوية التي  ،موضوعات التذكير والتأنيث
 تعددت مجاالتها.  

                                                               تعريف النحو:                                            (1
لذلك سمي  ،كلمة تدل على قصد ،الواو ،الحاء، جاء في معجم مقاييس اللغة:" النون 

ويقال أن  ،ألنه يقصد أصول الكالم فيتكلم على حسب ما كان العرب تتكلم به ،نحو الكالم
ومن الباب  ،المنحاة فقد قيل: القوم البعداء غير األقاربأما أهل  ،بنى نحو: قوم من العرب

 .2"قصده وعرض له انتحى فالن لفالن:
فهو ناح وهي  ،إليه وقصده لما ،"نحا إلى الشيء نحوا كما جاء في معجم الوسيط:

يقال: نحوت  ،أنحى في سيرة: مال الي ناحية ،أزالهوالشْي قصده وكذا عنه: أبعده و  ،ناحية
نحو علم يعرف الو  ،)ج( أنحاء، النوعالمثل والمقدار و و  الجهةالطريق و و  ،نحوه قصدت قصده

 .3به أحوال أواخر الكالم إعرابا و بناءا"

                                                             
 . 11ص ،3013) القاهرة، دار التوفقية (  أيمن أمين  عبد الغني، الكافي في  قواعد اإلمالء والكتابة 1
، مادة )ن،ح، 1881، 1ابن فارس، معجم مقاييس اللغة ، تح : عبد السالم  محمد هارون، دار الجيل، بيروت، لبنان، ط 2

 .101 -102و(، ص
 . 800، المرجع سابق، ص3معجم الوسيط، طوآخرون،  ابراهيم أنيس 3 



 األخطــاء اللغويـة                                                             الفصـل األول   

 

~ 25 ~ 
 

: أي قصدت القصد والطريق يقال: نحوت نحوك "النحو وجاء في معجم الصحاح:
والنحو: إعراب ، وأنحيت عنه بصري أي عدلته ،ونحوت بصري إليه أي: صرفته ،قصدك

 .1الكالم العربي"
نما أريد به أن ينحو المتكلم إذا تعلمه إالنحو ": قائال يعرفه "ابن  السراج "فاصطالحا: و 

 .2علم استخرجه المتقدمون فيه من استقراء كالم العرب" وهو ،كالم العرب
المستنبطة من استقراء كالم  "علم مستخرج بالمقاييس بأنه: "بن عصفور"ايعرفه و 

ث في أواخر علم يبحهو "و ، 3العرب الموصلة إلى معرفة أحكام أجزائه التي تأتلف منها"
والهدف من هذا العلم هو ضبط الكلمات والجمل فهو أسس من أجل  الكلمات إعرابا وبناء

 .4الحفاظ على اللغة ومستوياتها وإقامة اللسان وتجنب اللحن
 :وأمثلة عنها النحويةاألخطاء (2

األخطاء التي تتناول موضوعات النحو كالتذكير والتأنيث واإلفراد وغيرها مثال: "هي 
 5يريد هذا أشد حمرة من هذا " ،اوكان يوسف ابن خالد يقول هذا أحمر من هذ

هنا في ذكر انواع  يقول:" شرعت منفاألخطاء النحوية  "ابن هشام األنصاري "ويذكر 
وثنيت بالمنصوبات ألنها فضالت  ،وبدأت منها بالمرفوعات ألنها أركان اإلسنادالمعربات  

 .6..."عمدية الفضلية لغيرها وهو المضافتابعة في ال ألنهاغالبا وختمت بالمجرورات 
من خالل هذه التعاريف نجد أن الخطأ النحوي هو نقص أو عدم التحكم في كتابة  

في استعمال الحركات اإلعرابية أو الخطأ في  الكلمات وفق القاعدة النحوية كالخلط
جملة من األمثلة التي  وهذه ...،ات والمجزومات أو النواسخ وغيرهاأو المنصوب المجرورات

                                                                                           تحوي على أخطاء نحوية بأنواعها:

                                                             

م  1888،  1الصحاح ، تح : أ صيل بديع يعقوب وآخرون ، دار الكتب العلمية للنشر، بيروت لبنان، ط ،الجوهري  1 
 . 237- 239مادة ) ن، ح، و(، ص

 .22، ص 1888،  1تح: عبد الحسين اللتلي، مؤسسة الرسالة للنشر، لبنان ، ط ابن السراج ، األصول في النحو، 2 
، 1882، 2ط ،بيروت ،المكتبة العصرية ،جامع الدروس العربية ،جامع الدروس العربية ،مصطفى الغالييتيينظر:  3 

 .08ص
 . 18-10، ص  3002محمود سليمان ياقوت ، مصادر التراث النحوي ، دار المعرفة الجامعية للنشر،  4 
 .207جاسم علي جاسم، علم اللغة التطبيقي التراث العربي، الجاحظ أنموذجا، المرجع سابق، ص 5 
 .309م ، ص3001، شرح شذوذ الذهب ، المكتبة العصرية ، بيروت ، لبنان ابن هشام األنصاري  6 
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اللغة المعاصرة عطف حرف النفي على آخر كعطف )لن ولو( نحو )الناس شاع في 
وإنما يوضع الفعل بعد كل منها. كما  ،لن ولم يفعلوا غير هذا ( وهو تعبير لم يجر في القديم

وهذا راجع إلى التذكير والتأنيث ومثال ذلك  ،شاعت أخطاء نحوية أخرى ترد إلى العدد
د مذكر والبد أن ورد العدو  ،صواب في جيبي سبعة دنانير"ير والقولنا:" في جيبي سبع دنان

وإضافة إلى هذه األخطاء النحوية هناك أخطاء ترد إلى األفعال بأنواعها  ،يكون العدد مؤنث
فيعدون أن الفعل يتعدى  ،: اكد على الشيء والصواب هو أكد الشيءهوعلى سبيل المثال قول

 .1لنا: باشر بالعمل فالصواب هو باشر العملقو  وكذلك ،بحرف الجر غير أنه يتعدى بنفسه
وهذا راجع إلى  ،كما ترد أخطاء لغوية أخرى في األفعال المبنية للمجهول أو المعلوم 

أنذر" والصواب هو  "أعذر من الكلمات أثناء الكتابة مثل كتابتنا: طبيعة وضع الحركات فوق 
خطأ ألن العذر بلغ غاية عند عذر للمجهول وهو ا والخطأ هنا بناء الفعل  ،نذرأأعذر من 

 .                                                                      فالن
خطاء نحوية أخرى منها كتباتنا: نحن في مستهل التسعينات والصواب نحن أترد  وأيضا

 ،تاءتسعين يجوز أن تجمع بألف وال في مستهل التسعينيات ألن ألفاظ العقود من عشرين إلى
وكتابتنا: بعث إلى الرجل منزال والصواب هو أن تكتب للرجل  .2وذلك إذا الحقت بياء النسبة

ألن " باع " يتعدى إلى مفعولي كما يخطأ البعض في حركات الصفة وهذا  ،بدل إلى الرجل
ما نجده في جملة " الدولتان األعظم "  فالصواب هو الدولتان العظيمان ألن الصفة تتبع 

 .3الموصوف
فهذا خطأ ألن أبدا  ،ما زرته أبدا"أما عن األخطاء الظرفية فإننا نوضحها في قولنا: 

ظرف زمان  (قط)ألن  ؛والصواب هو لن أزوره قط ،ظرف زمان الستغراق المستقبل
 .4"الستغراق الماضي

                                                             

 .21، صهـ 1123م ،3011،  1،األردن، عمان ،طفهد خليل زايد، عالمات الترقيم في اللغة العربية، دار يافا العلمية  1 
 . 22م، ص3017األخطاء اللغوية الشائعة، إبراهيم عبد المؤمن خاطر وآخرون، دار العلم واإليمان، د ط ،  2
 . 309- 188نماذج في التطبيق اللغوي المتكامل واألخطاء اللغوية الشائعة، زهدي محمد عيد ، ص 3
 17هـ ، ص1137م ، 3009،  1أخطاء لغوية شائعة ، مكتبة الجيل الواعد ، عمان، ط خالد بن هالل باصر العبري ، 4
،31. 
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 ،لذلك البد من الحذر منها ،خالصة القول إن األخطاء النحوية لها مجاالت متعددة 
 عاته حين الكتابة إلى جانب النحو.  ا بذلك الجانب الصرفي الذي من المستحسن مر وال نغفل 
 :األخطاء الصرفية د.

ألن الصرف ظل تابع للنحو  ،يعد الصرف من الدراسات التي لم تكن لها صورة دقيقة 
فالدرس الصرفي يتبر  ،من جهة ولم تكن له األهمية التي لقيها علم النحو من جهة أخرى 

والغاية من الصرف حفظ اللسان من الخطأ  ،مقدمة للدرس النحوي ومالزما له في العربية
وما هو الخطأ  ،ومراعاة قوانين اللغة في الكتابة وتنمية اللغة العربية فما هو الصرف

 الصرفي؟ . 
 :تعريف الصرف(1
ولكنهما  ،ة ذات وجهينيعد الصرف الوجه الثاني للنحو فهما يمثالن عملة واحد 

وتغيراته من  وقد أعطى العلماء أهمية بالغة للميزان الصرفي ،يختلفان في قضاياهما المعالجة
ولكن هذا الميزان أصبح يعاني من اضطرابات في بنية  ،خالل ما أقاموه حوله من دراسات

وحذف  وما بها من زيادة على أنه "التغير في بنية الكلمة ولهذا يعرف الصرف ،كلماته
الوصف مشتق منه كاسم وتغير المصدر إلى الفعل و  ،وجمع وإعالل وإبدال وإفراد وتثنية

 ،اسم)إلى والصرف في اللغة يقسم الكالم  ،م المفعول وصيغة المبالغة وغيرهاالفاعل واس
 .1حرف( ،فعل

مشاكل ال يخلو من عيوب و  ذلكلكن بالرغم من  ،كلمعلم شامل لموضوعات ال وهو
وال  ،وهذا راجع إلى موضوعاته التجريدية لذلك يقع فيها التالميذ بكثرة ،تعرقل سيره وتدريسه

      .                                                                                  لذلكعون النجاة منها نظرا لعدم توفر لديهم الكفاية اللغوية ييستط
 األخطاء الصرفية وأمثلة عنها:(2

وقد  ،م دراسة حول األخطاء الصرفية1802سنة  "ابراهيم الدسوفي السيد"لقد أجرى 
بينت هذه الدراسة بعض النتائج التي جاءت مرصودة كالتالي: أن المتعلم يقع في األخطاء 

ض من عكما أرجعت ب ،بين الصيغ  االستبدالذات المواضيع : اإلعالل واإلبدال وكذلك 
وذلك  ،هذه الموضوعات في األخطاء الصرفية على أنها تقع نتيجة التعدد في نظام الفصحى

                                                             
، األخطاء الشائعة النحوية الصرفية واإلمالئية عند تالميذ الصفوف األساسية العليا وطرق معالجتها، فهد خليل زايد 1

 .172ص
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ننطقها بإبدال حرف  من خالل التغير في اللهجات أثناء الكالم ثم كتابتها على حسب ما
أخطاء يقع فيه التالميذ حين كتابتهم من  من األمثلة التي توضح ماو  ،2بحرف آخر أو بقلبه

 يلي:                                      صرفية ما
 ،فالن: الراسلظهر غالف الرسالة  فيما يكتبونه التالميذ على"تظهر هذه األخطاء 

 (رسل)لثالثي من الفعل ا أرسل" النه اسم فاعل من الفعل الرباعي "أل ،المرسل: والصواب
 ،أرسل الرسالة : الذيكان طويال مسترسال ومنها المرسل :ومعناه ،كما في رسل الشعر

شيء والصواب هو:  ،ملفتشيء  :وكما أنه هنا خطأ في ،إليه : الذي أرسلتوالمرسل إليه
 .3"(لفت) ألنه اسم فاعل من الفعل ؛الفت

في أسماء الفاعل والمفعول وما نالحظه أن األخطاء التي تقع في الصرف تتمركز 
أن من حيث جمعها إما  الكلمات التي هي ذات أصل واحد إالكما تقع في بعض  ،وغيرها

لك يقع المتعلم فيها مثل: لذ ،أن تجمع جمعا مذكرا أو مؤنثا أو تكسيرا وبهذا فهي تختلف
وباإلضافة إلى هذه األخطاء في  ،ألنها جمع كفيف أي أعمى ،أكفاء جمع كفء ال إكفاء

فإن هناك أخطاء أخرى أيضا في  ،يراد جمعه ال األسماء الممنوعة من الصرف في جمع ما
فإن جمعها بالكاد يتغير مثل تجربة التي هي  ،حيث عندما تتغير الحركات المفردةالجمع 

راء التي هي في مد وكما شاع الخطأ، تجارب ال على وزن تفعلة بكسر الراء وجمعها تجارب
وأيضا الخطأ  ،وكذلك جمع مشكلة مشاكل والصواب هو مشكالت ،جمع لمدير محل مديرون 

 وشاع السواح بدل السياح جمع ،في ياء النسبة وذلك بنسب حياة إلى حياتي والصحيح حيوي 
 .1سائح

 ،ذلك في التثنيةكفإن هناك أخطاء  ،وإضافة إلى جملة األخطاء الصرفية في الجمع   
إذ أن في  ؛تانلى المباريتان والصواب هو المبار التي تثنى إ ما نجده في  لفظة "المبارة"ذا وه

وأن في جمع الصفات فهناك أخطاء أيضا  ،التثنية إضافة ألف ونون من دون حذف التاء
فال نجعل صفة النون في الجمع على وزن فعالء مثل قولنا : أشجار خضراء غير أن 

                                                             
 . 81ضوء االتجاهات الحديثة، صظبية سعيد السليطي وحسن شحاتة، تدريس النحو العربي في ينظر:  2
مالئية، واألخطاء اإل تصويبات لغوية، األخطاء النحوية، واألخطاء الصرفية، واألخطاء اللغوية، ،عباس عرفة حلمي 3

 . 10م، ص3000مكتبة اآلداب، القاهرة ، 
 .18-19ص ،1112 ،ار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع عمان د فهد خليل زايد، عالمات الترقيم في اللغة العربية، 1
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وإلى جانب هذه األخطاء يخطئون كذلك  ،) فعل( لى وزن اب هو أشجار خضر أي عالصو 
، في حركاته أثناء نطقه أو كتابته لك من خالل التغييروذ ،في المصدر إلرجاعه إلى األصل

قد يشد  تبيان وتلقاء والصواب هو تبيان وتلقاء، :ما يغير أساسا في معناه مثل كلمةوهذا م
                                                                   .1، ويخلطه بعضهم بما هو األصلالمصدر عن وزنه

الجمع بين نوعة في موضوعاتها بين التثنية و ويمكن القول أن األخطاء الصرفية مت
وهذا إلى جانب ما يعانيه  ،األفعال في تصريفهاواإلفراد والخلط بين المصادر و  الصفات

وهذا ال يغض النظر على أن  ،النحو من قصور في عالماته اإلعرابية ومواقع الكالم وغيرها
بل قد يكون قصورهما أكبر مما يعانيه النحو  ،اإلمالء واألسلوب ال يعانيان من قصور

 والصرف.
 أسباب الوقوع في الخطأ: -2

ضعف وتدني مستوى الطلبة في  ىمما أدى إل ،لقد تعددت مشكالت الكتابة العربية
وهنا أصبحت ظاهرة  ،فظهرت األخطاء بين التالميذ وحتى الطلبة ،اإلمالء والنحو والصرف

أسبابها واقتراح أوجه العالج المناسبة  دتستحق التوقف عندها والتعرف على أبعادها لتحدي
 .2لها

 :ونفسية عضويةأسباب  .أ
 وهو ما يؤدي إال التقاط صور الحروف مشوهة. :ضعف البصر -
وأكثر  ،وهذا ما قد يؤدي إال سماع الكلمات بصورة ناقصة أو مشوهة :ضعف السمع -

 .3ما يقع ذلك بين الحروف المتشابهة المخارج
للفظ وأن سالمة ا ،يذكر الجاحظ أن سقوط األسنان يؤدي إال الخطأ :سقوط األسنان -

 :رمن سالمة األسنان قال الشاع
قلت قوادحها وتم عديدها فله بذلك مزية ال تنكر أي أن األسنان إذا تمت أسنانه في 

 .1تمت له الحروف وإذا نقصت الحروف ،فمه

                                                             
 1112 ،]االردن[: دار دجلة ناشرون وموزعون ،عمان، التصحيحات اللغوية المعاصرةمعجم غازي جاسم العنيكي،  1

 .28ص
 .71فهد خليل زايد: األخطاء الشائعة النحوية الصرفية واإلمالئية، المرجع سابق، ص 2
 .200إسماعيل، التدريس في اللغة العربية، وكالة القوى الدولية، د.ط، عمان، د.ت، صظافر محمد  3
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قال النموين  ،العي والحصر: يذكر الجاحظ أن العي والحصر من أسباب الخطأ -
  .أعذني رب من حصر وعي ومن نفس أعالجها عالجا تولد:

لغوي يصيب بعض الناس عامتهم وخاصتهم تحدث الجاحظ وهي مرض  اللثغة: -
وأن مخرج ذلك منه  ،عمن وصف بها قائال: "ولما علم واصل بن عطاء أنه ألتغ فاحش اللتغ

 وأنشدني ديسم قال أنشدني أبو محمد اليزيدي: ،شنيع....."
 وخلة اللفظ في الياءات إن ذكرت 
 الالمات واأللف كخلة اللفظ في                               
  وخصلة الراء فيها غير خافية 
 .2فاعرف مواقعها في القول والصحف                            

  أسباب تربوية: .ب
 أسباب خاصة بالمعلم:(1

التالميذ ويبادر اء خطأ ى، ال يلتفت إلعداده اللغوي إ المعلم غالبا ما يكون ضعيفا في 
على تغطية المادة وإرهاق األذهان التالميذ بالكم الهائل حرص ي، وإنما بمعالجتها فور وقوعها

 من القواعد التي يقدمها لهم ومن أهم األسباب ما يلي:
يكون المعلم سريع النطق أو خافت الصوت أو غير مهتم بمراعاة الفروق الفردية  -

 ومعالجة الضعاف أو المبطلين.
يحتاج التالميذ إلى أن يكون في نطقه قليل االهتمام بتوضيح الحروف التي  -

 وخاصة الحروف المتقاربة في أصواتها أو مخارجها. ،توضيحها للتمييز بينهما
 أن يكون متهاونا في تنمية القدرة على االستماع الدقيق. -
 أن يكون متساهال في تمرين عضالت اليد عند الكتابة مع السرعة المالئمة. -
 .3اسبة عند وقوع الخطأتهاونه باألخطاء اإلمالئية وعدم التشديد في المح -

                                                                                                                                                                                              
 .20جاسم علي جاسم: دراسات لغوية )الجاحظ عالم اللغة التطبيقي(، المرجع سابق، ص  1
 .97، صالمرجع نفسه 2
 ،3000والتوزيع، الجزائر،  ة للنشر، دار هوم1محمد جولة، األرطفونيا: علم اضطرابات اللغة والكالم والصوت، ط. 3

 . 20ص
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إغفال تصحيح البحوث وأوراق االمتحان من األخطاء التي ترسخ في أذهان الطلبة  -
فال كثرة العدد وال نصاب األستاذ الكبير يشفعان لألستاذ تجاوز هذه  ،ال مبرر له إطالقا

 القضية.
للتفكير إن تنظيم أوجه النشاط الصفي تنظيما منطقيا وعدم طرح األسئلة المثيرة  -

 نسهم خلق جيل غير مبدع.

 .1استخدام بعض األساتذة اللهجة العامية المحلية -
 أسباب تتعلق بالمتعلم:(2
 االبتعاد الرهيب عن القراءة والمطالعة. -
 تذبذب االستقرار االنفعالي. -
 انخفاض مستوى الذكاء. -
 فقدان االتساق الحركي. -
مما  ،المحاسبة فكلما قلت المتابعة ازداد التسببقلة اهتمام الوالدين باألبناء وعدم  -

 .2يؤدي سلبا على البيئة والمجتمع
 الكتابة العربية: ىأسباب ترجع إل .ج
 عدم المطابقة بين رسم حرف الهاء وصوته. -
 تشابه الكلمات في شكلها مع اختالف معاينها.  -
 ارتباط قواعد اإلمالء بقواعد النحو والصرف.  -
 وكثرة االختالف واالستثناء فيها.تشعب القواعد اإلمالء   -
 اختالف صور الحرف الواحد باختالف موضعه.  -
 عامل وصل الحروف وفصلها.  -
 االعجام: المقصود به هو نقط الحروف.  -
 استخدام الصوائت القصار.  -
 اختالف تهجئة المصحف عن الهجاء العادي.  -
 اإلعراب في شكل الحرف يختلف موقعه من اإلعراب.  -

                                                             
 .01األخطاء الشائعة النحوية والصرفية واإلمالئية، المرجع السابق، ص، فهد خليل زايد 1
 .00، ص1879شريف محمد أبو الفتوح، األخطاء الشائعة في النحو والصرف واللغة، القاهرة مكتبة الشهاب،  2
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 .1مالقراءة والكتابة الختالف عالمات الترقياختالف   -

 اإلدارة المدرسية والنظام التعليمي: إلىأسباب ترجع د.
المعلم في وكالة غوث الدولية مجهد من حمل االعباء ، مرهق من زيادة عدد التالميذ 

( تلميذ او تلميذة ، ويصل 05في الصفوف ، اذ يبلغ عدد الصف في حدوده الدنيا الى )
( حصة دراسية ، وعلى الرغم من هذه 82يقارب ) المعلم من الحصص االسبوعية مانصاب 

االعباء فان عامال اخر يسهم في تراجع مستوى المعلمين ينحصر بفقر االدارة التعليمية 
ن قلة وجود الحوافز التشجيعية تسهم بانعكاسات سلبية على المعلمين إللكوادر المؤهلة، و 

  .2اآللي هالترفي ىلذا يعمدون إل التالميذ، ى في تقويم الترهل حت اآلخر فيسودالبعض  فيقلد
 أسباب اجتماعية:. ه

 ىفيؤدي إل ،ومن هذه األسباب تزاحم اللهجات العامية مع الصور الصوتية للكلمات
الخطأ في رسم الصورة الصوتية للحروف والكلمات فضال عن عدم اكتراث أفراد المجتمع 

 .3بالخطأ الكتابي
 :لغويةأسباب .و
كره المتعلمين لمادة اللغة العربية لما يالقونه من صعوبة في دراستهم للقواعد  - -

ولعل أهم بسب يتركز في صعوبة مادة  ،4النحوية والصرفية ومحاوالتهم فهمها وتطبيقها
 وتعود صعوبة مادة النحو وجفافها إلى أسباب منها:  ،النحو العربي

جردة والتحليل والتقسيم واالستبدال مما يتطلب جهودا اعتمادها على القوانين الم -
 .5فكرية يعجز كثير من التالميذ عن الوصول إليها

مما  ،والتعاريف المتعددة والشواهد والمصطلحات ،كثرة األوجه اإلعرابية المختلفة -
 ينقل كاهل التلميذ ويجهد ذهنه ويستنفذ وقته ويضطره إال حفظ تعريفات.

 .6بين النحو والصرف وحياة التلميذ واهتماماتهدم وجود صلة ع -
                                                             

 .03، ص المرجع السابق نحو والصرف واللغة،شريف محمد أبو الفتوح، األخطاء الشائعة في ال 1
 . 00 - 72المرجع نفسه، ص  2
 .01فهد خليل زايد: األخطاء الشائعة النحوية والصرفية واإلمالئية، المرجع السابق، ص 3
 .301 - 303صالح بلعيد، ضعف اللغة العربية في الجامعات الجزائرية، ص  4
 .21، ص1807، القاهرة، الطويجي للطباعة 1،ج1وإجراءاته،طفتحي علي يونس، تعليم اللغة العربية  5
 .00، ص1879شريف محمد أبو فتوح، األخطاء الشائعة في النحو والصرف واللغة القاهرة، مكتبة الشهاب  6
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عدم مراعاة التكامل في مهارات اللغة العربية وإهمال الوظيفية في اختيار  -
 .1الموضوعات النحوية واإلمالئية

ولغة  ،لغة الكتابة والقراءة وهي الفصحى ،ونفي بها وجود لفتين ،ازدواجية اللغة -
واللغة العامية هي  ،في المدرسة والبيت والشارعالحديث اليومي التي يمارسها ويسمعها 

، ضاء حاجاتهم والتفاهم فيما بينهماللسان الذي يستعمله العامة مشافهة في حياتهم اليومية لق
"ومع مرور الزمن تتخذ هذه صفات لغوية خاصة متأثرة بعوامل البيئة فاللهجات تتقارب 

 .2ابتعادها عنها"وتتباعد بمقدار اقترابها من اللغة األم أو 
 أسباب عامة:.ز
معلم العربية وحده في  ىاظ على سالمة العربية الفصيحة إلإيعاز مهمة الحف -

 أستاذ النحو فقط في المرحلة الجامعية. ىقبل الجامعة وإل األطوار ما
 ضعف الخدمات اإلشرافية المقدمة من المعلمين. ىعدد المشرفين مما يؤدي إلقلة  -
 أدوات القياس الموضوعية في تقويم التعليم اللغوي والكتابي. ىاالفتقار إل -
 فشل المتعلم في اإلفادة مما يقول له. ىإذ يؤدي إل ،تجزئة المادة اللغوية -
وإهمال الوظيفة في اختيار  ،عدم مراعاة التكامل في مهارات اللغة العربية -

 الموضوعات النحوية واإلمالئية.
 .3فيها الخطأإغفال بعض المباحث التي يكثر  -
ة وغية فال يجب أن تقدم دفعة ق: إن اللغة العربية متشبعة ومتعر الجهل بالقاعدة -

بل يجب أن توزع على فترات مستويات تعليمية متعددة حسب مستوى الطالب وقدراته  ،واحدة
واعد العدد لكن إذا تصادف المتعلم مع إحدى القواعد التي لم تقرر بعد مثل ق ،العقلية

وهو ما أطلق عليه البعض  ،يقع في الخطأ ألنه جاهل بالقاعدةلة سفإنه ال محاوالمصدور 
 .4بالمعرفة الجزئية للغة

 :هاحليلوت األخطاء اللغوية تقويمالمبحث الثالث: 

                                                             
 .22،ص1807، دار النفاس، 3معروف نايف، خصائص اللغة العربية وطرائق تدريسها، ط 1
 .389اللغات، معهد اللغة العربية، المرجع نفسه، ص فتحي علي يونس، التقويم في تعليم 2
 .102صالح بلعيد، ضعف اللغة العربية، المرجع نفسه، ص 3
 .08 – 09فهد خليل زايد األخطاء الشائعة النحوية والصرفية، المرجع سابق، ص  4
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لذلك  ،1هداف المرجوة"عملية منظمة تحدد ما وصل إليه المتعلمون من األهو "التقويم 
النجاح النسبي  دىننا من تقرير مفالتقويم الدقيق يمكّ  ،ينبغي تقويم نتائج التعلم باستمرار

ألنه يحول دون  ،وهو مهم في أثناء عملية التعلم للمعلم وللمواد التعليمية وللبرنامج التعليمي.
ن المتعلمون عادة انطباعاتهم ويكوّ  ،ابقاء عيوب المتعلم وأخطائه أو عيوب المناهج وأخطائه

لذلك يتضح ما له من أثر  ،ما يهتم به المعلم في التقويمعما هو مهم في التعلم من خالل 
ويعد تصحيح األخطاء اللغوية لدى المتعلم  ،مباشر في توجيه جهد المتعلم ودرجة ذلك الجهد

  .2من أهم أشكال التقويم الرئيسية في مجال تحليل األخطاء اللغوية
 وتتمثل في: مبادئ التقويم: -1

فإذا كان  ،بالرجوع إلى مادة اللغة المتعلمة: تتحدد درجة العمومية العمومية .أ
وحين  ،الموضوع مرتبطا بحكم نحوي وكانت درجة عموميته مرتفعة فإنه يصبح أكثر خطورة

تعد درجة العمومية في استثناءات النحوية وهي منخفضة دائما في حال األخطاء 
 .3المعجمية
 ناويمكن ،ة من غيرها: تعد أخطاء الكلمات والتراكيب المتكررة أكثر خطور الشيوع .ب

تحديد شيوع  وفي حين يبدو ،يد شيوع الكلمة باالعتماد على قوائم المفردات الشائعةدتح
إذ ليس بين أيدينا أي قائمة في ذلك على مستوى اللغة  ،التركيب النحوي أكثر صعوبة

 هو خاص بكل متعلم.  التعرف على األخطاء داخل اللغة ومنها ما يمكنأي أنه  ،4العربية

تعد ثانوية  ،من مبادئ التقويم أيضا سهولة الفهمسهولة الفهم ودرجة االنزعاج:  .ج
ويمكننا أن نفترض أن الخطأ المعجمية تؤثر على فهم الرسالة  ،مقارنة بمبدأ العمومية

ومن المحتمل أن يكون تأثير األخطاء النحوية  ،وتختلف درجة الفهم باختالف نوع الخطأ

                                                             
 .389فتحي علي يونس، التقويم في تعليم اللغات، المرجع سابق، ص 1
األخطاء، في اللغة األجنبية، في كتاب التقابل اللغوي وتحليل األخطاء، تعريب وتحرير: محمود برهانس، التعرف على  2

 .193 -118م، ص  1803، عمان شؤون المكتبات، جامعة ملك سعود، الرياض،  1إسماعيل العيني ط
ء، المرجع السابق،   ص برهانس، التعرف على األخطاء، في اللغة األجنبية، في كتاب التقابل اللغوي وتحليل األخطا 3

120 . 
لعل من أشهر تلك القوائم في اللغة العربية قائمة داود عبده: المفردات الشائعة في اللغة العربية وقائمة جامعة أم قرى:  4

 )قائمة مكتبة للمفردات الشائعة(.
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وتبدو في األخطاء النحوية واألخطاء  ،درجة االنزعاج بسهولة الفهموترتبط  تأثير محدودا.
 .1الكتابية على مستوى اإلمالء مثال أكثر منها في األخطاء المعجمية

فإذا كانت األخطاء في مفردات أو تراكيب  ،المنهج ىثمة أخطاء تعزى إلالمنهج:  .د
ولعل من غير المناسب عد األخطاء  ،فإنها ال تعامل بوصفها أخطاء ،لم يدرسها المتعلم

 التي درست مواضيعها مؤخرا أكثر خطورة.
 : الكفاية واألداء اللغوي  .ه

يجب أن يمتد هدف التعليم من تطوير الكفاية اللغوية للمتعلم التي تمكنه من إظهار 
 كفايته تلك في أدائه اللغوي.

تابة عند تقويم ال حاجة للنظر في العالقة بين الكالم والك الكالم والكتابة: .و
 .2هما منفصليناللغوية ف اعتبارات الكفاية

 األخطاء: حليلت -2
من األمور التي يجب مراعاتها في تحليل األخطاء اللغوية االهتمام أوال بما يرد من 

أن  ثانيا:، و تناول األخطاء اللغوية بالدراسة ثم ،لدى المتعلم من أجل تعزيزه هتعبير وتصحيح
ال تسطير على المعلم رغبة مراقبة األخطاء فحسب "فعلى الرغم من أن قلة األخطاء اللغوية 
معيار لتقدم الكفاية اللغوية فإن الهدف األول من تعلم اللغة خاصة اللغة الثانية إحراز 

  .3الطالقة االتصالية في هذه اللغة"
 ،لقاعدة الصحيحةاكتشاف المفهوم الصحيح أو ايساعد على وتصحيح األخطاء 

بيان أهمية ما يعرفه المتعلم أو ما يعرفه  مع ،للجمل الخاصة فنحصل على وصف أفضل
ويجعل المعلم قادرا على أن يبين للمتعلم أن  ،)كفايته اللغوية( في تلك اللحظة من تعلمه

فرضيته خاطئة إضافة إال تزويده أصال بالبيانات الصحيحة لتشكيل مفهوم صحيح لقانون 
 .اللغة

علم اللغة وإن  ،يفسرهاال لكنه  ،اهتم علم اللغة بتحليل األخطاء بوصفها قضية مهمة
 ،حيث تصور المشكالت اللغوية التي تطرحها األخطاء 1960التطبيقي بدأ من سنة 

                                                             
 .197سابق، صالالتعرف على األخطاء في اللغة األجنبية، المرجع  ،برهانس 1
 .127 – 120نفسه، ص المرجع  2
 .309سابق، ص الدوجالس بروان، أسس تعلم اللغة، المرجع  3 
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وأن األخطاء لها انعكاس على النتائج اللغوية للمتعلم بدرجة  ،وخاصة في مجال تعلم اللغات
 .1أولى

ومنذ ذلك الوقت أصبح علم اللغة التطبيقي يهتم به حتى جعله فرعا من فروعه 
وأعطيت األهمية لتحليل األخطاء في العملية التعليمية التي يتصور بأن طريقة التدريس 

تلك بوعليه يهتم علم اللغة التطبيقي  ،كفيلة بعدم حدوث أخطاءالالمثلى تكسب العادات 
والتي تحدث  ،ك األخطاء غير المتعددة والشائعةتلبمت اللسانيات وهكذا اهت ،األخطاء النادرة

أثناء الكالم عند األفراد أو عن طريق التعبير بنوعية أو الكتابة فيقوم بتحليلها والتعرف عليها 
جوانب القصور فيها بغية تقديم الطرائق الناجحة لتجاوزها بسهولة  إلدراكوتميزها عن غيرها 

 .2دون تخرج أو انقباض
فإذا حدث  ،ن المخطئ من تفادي الخطأ والقدرة على تصحيحه مرة أو مراتوهذا يمكّ 

بل يحتاج  ،زونه اللغوي ليس له قواعد مبتورةفهذا يعني أن مخ ،وأن استدرك الخطأ ألول مرة
هذا يعني أن المخزون  ،وإن لم يستدرك له ألول مرة أو لعدة مرات ،وتنبيه فقط إلى تحريك

 .3ليس له قواعد مبتورة تحتاج إلى التمعن فيها لمعرفة جوانب القصور ومعرفة دقيقة
أن مصطلح تحليل األخطاء هو" الخطوة التالية لتحليل التقابلي  "الراجحي هعبد"ويرى 

أما  ،ولعله ثمرة من ثمراته حيث يختلف عنه وعن المقارنة الداخلية في أنهما يدرسان )اللغة(
هو فيدرس لغة المتعلم نفسه وإّنما يقصد لغته التي ينتجها وهو يتعلم واألمر الذي الشك فيه 
أّننا جميعنا نخطئ عند تعلمنا للغة وعند استعمالنا لها من ثم فإن درس الخطأ هو درس 

ويتبين لنا من خالل هذا أن التحليل لألخطاء هو عملية تعمل على  ،4أصيل في حد ذاته
ليساعد المعلم على معرفة هذه األخطاء  موازنهألنه يقوم بإدراك  ،كشف دوافع هذه األخطاء

 وكذلك االجابة على إشكاليات المتعلم. ،من تصحيحها
 ويجري تحليل األخطاء على مراحل هي: 

 تحديد األخطاء ووصفها. -

                                                             
 . 122صالح بلعيد، دروس في اللسانيات  التطبيقية ، المرجع سابق، ص 1
 .301، 302، ص 3002ينظر، محمد أبو الرب، األخطاء اللغوية في ضوء علم اللغة التطبيقي، دار وائل، األردن،  2
 . 128ينظر، صالح بلعيد، دروس في اللسانيات التطبيقية ، ص 3
 .23، ص 1882ة الجامعية، القاهرة، عبد الراجحي، علم اللغة التطبيقي وتعلم العربية ، دار المعرف 4
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 .تفسيرها -
 تصويبها وعالجها. -
 تحديد األخطاء ووصفها: أ.

وهي على  ،قواعد منهجية في دراسة األخطاء من حيث التحديد والوصف تلقد وضع
 الشكل اآلتي:

ألننا حيث نضع  ؛مع ذلك أخطاء الفرد ونحن ال ندرسأن األخطاء يقع فيها أفراد  -
لجماعات متجانسة على والمفروض أن تكون هذه ا ،مقررات تعليمية إنما نضعها لجماعات

وعليه يتم  ،أو قد تكون هذه اللغة األولى أحيانا ،والمستوى والمعرفة اللغوية رمعايير العم
 تصدر عن الجماعات متجانسة أيضا. التي دراسة األخطاء

نظاما  ظام ونحن حيث ندرس لغة المتعلمين إنما ندرسأن السمة األولى للغة أنها ن -
 ،أي أن الوصف اللغوي لألخطاء البد وأن يكون منصبا على طبيعتها النظامية ؛ضاأي

وتتصف على أنها مجاال للدرس وقد أثبتت التجربة أن المتعلم قد ينتج جمال مقبولة ومالئمة  
يكون في الشيء ذاته وإنما هو دليل الذي لخطأ والصواب لتمثل نظاما  فالصدفة ال ،بصدفة

 ح أو نظام خاطئ.على وجود نظام صحي
وقد يأوي  ،إيماء وحركة معينةب ة يتلقى كالما ما فتكون استجابتهللغة األجنبيالمتعلم  -

 ،إلى الصمت وليس من السهل أن نعرف أكان استقباله صحيحا أم خاطئا إال إذا أنتج كالما
فإن كان سيفيد إفادة في الكشف عن  ،االستقبالي األداءوعلى هذا نتعرف على أخطاء 

 يعة قدرة التلقي اللغوي عند االنسان.طب
والصرف  ،ويجري وصف األخطاء على مستويات األداء في الكتابة واألصوات -
أي يدل على خلل ما في القاعدة من  ؛ويتم وصف الخطأ في نظام اللغة ،والداللة ،والنحو

 ،مجرد خطأ في حرف من حروف الهجاءمثال األخطاء الكتابية فهي ليست  ،قواعد النظام
حيث يخطأ المتعلم فيكتب  ،على فقدان القاعدة في نظام اللغة اقوي ولكنها قد تكون دليال

وذلك لعدم تفريقه بين التاء المربوطة والهاء  ،ر "كتب" بهاء "كتابه"دابة" مصكلمة "كت
لمذهب اف ،ومن هنا يتم وصف الخطأ بناءا على المنهج المتبع في تحليل األخطاء ،الضمير
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أما  ،ز على سالمة اللغة ويتبع مدى إبعاد المتعلم األجنبي عن لغة الهدفالبنيوي يرك
 .1االتجاه التواصلي فال يركز على بنية اللغة وإنما ينظر إلى الخطأ نظرة مختلفة

لمام ل المحلل يرى أنها نتيجة لعدم اإلفقد يخطئ المتعلم أحيانا أخطاء عديدة مما يجع 
المرحلة يقوم المعلم بالنظر إلى االنتاج اللغوي  دايةوفي ب ،الكافي من المتعلم بنظام اللغة

وذلك بتحديد مكان الذي خرج فيه المتعلم على القواعد التي  ،الخطأب قام فيهللمتعلم الذي 
 تحكم االستخدام اللغوي.

 :تفسير األخطاء ب.
والوصول إلى التفسير الصحيح يساعد  ،إن تفسير األخطاء يأتي بعد تحديدها ووصفها

وذلك كون البرهنة  ،على القيام بعملية التحليل وليس هناك كلمة جامعة مع المعايير التفسير
على اعتبار أن أول جانب يهتم به األخطاء هو تفسيرها في ، 2على صوابها ليس أمرا سهال

 المختارة المتنوعة.فالمتعلم يتلقى ما يتعلمه من اللغة ومن عينات  ،ضوء التعليم
ولعل هذا  ،وقد تنجم هذه األخطاء بسبب طبيعة هذه العينات وتصنيفها وطريقة تقديمها

ثم إن تعليم اللغة ال  ،سبب من األسباب الملحوظة في تعليم اللغة العربية ألبنائهايرجع إلى 
رفة الجزئية يحدث في دقيقة واحدة وإنما يجري على فترات زمنية فتنشأ األخطاء نتيجة المع

أي أن أجزاءه كلها مرتبطة ارتباطا  ،ل مكيف بذاتهوهي كما نعرف نظام داخلي مستق ،باللغة
أما الجانب الثاني فهو القدرة المعرفية عند المتعلم إذ إن كال من يتبع إستراتيجية  داخليا.

ه الفرصة حيث هناك ما هو مشترك لدى المتعلمين وبين اللغة األم وتقل هذ ،معينة في التعلم
كبير عدد مع ذلك فإن مبدأ التداخل ال يزال معيارا صالحا لتفسير ، بقلة االختالف أو غيابه

أن يكون في أيدينا معرفة واضحة عن عمليات التعلم الداخلية التي يمر  علىمن األخطاء 
هذه المرحلة يبحث المحلل على أسباب الخطأ وكيفية  وفي .3اللغة بها المتعلمون عند تلقين

 وقوعه لدى المتعلم.
 
 

                                                             
 . 23عبد الراجحي، علم اللغة التطبيقي وتعلم العربية، المرجع سابق ص  1
 .2، 1، ص 1870الصحافة، دار المعارف، القاهرة، ينظر، محمد حسن عبد العزيز، لغة  2
 . 23عبد الراجحي، علم اللغة التطبيقي وتعلم العربية، المرجع سابق، ص  3
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 :اءخطتصويب األ ج.
في حل المشكلة  لإلسهاممن الواضح أن كل شيء في علم اللغة التطبيقي يدرس 

حيث أن  ،وهي كيفية الحد من األخطاء أو التقليل منها وكيفية تفادي الوقوع فيها ،علميا
إذ ليس من السهل الوصول إلى  ،يتم إال بعد معرفة أسبابها ومصادرها تصويب األخطاء ال

ألنها قد ترجع إلى االستراتيجية الداخلية التي تقدمها  ؛هذه األسباب بدرجة تقرب من اليقين
تعلم يتم بأن نعيد تقديم المادة للم لكن تصويب األخطاء ال ،له أو حتى إلى تداخل اللغة األم

وإّنما يكون  ،كما جاءت مثال فيما يعرف بدروس التقوية في المدارس العربية ،مرة أخرى 
إضافة إلى أن وسائل متطورة جدا قد دخلت  ،الخطأ ثم تقديم المادة المالئمة ردبمعرفة مص

 ،في المجال أي مجال تصويب األخطاء أال وهو الجانب اآللي بوصفه بنك المخزنة
حيث أنه يستطيع التعرف على جميع أنواع  ،والجيدة حاجة وإفادته السريعةواستخراجها وقت ال

 .1األخطاء سواء السياقية منها أو النحوية أو الصرفية

                                                             

 .29سابق، ص العبد الراجحي، علم اللغة التطبيقي وتعلم العربية، المرجع  1 
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 المبحث األول: األخطاء الكتابية
ن من مهارات اللغة العربية، وهي متصلة عامة بجملة بفعل الضعف في التمك  األخطاء  هذه حصلت

ومن  ،كما أنها موجودة على مستوى الكتابة الخطية وحتى على مستوى الطباعة ،من األخطاء اإلمالئية
الضمير والتاء كعدم التنبه للفرق بين هاء  ،نبيه عليها والحث على بذل الجهد للتخلص منهاتالمهم ال

لينا . لذلك يجب ع1ة بوضع النقاط للحروف المنقوطة، كتابة الصاد والضاد بدون السنةالمربوطة، قلة العناي
 وكيفية طرق عالجها. األخطاءهذه  مختلفالتعرف على 

هي الرمز اإلمالئي ونظام لغوي معين، موضوعه الكلمات التي يجب : األخطاء اإلمالئية -1
لحروف التي تحذف، والهمزة بأنواعها المختلفة سواء كانت مفردة أم على أحد افصلها، والحروف التي تزاد و

 والتنوين بأنواعه، وقلب ،وعالمات الترقيم، والمد بأنواعه الثالثة(، وهاء التأنيثروف اللين الحروف )ح
 .الحركات الثالثة، وإبدال الحروف

 وتتمثل األخطاء المدونة التي صنفتها حسب المستوى اإلمالئي فيما يلي:
 التفسيـــر الصــواب نــوع الخطــأ الخطـأ

 أحــد األيام
 إهمال همزة القطع

ألن كلمة )أحد( تكتب بهمزة القطع ال ألف  األيـامأحـد 
 المد

ألن كلمة )تأتي( أصلية الهمزة في الفعل  تأتـي تأتـي
 الماضي أتى

 إستعراضات
أخطاء إثبات همزة القطع 

 محل ألف الوصل

 تااستعراض
ألن كلمة )استعراضات( تكتب في األصل 
بألف الوصل بدل همزة القطع ألن ماضيها 

 سداسي

تكتب في األصل بألف الوصل بدل همزة  اذهبـا إذهبـا
 الوصل ألنها فعل أمــر

 فـانها
أخطاء كتابية ألف الوصل 

 محل همزة القطـع

 األصل في كلمة )ات( اثبات همزة القطع فإنهــا

ألن كلمة )أرسل( فعل رباعي أصلي الهمزة  وأرسلتها وارسلتها
 فيجب إثبات همزة القطع فيه

 فجائتني
أخطاء مخالفة قواعد الهمزة 

 فجاءتني المتوسطة
)جاءت( تكتب الهمزة فيها على ألن كلمة 

 السطر بدل النبرة
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 القـرآن القرأن
كلمة )قرآن( تكتب فيها الهمزة ممدودة بدل 

 الهمزة

 أمـوج
 أخطـاء الحـذف )ألــف المـد(

كلمة )أمواج( جمع موجة تكتب بألف المـد  أمــواج
 فعـالعلى وزن أ

 رماال رمـال
ألن  كلمـة )رماال( جاءت منصوبة تكتب 

 بألف المــد

الحيوانات 
أخطـاء الحـذف  التاء  المختلف

المربوطة في الكلمات 
 المؤنثة

الحيوانات 
 المختلفة

تكتب بالتاء المربوطة في األخير لوقوعها 
نعت بعد منعوت جمع مؤنث سالم 

 )حيوانات(
 المربوطة ألنها اسم مؤنث تكتب بالتاء رسالة رسال

 بيوتها البسيطة بيوتها البسيط
تكتب بالتاء مربوطة لوقوعها نعت لمنعوت 

 مؤنث

 أن تتمتـع
اء النسبة ليأخطـاء الحـذف 

 في آخر الكلمة(

 أن تتمتعـي
ألنه فعل مضارع منصوب بحذف حرف 

النون ألن خ من األفعال الخمسة )تتمتعين( 
 ثابتةفتحذف النون وتبقى الياء 

تكتب بيـاء النسبـة في األخيـر ألنها تعـود  صديقـي صديـق
 على المتكلـم

 تكتب بـواو المـد على وزن مفعـول الموضـوع أخطاء الحذف )واو المد( الموضع

أخطاء الزيادة زيادة  اللذي
 الحروف

ألن كلمة )الذي( تكتب بـالم مشدودة  الذي
 مدغمـة

 الخيراتا
الحركات أخطاء إطالة 

 القصيرة

 تكتب بدون ألف مـد في األخيـر الخيـرات

 المتواجـدة المتاواجدة
تكتب بدون إطالة حركة التاء القصيرة ) 

 الفتحة(

إطالة الحروف ومدها  لكـي
بحروف مد تتأسب 

الحركات القصيرة التي 
 قبلها

تكتسب بدون زيادة يـاء في األخيـر رغم  لك
 تأنيثها

كتب بدون بألف مد في األخير فهي فعل ت أدعــو أدعـو
 مضارع ال يحتاج إال ألف التفريق

 تكتب بالواو في األخيـر على وزن أفعـل أرجـوأخطاء تقصير الحركات  أرج
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 أكلن
الطويلة )تقصير حروف 

الكلمات التي تكتب 
 بحروف المد الثالثة(

 أكلنـا
تكتب بألف المد في األخير للتعبير عن 

 على وزن فعلناالجماعة نحن 

تكتب بألف مد في األخير للتعبير عن  اسمها اسمه
 الضمير المؤنث

أخطاء طريقة رسم  للخضور
الحروف لكتابة حروف 
الكلمة بحروف مشابهة 

 للحروف األصلية(

 تكتــب بالحـاء بـدل الخـاء للحضـور

 تكتب بحرف الـراء بدل الـزاي صحـراء صحزاء

لعدم كتابة أخطاء االعجام  حر شديد
 النقاط فوق الحروف

 تكتب بتنقيط الشين حـر شديد

 تكتب بإعجـام التاء الثانية في الكلمة تتميـز تميـر

أخطاء إبدال حرف بحرف  سوتـا
آخر لكتابة الكلمة بحروف 

 متشابهة في النطق

 تكتب بحرف الصاد بدل حرف السين صوتـا

 بـدل الـذال) الظبي( تكتب بحرف الظاء  الظبـي الذبي

 
أن يكون الشرح  فحاولتهذا فيما يخص وصف هذه األخطاء وتصنيفها ضمن جدول، أما عن تحليلها 

 أهم هذه األخطاء: فيما يخص مفصال نوعا ما
أدعو( ويعود سبب إهمال التالميذ لكتابة الهمزة  -أخطاء إهمال الهمزة )همزة القطع(، مثل: )أدعو  (1

 عدم سماع الصوت جيدا فيتعذر عليهم الكتابة صحيحة. ىعدم التفريق بينهما باإلضافة إل ىإل

اسمها(، وذلك لتجاهل التالميذ قواعد كتابة  -إثبات همزة القطع محل ألف الوصل، مثل: )إسمها   (2
ك همزة القطع، لذلك نجدهم يهملون كتابتها بشكل واضح على الرغم من أهميتها في فهم المكتوب وذل

 لمشابهتهما في مواضع تلك الكلمات واألفعال الماضية أو الرباعية المبدوءة بها ...

قرآن( يمكن تفسير ذلك باهتمام  -أخطاء مخالفة قواعد الهمزة المتوسطة أو المتطرفة، مثل: )قرأن   (3
 .المعلمين بشرح قواعد كتابتها وبيان صورها المختلفة في معظم مواضعها

 يادة )حذف الحرف أو زيادته(: أخطاء الحذف أو الز   (4
 -كبيرة( )الخالب  -االحصنة(، )كبير  -واردة في الجدول نذكر: )األحصن الغيرومن األمثلة 

 .الخالبة(، هذا واضح أن السبب هو عدم تركيز التلميذ على نبرة المعلم عند نطقه لبعض الكلمات
 -،)كانا من األمثلة: )فافيها ـ ففيها( ة،أخطاء إطالة الحركات  القصيرة أو تقصير الحركات الطويل  (5

 أنت(. -كان(، أنتي
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 لك بقضية إشباع حركة الهاء في الكتابة المعروضة.يمثل الخطأ مدا الزما في اللغة، ويستدل على ذ
يستطيع أي شخص منا قراءة تلك  ، حيثش(سم-سديد(، )شمس  -عجام، مثل: )شديد أخطاء اإل (6

سبب له لبسا حادا في فهمها، والسبب عائد إلى تساهل التالميذ في أن يعجامية دون الكلمات بأخطائها اإل
 عجام الحروف.إ كتابة 

عدم  صحراء(، والسبب هو -منراست(، )صحزاء -أخطاء طريقة رسم الحرف: مثل: )تمنزاست (7
 الحروف الخطية التي أخطاؤا فيها، خاصة إذا كانت تلك الصور متشابهة في ةتمكن التالميذ من معرفة صور 

 الرسم كحروف )د. ذ. ز. ر( .
أو  ،أخطاء إبدال موضعي حرفين: مثل: )صوتا ـ سوتا(، وسبب هذا النوع من األخطاء هو السرعة (8

أو اعتماد التلميذ على حفظ صور الكلمات دون أن يعتمد على استعاب قواعد  ،عدم االنتباه أثناء الكتابة
 كتابتها وقع في الخطأ.ل في كتابتها، فإذا ما نسى تلك الكلمات أو تعج  

، الجملة العربية من حيث ألفاظها النحو علم يجب فيه عن أحكام بنية :األخطاء النحوية -2
 التي من أمثلتها: وقد اقتصرت في دراستي على هذه األخطاء،  1وبنائها وما إلى ذلك... ،وإعرابها

 التفسيـــر الصــواب نــوع الخطــأ الخطـأ
طلب مني المعلم أن 

أدعو صديقي عبد هللا 
 لزيارة الصحراء

أخطأ المرفوعات         
 ) الفاعل(

طلب مني المعلم أن 
أدعو صديقي عبد هللا 

 لزيارة الصحراء

الصواب هو )المعلم( 
 تكتب بالرفع وليس بالجر

أخطاء المرفوعات )خبر  ألنها جميلة
 إن جميلة إن(

الصواب هو )جميلة( 
وليس النصب ألنها خبر 

 إن

أخطاء المرفوعات           ويوجد فيها مسبح
 ويوجد فيها مسبح ) نائب الفاعل(

ألن الصواب في كلمة 
)مسبح( الرفع ألنها نائب 

 فاعل

أخطاء المرفوعات  واألراضي خضراء
 واألراضي خضراء )الخبر(

ألن كلمة )خضراء( 
الرفع وليس الجر ألنها 
 خبر للمبتدأ )األراضي(

                                                             
صبري المتولي، علم الصرف العربي: أصول البناء وقوانين التحليل، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة ، مصر،  1
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 فالسماء زرقاء
المرفوعات  أخطاء

 فالسماء زرقاء )المبتدأ(
ألن الصواب في كلمة 
)السماء( الرفع ألنها 

 مبتدأ

اسم أخطاء المنصوبات ) إن الصحراء
 إن(

مرفوعة  تكون منصوبة ال إن الصحراء
 ألنها اسم إن  

أخطاء المنصوبات  أتمنى لك رحلة
 أتمنى لك رحلة )المفعول به(

تأتي منصوبة وليس 
مفعول به مرفوعة ألنها 

 لفعل متعدي )أتمنى(

 لزيارة 
 أخطاء  

 المجرورات المجرور 
اسم )بحرف أي 

 المجرور( 

 لزيارة       
 

الصواب هو الجر الجر 
 بحرف 

 الجر الالم
 

 إال مدينة    
 ورقلة      

 إال مدينة     
 ورقلة        

 الصواب هو الجر
 وليس النصب ألنها 

 اسم مجرور

 قمت
 بكتابة

 رسالة 

 أخطاء 
 المجرورات

 )المضاف إليه
 باإلضافة(

 قمت لكتابة   
 رسالة

 الصواب هو الجر
 وليس النصب

 ألنها مضاف 
 أليه .

 حافتي 
 الطريق

 أخطاء 
 المجرورات 

 )المجرور باإلضافة 
 مضاف إليه بأل

 التعريف

 حافتي 
 الطريق

 الصواب هو
 الطريق ألنها
 مضاف إليه

، قع فيها التالميذ على ثالث مراحل، وهي: المالحظةاألخطاء النحوية التي و  لقـد اعتمدت في تحليل 
 :وتفصيل ذلكلوصف، والتفسير، ا

 علم ـ طلب مني المعلم(، فالصواب هنا في كلمة ل مثل: )طلب مني الممخالفة نصب اسم الفاع
 الرفع ألنها فاعل. و)المعلم( ه
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 الصحراء(، فالصواب في كلمة الصحراء أن ـ إن  )إن الصحراء اسم الفاعل مثل: بمخالفة نص
 .تكون منصوبة ال مرفوعة ألنها اسم "إن"

 فالخطاء أن علم اإلعراب وغيرها من المخالفات كمخالفة نصب المفعول ومخالفة رفع خبر إن ...،
  أواخر الكلمات في الجملة بعدم إعطائها العالمات اإلعرابية المالئمة.هو خطأ يصيب 

 :الصرفيةاألخطاء  -3
التجرد  هو العلم الذي يبحث فيه عن أحوال الكلمة العربية من حيث"القول أن علم الصرف  يمكن

 األخطاء الصرفية: مننماذج بعض الهذا الجدول في و  ،1"...واالشتقاق والجمود ،والزيادة الصحة واإلعالل

 الخطـأ
 نــوع

 التفسيـــر الصــواب الخطــأ 

 حالوات
 الصحراء

 خطأ في 
 اإلفراد

 جالوة 
 الصحراء

 الصواب هو أن تأتي
 مفردة وليس 

 جمع

 من الحجاز
 خطأ في الوزن 

 من الحجارة 
 الصواب أن تأتي 

 على وزن 
 فعالة .

 وسباب
 دعوتي

 وسبب
 دعوتي

 الصواب هو أن تكون على وزن 
 )فعل( )سبب(

 لكــي تشرب 
 خطأ في 

 لكي تشربي تصريف فعل األمر

 خطأ في تصريف فعل
 األمر ألن الصواب أن
 نقول: تشربي بكتابة 
 ياء النسبة في األخير

 لن
 تتشاجروا

 خطأ في 
 المثنى

 لن تتشاجرا
 مثنى الفعلألن 

 المضارع )يتشاجر(
 هو تتشاجرا

 ورمل 
 صفراء

 خطأ في 
 مذكرال

 ورمل أصفر
 الصواب هو أن تأتي مذكر

 وليس مؤنث ألنها
 نعت رمل
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 جدمس
 عتيق

 أخطاء في 
 المؤنث

 مساجد
 عتيقة

 

 حيوانات
 كبير

 حيوانات 
 كبيرة 

 

 ناس 
 كثير

 خطأ
 في الجمع

 ناس
 كثيرون 

 الصواب هو 
 الجمع بدل 
 األفراد  

 عراجين 
 الثمار

 عراجين 
 التمور

 خطأ في جمع كلة 
 )تمر(، فالصواب

 تمور وليس
 ثمار .

فراد والتثنية والجمع مثل: )حيوانات الصرفية تنوعت بين األخطاء في اإلعصارة القول أن األخطاء 
التالميذ بين المؤنث والمذكر،  تمييزيمكن تفسير الخطأ في هذا المثال بعدم  ، حيثحيوانات كبيرة( -كبير 

ألن ما قبلها جمع مؤنث سالم، وبين الخطأ  ؛فالصواب في كلمة )كبيرة( تأتي مؤنث، وتكتب بالتاء المربوطة
من الحجارة( بسبب الخلط  -بحيث يكون تفسير الخطأ في )من الحجار  ،للفظة في اختيار األوزان المناسبة

فيتغير الوزن  ،بين الكلمات بمختلف التغيرات التي تطرأ على الكلمة من زيادة في الحروف للكلمة األصلية
 ويتغير المعنى.

 أخطاء أخرى: -4
وذلك ألنها ال  ،التالميذمكتوبة من طرف  المتعلقة بالحشو والتكرارخطاء بعض األقمت بحصر 

 :، والجدول أدناه يوضح ذلكوال الداللية مع األخطاء النحوية وال الصرفية تصنف ال
 التفسيـــر الصــواب نــوع الخطــأ الخطـأ

 أنا خلود
 أدعو كي
 لزيارة والية

 أدرار .

 أخطاء
 الوقفات

 والسكنات
 الخاطئة

 أنا خلود
 أدعوك

 لزيارة والية
 ادرار 

 بأن تكتب الصواب هو
 كلمة)لزيارة( بالكسر
 بدل السكون ألنها

اسم مجرور وبحرف الجر جاءت في 
 وسط الكالم

 فيها أشجار 
 فيها حدائق

 أخطاء 
 التكرار

 فيها أشجار
 وحدائق...

 ألن التكرار يؤدي 
 إال الركاكة في 



 الفصـل الثانـي:                          األخطـاء الشائعـة على مستـوى االبتدائيـة
 

~ 48 ~ 
 

 ... فيها ناس
 كثيرون ...

 التعبير في وسط وناس كثيرون 
 الجملة الواحدة 

 
األخطاء كثيرة في مدونة التالميذ وذلك راجع إما لنقص الزاد المعرفي أو عدم القدرة على  هذه أمثلة

روف والفصل بين الجمل، تكوين األفكار المالئمة للموضوع المطروح، باإلضافة إلى عدم توضيح مخارج الح
مكن أن تواصل الكتابة بدون توقف أو استعمال الفواصل، وأحيانا نجد نقطة توقف أمام موضع ي كما الحظت

 .سبب الملل وركاكة التعبيرذي يإلى التكرار ال فيه الجملة مما أدى
 فويةاألخطاء الش: لمبحث الثانيا

واألخطاء  يلي: األخطاء النحوية والصرفية، هذه بعض النماذج من األخطاء الشفوية المصنفة كما
في تسجيالت  والتي تم حصرها من خاللفي الحذف والزيادة وتحريف الوضع، التقديم والتأخير، الشفوية 

 منها:، بير الشفوي حصة التع
 :وهي عدة أنواع :األخطاء النحوية  -1
   :1 األخطاء النحوية في اإلعراب النوع األول: .أ
 

 التصويبات موضـع الخطــأ الجملة المسجلة

 أستعير كتابك كتابك كتابكأستعير 

 لكأخي ال تعمل مثل ذيا  مثل يا أخي ال تعمل مثل ذلك
 إلى أين يذهب أبوك أبيك إلى أين يذهب أبيك

 هل تريد شربا شرب هل تريد شرب
من األمثلة المذكورة نرى بأن موقع الكلمة في اإلعراب رفعا أو نصبا أو جرا كان متعلقا بما تقتضيه 

واألعمال، وهذا ألن اإلعراب هو نظام يهدف إلى وضع حركة مناسبة على الحرف األخير بناءا المواقف 
 على موقعها أو وظيفتها في الجملة، وتعود أسبابها إلى عدم قدرة التلميذ على تطبيق قواعد اللغة.
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 :1النوع الثاني: األخطاء النحوية في التركيب الوصفي .ب
 التصويبات موضـع الخطــأ الجملة المسجلة

 أنا في الفصل الرابع رابع أنا في الفصل رابع
 كتابتك قبيحة جدا قبيح كتابتك قبيح جدا

 التواضع من الصفات المحمودة صفات التواضع من صفات المحمودة
ه الجملة والمعلوم أن التركيب في هذ ،نكرة واالسم الذي يأتي قبله معرفة (رابع)في الجملة األولى كلمة 

وفي الجملة الثانية يجب  .بع الصفة الموصوف في التنكير والتعريف، والتركيبتوصفي، ويلزم أن ت تركيب
. أما المثال الثالث فيجب أن يأتي اوأن يكون التركيب صحيح ،م الصفة في هذه األمثلة المناسبةاستخدا

 .بتدأ معرفة ليصبح التركيب وصفياالم
  :تخدام اسم الموصولالنوع الثالث: األخطاء النحوية في اسج. 

 التصويبات موضـع الخطــأ الجملة المسجلة

 هو صاحب الخير خير هو صاحب الذي خير
 أين الذي يالئمني مالئم أين الذي مالئم لي

بعده  المتحدث أتيي واألصل أن، (الذي)موصول البعد اسم  )خير(في المثال األول استخدمت كلمة 
إن لم تكن كذلك فتكون الكلمة معرفة دون و  ،(الذي يالئمني) المثال الثاني، كما في بفعل مضارع أو ماض

 .(الخير)اسم الموصول 
  :2النوع الرابع: األخطاء النحوية في استخدام الضمائرد. 

 التصويبات موضـع الخطــأ الجملة المسجلة

 أحسنت أن تتعلم أحسن أحسن أنت تتعلم فقط
 ال نتفقألننا  ألن نحن  ألن نحن ال نتفق

أحسن )كلمة  م التلميذ الضمير المنفصل مكان الضمير المتصل، وهياتين الجملتين استخدفي ه
 .(ألن نحن)، و(أنت
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  :1النوع الخامس: األخطاء النحوية في التركيب اإلضافيه. 
 التصويبات موضـع الخطــأ الجملة المسجلة

 لوحة اسمي ضائعة االسمي لوحة االسمي ضاعت
 جميع تالميذ السنة الثالثة التالميذ التالميذ السنة الثالثةجميع 

 أول مرة عندما قرأت  أول المرة أول مرة عندما قرأت
 

 احيث يكون هو مضاف ،)ال( التصاله بضمير مفروض أن يكون المضاف محذوفا ال معرفا بـمن ال
ن اإلضافة المية وهي في كالمه، وهذا النوع م (سميا)والصحيح أن يقول التلميذ  ا،مضاف (اسم)إليه وكلمة 

جامع )في كتابه  "مصطفى الغالييني"وتفيد الملك أو االختصاص كما شرحه  (،الالم)تقدير  ما كانت على
 .(الدروس العربية

  األخطاء الصرفية: -2

عيوب ومشاكل  ولكن بالرغم من هذا فإنه ال يخلو من ،الكلم موضوعاتليعتبر الصرف علم شامل 
، لذلك يقع التالميذ في هذه األخطاء بكثرة وال يستطيعون النجاة منها نظرا لعدم توفر تعرقل سيره وتدريسه
 نذكر منها:  ،لديهم الكفاية اللغوية

 :في استخدام االسم في موضع الفعل .أ
 التصويبات موضـع الخطــأ الجملة المسجلة

 كيف تنام دائما نوم كيف أنت نوم دائما

 ال تسرع في جريك سرعة ال سرعة في الجري 
 ال تنسيئ الظن  سوء ال تكن سوء الظن جدا معي

حيث  واألمر، وهذا تركيب غير صحيح استخدم التلميذ الفاعل واسم المفعول مكان الفعل المضارع
حاضر أو ال المفروض أن يستخدم األفعال المضارعة واألمر، ألن الحادثة تقع فييخالف النظام الصرفي؛ إذ 
 .المستقبل مثل: شيء، تسرع
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 :1في استخدام الفعل في موضع االسم .ب
 التصويبات موضـع الخطــأ الجملة المسجلة

 هل تريد مزيدا من الرز تزيد هل تريد تزيد الرز
 ال أستطيع العمل بنفسي أعمل  أنا أستطيع أعمل بنفسي

 قبل األكل أدفع  تأكل قبل تأكل تدفع أوال 
 

من أسباب األخطاء الصرفية المتعلقة باستخدام الفعل في موضع االسم هي أن هناك اختالف في 
وهذا ما يؤثر على استخدام األسماء واألفعال  ،اللغة العربية  فيالموجودة  ظاهرة التركيب البنائي للكلمة

 .العربية
  : 2في استخدام األفعال الماضية والمضارعة واألمر .ج

 التصويبات موضـع الخطــأ المسجلةالجملة 

 عندما تعلمت في الخارج أتعلم قديما عندما أتعلم الخرج
 جرب أن تفهمني قليال فهمني جرب فهمني قليال

 ! تفضل أكل تأكل  تفضل تأكل أوال

استخدام التلميذ فعل مضارع في جملته رغم أن الحادثة قد سبقها الزمن، فالالزم أن  ىفي الجملة األول
يضع األفعال الماضية في زمن الماضي أما الجملة الثانية، فهذا استخدام األفعال الماضية في جملته رغم 

فالالزم هو  الحادثة تدل على زمن المستقبل وهي الجملة التالية استخدام فعل المضارع مكان فعل األمر
 استخدام فعل األمر مكان األمر.

 :3في استخدام أوزان الفعل وأوزان األسماء .د

 التصويبات موضـع الخطــأ الجملة المسجلة

 الهواء بارد جدا بريد الهواء بريد جدا

 أنا جائع جدا جوع أنا جوع جدا
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 ما عندي شهية في األكل  شهوة ما عندي شهوة في األكل 

 أنا أريد دفع هذا الطعام دفاع دفاع لهذا الطعامأنا أريد 

(، فعيل)م التلميذ اسم المفعول مكان اسم الفاعل، فكلمة بريد على وزن استخد جملة األولىالفي 
(، وهذا شهوة)ن االسم في كلمة (، والجملة الثالثة استخدم وز جائع)بدل  (جوع)م كلمة والجملة الثانية استخد
 اق الكالم.غيره مناسب لسيو  ،ادبعيد عن المعنى المر 

 األخطاء الشفوية في التصنيف السطحي: -3
 صنفت األخطاء اللغوية الشفوية في التعبير الشفوي لدى التالميذ كما يلي:

      الحذف –)ب(          الزيادة                   - (أ)

 التقديم والتأخير -)د(                   تعريف الوضع    -)ج( 
   األخطاء الشفوية في الحذف:أ ـ 

 التصويبات موضـع الخطــأ الجملة المسجلة

 هو هو أخوك الصغير صغير هل هو أخوك صغير 

 أنا ال أستطيع أن أعمل بنفسي أعمل أنا ال أستطيع أعمل بنفسي
 البن ال أعرف ألن ألن أنا ال أعرف

بع الموصوف في التعريف الصفة تتأن ومن المفروض  (،صغير)في  (األلف والالم)حذف التلميذ 
وفي الجملة الثالثة حذف ضمير المتصل للمتكلم  ،والتنكير، وفي المثال الثاني حذف "أن المصدرية"

 ومن المفروض يكون الضمير متصال باالسم. ،والمخاطب
  1:األخطاء الشفوية في الزيادة .ب

 التصويبات موضـع الخطــأ الجملة المسجلة

 هذه سيارة أبي األبي هذه سيارة األبي
 لوحة أسمي ضاعت االسمي  لوحه االسمي ضاعت

 أول مرة عندما قرأت  أول المرة أول المرة عندما قرأت 

وهذا التركيب  (،أبي، اسمي) في المضاف )المسند(، وهي في كلمات نرى في الجمل إضافة "ال"
حيث  ،معرفة "ال" التصاله بضمير الا والمفروض أن يكون المضاف محذوف ،يخالف نظام اللغة العربية

 مضاف. ( همااسم، وأب) يكون هو مضاف إليه فكلمتا
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 :1في تحريف الوضع .ج
 التصويبات موضـع الخطــأ الجملة المسجلة

 تخبرني ال بد لك أن  عليك البد عليك أن تخبرني
 أرجوا منك أن تحمل هذا  عليك أرجو عليك أن تحمل هذا

 أدعو لي  أدعيني  أدعني 

 كنت مستحيا به أستحي جدا أنا أستحي جدا معه
 

النظام اللغوي، ألنه ال يستطيع  فينالحظ بأن التلميذ ال يراعي التعبيرات االصطالحية المعروفة 
والمفروض أن تكون هذه الكلمات تقترب بالحروف التي تناسبها عند  ،التفريق بين األفعال الالزمة والمتعدية

 سياق الكالم.
 في التقديم والتأخير: .د

 التصويبات موضـع الخطــأ الجملة المسجلة
 أين وضعت قلمي؟  تضع قلمي  تضع قلمي في أين ؟

 تعاال تذهب  قم تعاال قم

 ماذا يحدث؟    موجود موجود ماذ؟

 تعاال هنا لحظة ! يا أخي هنا مدة  إال هنا مدة يا أخي
وفي أخر الجملة، وهذا يخالف نظام اللغة المعروف، وضع التلميذ أدوات االستفهام في وسط 

حيث ال يعرقل عملية االتصال بين  ،والمفروض أن يضع أدوات االستفهام في أول الجملة لتكون تركيبا سليما
رغم أن هذه الكلمة فعل أمر  ،خر الجملة( في آقم)م كلمة اني استخدالمتحدث والسامع، أما في المثال الث

   .في أول الجملة وال تناسب سياق الكالمالذي يلزم وضعها 
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الشهيد جاللي ميلود  ابتدائيةوالنحوية والصرفية لتالميذ  اإلمالئيةخطاء الشفوية األنماذج لبعض 
 :سيدي علي بلدية تازقايت بدائرة
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 المبحـث الثالث: طرق عالج األخطاء اللغوية:
إن الهدف من تحليل األخطاء هو إيجاد العالج األنسب للمشكالت واألخطاء اللغوية التي تعترض 

حيث  ،العالج المناسب لها ىل إلص  األخطاء يساعدنا على التو  ىية إلكشف األسباب المؤد ذلك أنالمتعلم، 
 :1غوية فيما يلييمكن أن نجمل أهم الحلول التي نراها مناسبة للقضاء ولو نسبيا على األخطاء الل

 إفساح المجال أمام المتعلمين من الصف األول ابتدائي للتدريب على مواقف التعبير الشفهي. -
حتى تتسع دائرة ثقافتهم بالتالي تكون لديهم ثروة لغوية  واالطالعتعويد المتعلمين على القراءة  -

 تعينهم على الكتابة والتحرج.
 للدروس. متابعة األسرة لألبناء من خالل مراجعتهم -
 التي تتخلل الدرس. ةالمناقشات البناء -
 ص بالذكر أساتذة اللغة العربية فقط.خستعمال العامية في التدريس وال ناالبتعاد عن ا -
والكتابة والمشاركة إلزالة الخوف والتردد من نفوسهم بمختلف الطرق  ثتعويد المتعلمين على التحد  -

 الممكنة.
 واالجتماعية والتربوية التي تؤثر إيجابيا على المتعلمين.مراعاة المعلمين للظروف النفسية  -
 تصحيح األخطاء وتقويم األسلوب مما يساعد على االرتقاء وتكوين زاد لغوي متين. -
 انتقاء المعلمين األكفاء. -
السنوات األولى من تعليم اللغة العربية فقط أو تخصيص نصاب وفير لها أكثر من  تخصيص -

 .المواد األخرى 
 .على قراءة النصوص الفصيحةاإلدمان  -

تيسير النحو للمتعلمين وحذف المسائل الخالفية وما إال ذلك من تعقيدات المشافهة الفصيحة  -
 .2والبناءة

تخصيص حجرة في المدرسة، يتناوب عليها األستاذة وفق برنامج معين للكشف عن التالميذ  -
 .الضعفاء فردا فردا

المستوى، حسب نتائج التشخيص في جماعة واحدة ويتلقون فيها يجمع التالميذ الذين يتماثلون في  -
  3.عالجا لضعفهم اللغوي ويكون ذلك خارج الحصص المقررة
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يجب إجراء الفحص الطبي للمتعلمين ذوي البصر الضعف ليسهل عليهم رؤية الحروف في  -
بالنسبة  كما يجب على معلم مالحظة هذه الفروقات والبحث من الحلول وكذلك األمر ،السبورة

 .ألصحاب السمع الضعيف
وتدربيهم على كيفية  ،الحرص على إثارة ميول المتعلمين وجذب اهتمامهم بأساليب متنوعة -

 .االرتجال وفن اإللقاء
 .الحرص على اختيار مواد تعليمية بسيطة -

تعيين معلم متخصص في التربية الخاصة في كل مؤسسة للمساعدة في عالج الضعف في  -
 .التعبير

 .معرفي وافر دعلى مطالعة الكتب والقصص المتالك ثروة لغوية جيدة وزا ومةالمدا -

مراعاة سن التلميذ وحاجته وتسهيل المادة اللغوية المقدمة إليه، والبعد عن عزيه النحو ومسائله  -
 .1رصعوبة وتعقيدا من غير فائدة تذك الخالفية التي تزيده

 أوجه القصور لديهم.إعداد التقويم التشخيصي للمتعلمين لتعرف على  -
 .الحرص على اإللمام بالقواعد المتعلقة باألخطاء -
الحرص على إعداد تقويمات أسبوعية لقياس مدى تحسن المتعلمين في تجنب األخطاء بمختلف  -

 .أنواعها
 .2يجب على المدرس إقناع المتعلمين في بداية تعلمهم بأهمية النطق الصحيح باألصوات -
 .دريس األصوات العربية واضحا في ذهن المتعلمينبغي أن يكون الهدف من ت -

صة في المراحل األولى من يجب أن يكون المعلم يقظا ألخطاء المتعلمين في نطق األصوات خا -
 .التعليم

 .ينبغي أن يصحح المدرس نظرته للخطأ اللغوي عند المتعلمين -

وليس تعليمه القواعد  ينبغي في السنوات األولى تعليم الطفل التعامل بالغة العربية الفصيحة -
 والمسائل المعقدة

 .يفضل للمعلم أن يتنوع أداؤه في الفصل حسب مستويات فهم المتعلمين -
ة لفهم الكلمة وتميزيها عن ينبغي أن يركز المعلم على األصوات الرئيسية التي تعتبر أساسي -

 .غيرها
مالحظة في خدمة العلمية ينبغي أن يالحظ المعلم الفروق الفردية بين الدارسين ويوظف هذه ال -

 التعليمية.

                                                             
 .16، 36التطبيقي(، المرجع سابق ، صجاسم علي جاسم، دراسات لغوية )الجاحظ عالم اللغة  1
 .613، المرجع سابق، ص  األخطاء اللغوية في نشاط التعبير لدى تالميذ السنة الثالثة متوسطيمونة جواد،  2
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راسة األخطاء الشائعة تساعد للقائمين على وضع المناهج في اختيار أنسبها سوءا من حيث تحديد د -
 .1األهداف أو طرق التدريس وأساليب التقويم

محاولة تحديد الخطأ: وفي هذه المرحلة ينبغي للمعلم أن يدرك أهمية تحديد الخطأ ألن القضاء  -
 .2عالصدره والوقوف على اإلشكال تتم المعالجة بشكل فعلى م

محيط المتعلم نحو: المناخ، والفصل الدراسي، أو طلب المساعدة من المدرسة  ىإعادة النظر إل -
 نفسها أو الزمالء، أو من تدخل األسرة في حاالت معينة.

ابهة، وأن تكون تدريب التالميذ على التمييز الصحيح بين مخارج الحروف وبين األصوات المتش -
 .دروس القراءة مجاال لهذا التدريب

عند معالجة القاعدة اإلمالئية واالبتعاد عن تقديم القاعدة بصورة مباشرة  االستنتاجيةإتباع الطريقة  -
إتقان التالميذ للمهارة المتعلقة بالقاعدة  وإلىقاعدة جديدة إال بعد االطمئنان  ىأي عدم االنتقاء إل

 .3السابقة

التزام معلمي المواد المختلفة بالتركيز على سالمة كتابة التالميذ والعمل على تصحيحها بشكل  -
 مستمر.

 االهتمام بجودة الخط وسالمة الكتابة من األخطاء النحوية واإلمالئية. -
 أن يقرأ المعلم النص قراءة صحيحة واضحة ال غموض فيها. -
ارات مختلفة كأن يجمع عشرين كلمة تنتهي بالتاء تكليف التالميذ بواجبات منزلية تتضمن مه -

 المربوطة .
 تدريب األذن على حسن اإلصغاء لمخارج الحروف، واللسان على النطق الصحيح. -
 تدريب اليد على الكتابة والعين على الرؤية الصحيحة . -
الكلمات  مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين وحثهم على المطالعة وتشجعيهم وضبط أواخر -

 4.والحفاظ على لغته األم الصحيحة

 :5وهي ،ي أحمد مدكور" مجموعة من الخطوات لدراسة الطفل للكلمةلح "عاقتر  وقدهذا، 

                                                             
،          2001، 6رشدي أحمد طعمية، المهارات اللغوية، تدريسها، مستوياتها، صعوبتها دار الفكر العربي، القاهرة، ط 1

 .211، 212ص 
النشر: عمان ) االردن (:دار المسيرة للنشر علوي عبد هللا الطاهر، تدريس اللغة العربية وفقا ألحداث الطرائق التربوية، دار  2

 . 616-610ص ، غزة المكتبة المركزية ، 2060والتوزيع والطباعة 
النشر: عمان ) االردن (:دار المسيرة للنشر علوي عبد هللا الطاهر، تدريس اللغة العربية وفقا ألحداث الطرائق التربوية، دار  3

 . 616-610ص ، غزة المكتبة المركزية ، 2060والتوزيع والطباعة 
 666ص،  2062: فردوس إسماعيل عواد، األخطاء اإلمالئية أسبابها، طرق عالجها، مجلة الدراسات التربوية 4
 .211 – 216ص ،2000 بي، القاهرة، د.ط،علي أحمد مذكور، تدريس فنون اللغة العربية ، دار الفكر العر  5
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 .مالحظة الطفل للكلمة ونطقها -
 قفل الطفل عينيه، والتفكير في كيفية تبدو الكلمة، يعني رسم صورة عقلية لها. -
 .تهجيتها مع نفسهالنظرة إال كلمة مرة ثانية ومراجعة  -
 .كتابة الكلمة من الذاكرة، مع التفكير في منظورها  -

للمطالعة والقراءة دور فعال في تصويب هذه األخطاء اللغوية في إثراء المتعلم بالمعارف واأللفاظ  -
 التي تساعده على تخطي الخطأ. 

 :1ما يليكما قام باقتراح حلول أخرى تتمثل في   
 من حيث المفردات: -أ

 .معدل تقديم المفردة الجديدة وتكرارهامراعاة  -
 .يجب أن ال تزيد الصفحة الواحدة عن كلمتين أو ثالثة كلمات جديدة -
 أن تكرر الكلمة الجديدة عدة مرات في الصفحة الواحدة. -
 من حيث الخط:  -ب
 ات والجمل مناسبا ومالئما للطفل.أن يكون الخط التي تكتب به الكلم -
 التدرج:من حيث  -ج
اسب مع فكر الصعوبة بالقدر الذي يتن ىت والجمل واأللفاظ من السهولة إلالكلمايجب تدرج  -

 ة.الطفل وقدراته العقلي
عالج ظاهرة األخطاء اللغوية المنتشرة بين المقترحة من أجل حلول ال وأ هذه عموما بعض الطرق 

 ،وقد تكون ناجحة إذا تم التقيد بها ،في المرحلة االبتدائية، وربما المراحل الدراسية األخرى  صفوف التالميذ
أو خالل  ،اليومية تمعامالالواستعمالها جيدا أثناء الدراسة أو االستعمال اليومي في الوسط االجتماعي أو 

  .هم األم أم اللغة الثانيةتعلم اللغة سوءا كانت لغت
 

                                                             
 .21، صسابقالمرجع ، فنون اللغة العربية علي أحمد مذكور، تدريس 1
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 : منها كمايلي ذكرنلقد توصلت في هذا البحث إلى عدة نتائج، 
ن العرب القدماء إلى مسألة الخطأ اللغوي، حيث عّرفوا الخطأ بأنه يتنبه اللغوي -1

ولكن  ،فقد انتبهوا إلى هذه األخطاء اللغوية اللحن، وأدركوا مدى خطورته على قواعد اللغة
 المحاولة منهم إليجاد تفسيرات مناسبة لهذه األخطاء. دون 

، راسات اللسانيات الغربية الحديثةدالفي  اخاص القد كان للخطأ اللغوي اهتمام -2
دور فعال على اكتساب من  لما لهفي العملية التعليمية،  اوإيجابي اطبيعي احيث عّدوه أمر 

 يخ المعلومة في أذهانهم.على ترس تصحيح األخطاء اللغوية مما يساعدالتالميذ ل
 ألن األغالط أقل خطورة من األخطاء. ؛الخطأ ليس نفسه الغلط -3
الضوابط السليمة اللغوية هي انحراف المتعلمين عن قواعد اللغة العربية و األخطاء  -4

 .بشكل ملفت شيوع األخطاء اللغوية في الطور االبتدائي ، وقد لوحظاالمتعارف عليه
طريقة ب عدة منها ما هو متعلق بالمعلم كأسباهذه األخطاء إلى وقوع سبب يعود  -5

...، ومنه ما هو العاميةه استعمالأو تقويمه لهذه األخطاء، أو في طريقة تدريسه للقواعد، 
وبعض المميزات األخرى كالخوف واالرتباك والعوامل  ،وكثرة سهوه هذكاءكقلة متعلق بالتلميذ 

عدم القدرة  وأ ،سمية كضعف الحواس )السمع أو البصر(باإلضافة إلى أسباب ج ،النفسية
مثل التعليمية قلة الوسائل كومنا ما هو متعلق بأسباب أخرى ، ...على نطق بعض الحروف

 كتب المطالعة.
والصرفية الكتابية منها أو الشفوية بين من األخطاء النحوية تنوع األخطاء اللغوية  -6

 . االبتدائي وانتشارها بكثرة في جميع مراحل التعليم ،مالئية والدالليةواإل
كانت أكثر األخطاء اللغوية المنتشرة بين بمختلف أشكالها األخطاء النحوية  -7
تليها ي بجهل التالميذ بالقاعدة النحوية التي تكتسب بدوام الممارسة، حمما يو  ،التالميذ

ف لصوائت، ثم الخطأ في التعريأ في ا، حيث كان أكثرها انتشارا الخطاألخطاء اإلمالئية
أقل كونها تتداخل مع نسبة باألخطاء الصرفية  وبعدها، ...والتنكير، ثم همزة الوصل والقطع

وغيرها من  ،األخير فيتعلق باألخطاء الدالليةأما الجانب ، األخطاء النحوية واإلمالئية
 .الحشو والتكرارالمتعلقة ب خرى األخطاء األ
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التي يمكن أن االقتراحات النتائج، ارتأيت أن أختم ببعض التوصيات و وبعد عرض هذه 
 :تساهم في الحد من انتشار هذه األخطاء وتفشيها، أوجزها فيما يلي

 ظاهرة من ووضع برامج تعليمية مفيدة للتالميذ تقلل  ،استغالل المواقع اإللكترونية
 األخطاء اللغوية.

 في جميع مراحل التعليم. إبرام دورات تدريبية وتكوينية للمعلمين 
 التعليم،  من كتساب لغة سليمة منذ الطور األولوا ،لخطأا الحرص على تصحيح

 .لكتابة الجيدة المفهومة والواضحةووضع قوانين صحيحة مناسبة لتعليم ا
  وتطبيق طرق العالج المتاحة،  اهمعلى تحسين مستو مساعدة أولياء األمور أبنائهم

ن عنده ن ال يعرف كيفية حمل قلم الكتابة بطريقة صحيحة، ومنهم مألنه يوجد من التالميذ م
 .عقدة نفسية اتجاه الكتابة

 ختلف المطالعة في مختلف األعمال الكتابية لكي يطلع على م تحفيز التالميذ على
 .المفردات والتراكيب النحوية

 كي لة اإلكثار من التمارين واألنشطة اللغوية التي تخدم الجانب النظري لو محا
 .تترسخ المعلومات لدى التالميذ

 يد على مثل هذه األخطاء والتشد ،حرص المعلم على مراقبة السالمة اللغوية للتالميذ
 أن يقرأ المعلم النص قراءة صحيحة وواضحة ال غموض فيها.و  ،اللغوية
 محاولة المعلم إيجاد وتوفير حصص خصوصية لدراسة هذه األخطاء اللغوية، 

 إيجاد حلول للتقليل منها.وتصوبيها ومحاولة 
 اإلمالء بالمواد وربط  ،االهتمام باستخدام السبورة في تفسير معاني الكلمات الجديدة

 .الدراسية األخرى 
 تدريب اللسان على النطق ، و على حسن اإلصغاء لمخارج الحروف تدريب األذن

 .الصحيح
  محاسبة التالميذ على أخطائهم االمالئية في المواد األخرى أي تصحيحها والتجديد

 وحرصهم على اتباع القواعد في المواد األخرى وليست مادة اإلمالء فحسب.على التالميذ 
  اعتماد المعلمين مبدأ الواجب البيتي في نسخ جمل الدرس أو القرات ومتابعة

 وتصحيحها .األخطاء التي يقع فيها التالميذ 
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 .وضع إرشادات مناسبة لتعليم الكتابة الصحيحة في كتب القراءة وكراسات الخط 
  محاولة إيجاد أنجع الطرق التعليمية لشدة انتباه فاعلية المتعلم داخل القسم خاصة

 في مواد النحو .
 .تخصيص دفاتر للتالميذ الضعفاء تكون معهم كل حصة 
 مساعدتهم في تنفيذ الخطط العالجية الخاصة  التركيز على دور أولياء األمور ومدى

 باألخطاء االمالئية ألبنائهم.
  ضرورة التركيز على المباحث النحوية التي تستخدم في الحياة واالبتعاد عن التعمق

 د القليلة في حياة التلميذ.في دراسة القواع
  ميذ التال أن يتحسن المعلم في اختيار القطع االمالئية بحيث تتناسب مع مستوى

 تربوية ودينية.وتخدم أهداف متعددة: لغوية و 
ولو بشيء أن تفيد دراستي هذه و  ،أنني وفقت في إنجاز هذه المذكرة أرجووفي األخير 

ط بل حتى في في الحد من انتشار هذه األخطاء اللغوية، ليس في المستوى االبتدائي فققليل 
بلغتنا العربية لغة القرآن الكريم، فإن أصبت فمن هللا  ضو هلنوذلك بغية اباقي المستويات، 

 .عز وجل، وإن أخطأت فمن نفسي
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 القرآن الكريم
 المعاجــم:(1
هـ/  4141 ،3ط ،، بيروت، لبنانإحياء التراب العربيدار  ،لسان العرب ابن منظور، -

 م. 4111
، م ممدد هارون، دار الجي،، بيروتعبد السال :ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، تح -
 . 4114، 4، الطبعةلبنان
 ،2الطبعة  مجدع اللغة العربية ، القاهرة ، معجم الوسيط ، ابراهيم أنيس وآخرون، -

  م .4192هـ/ 4312
عبد سالم هارون،  دار  بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، تح: أبو المسن أحدد بن فارس -

 .4114 ،4جب،، بيروت ط
 . 2002، 4القاهرة، ط لم الكتب،اع، معجم اللغة العربية الدعاصرة، أحدد مختار عدر -
م/ 2003، 4، ط، لبنانالعين، دار الكتب العلدية، بيروت ،دييالخلي، ابن أحدد الفراه -

  ـ.ه4121
 .4194، سفي، دار الكتاب اللبناني، بيروتالدعجم الفل ،جدي، صليبا -
دار الكتب العلدية للنشر، بيروت  الجوهري، الصماح، تح: أصي، بديع يعقوب وآخرون، -

 . 229- 225م، ص4111، 4لبنان، ط
 ط.-ت، د-دقطر،  ،الثراث االسالمي ءحيا، إمعجم الوسيط ،مجدع اللغة العربية بالقاهرة -
دار الجي، للنشر والطباعة،  ،معجم علوم اللغة العربية ،ممدد الشوفي رابي األسدر -

 م . 2003/ ـ ه4121 4بيروت ط
رزق، معجم الدترادفات العربية األصغر، مكتبة لبنان، ناشرون ، بيروت، غالي وجدي  -
 .م4115، 4ط لبنان
 ب:ــالكت(2
بن السراج، األصول في النمو، تح: عبد المسين اللتلي، مؤسسة الرسالة للنشر، لبنان، ا -

 .4111، 1ط
علي ابن شهيد األندلسي، التهذيب بدمكم الترتيب الجدع بين كتابي لمن العامة تح:  -

 .4111، 4جيب السواب، مكتبة الدصارف للنشر والتوزيع، الرياض، ط 
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أبو بكر حسيني ، الصوتيات العربية )الدراسات  اإلفرادية  لألصوات(، مطبعة مزوار،  -
 .2043، 4الوادي، ط

أبو هالل العسكري، الفروق اللغوية، تح: طبطبه أحدد سليم المدلي، دار الكتب العلدية،  -
 . 4111هـ/4142، 4بيروت، ط

 .2042أيدن أيدن عبد الغني، الكافي في قواعد اإلمالء والكتابة، الدار التوثيقية، القاهرة،  -
حسني عبد الجلي، يوسف، علم كتابة اللغة العربية واالمالء، والقواعد والطرق، دار   -

 .2005، 4السالم للنشر والتوزيع، الطبعة
اللغوية الشائعة، مكتبة الجي، الواعد، عدان، خالد ابن الهالل، باصر العبري، األخطاء  -

 .2005/ـه 4129، 4الطبعة
رشدي أحدد طعيدة، الدهارات اللغوية تدريسها، مستوياتها، صعوبتها، دار الفكر العربي،  -

 .2001، 4القاهرة، ط
، 2رمضان عبد التواب، لمن العامة والتطور اللغوي مكتبة زهراء الشرق القاهرة، ط -

2000. 
اهيم، طرق تدريس اللغة العربية، دار الدعرفة الجامعية، اإلسكندرية، مصر، د. زكريا إبر  -
 . 4111ط، 
زهدي ممدد عيد، نداذج في التطبيق اللغوي الدتكام، واألخطاء اللغوية الشائعة، دار  -

 . 2044، 4الصفاء للنشر والتوزيع، عدان، ط
ضاياها، دار البداية، عدان، سلدى بركات، اللغة العربية ومستوياتها وآداؤها الوظيفي وق -

 م.2001، 4ط
شريف ممدد أبو الفتوح، األخطاء الشائعة في النمو والصرف واللغة، مكتبة الشهاب،  -

 .4195القاهرة، 
 . 2003، 3صالح بلعيد ، دروس في اللسانيات التطبيقية، دار الهومة، الجزائر، ط -
لتملي،، دار غريب للطباعة صبري الدتولي، علم الصرف العربي: أصول البناء وقوانين ا -
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 األخطاء اللغوية الشائعة في المرحلة االبتدائية 
  2020/2021جامعة عبد الحميد بن باديس 

 
ظاهرة  األخطاء اللغوية الشائعة في المرحلة االبتدائية ، حيث أن   تناولت هذه الدراسة 

 األخطاء لم يسلم منها ال المعلم وال التلميذ في مختلف التعامالت الشفوية والكتابية.
اقتضت هذه الدراسة أن تأتي في مقدمة وتمهيد وفصلين وخاتمة ، تحدثت في فقد  

المقدمة عن أهمية الموضوع وسبب اختياري له، وعن عدد من المصادر والمراجع التي 
اعتمدت عليها، أهم الصعوبات التي واجهتها، وكانت التمهيد مدخال للقضية، إذ تحدثت فيه 

 ة الخطأ عند المحدثين وأهم مواقفهم .عن مسألة الخطأ عند القدامى ومسأل
وأفردت الفصل األول باألخطاء اللغوية وقسمته إلى ثالثة مباحث، المبحث األول:  

و المبحث الثالث هو مفهوم الخطأ ومرادفاته ، والمبحث الثاني أنواع األخطاء وأسباب وقوعها
 عبارة عن دراسة االخطاء وتقيمها.

عن دراسة ميدانية فتحدثت فيه عن األخطاء الشائعة أما الفصل الثاني فكان عبارة 
ه بتمهيد وقسمته إلى ثالثة مباحث، أوال: األخطاء الكتابية ئية، فبدأتعلي مستوى االبتدا

وثانيا: األخطاء الشفوية، أما المبحث الثالث فهو بعض الطرق لمعالجة هذه األخطاء، وفي 
 وبعض التوصيات واالقتراحات. أهم النتائج التي توصلت إليهاالخاتمة استنتجت 
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