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وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم ألزیدنكم {الشكر  أوال القائل في كتابھ الكریم 

  7إبراھیم } ولئن كفرتم إن عذابي لشدید

 

مني ما لم أكن أعلمھ الذي أعانني على القصد وعل فھو األول واآلخر

باإلرادة والعزیمة إلنجاز ھذا العمل المتواضع إنھ ولي ذلك  وأمدني,

.والقادر على ذلك  

أتقدم بالشكر إلى الذي مد لي ید العون بكل سخاء دون أن یبخل علّي بما 

األستاذة الفاضلة ,فكانت نعم المرشد والموجھ ,كان في وسعھا  تقدیمھ 

" .                  بحوص نوال"  

 إلى جمیع أساتذة قسم اللغة العربیة وأدابھا                                                 .

  كما أشكر الطاقم اإلداري لجامعة مستغانم                                                 .

 دویس فاتح :شكر لمن ساعدني في طبع ھذا العملال                                                       
  قریب أو بعید العمل منوكل الشكر إلى من ساھم في إنجاز ھذا             .  

 

 



 

 

 

 
 

أھدي ثمرة جھدي ھذه إلى القندیل الذي جف زیتھ فخبأ ضیاؤه في دنیا 

رحمھ هللا  أبينفسي ما حییت وبنور هللا إلى  ھ سیظل یظيءالوجود لكنّ 

.برحمتھ وأسكنھ فسیح جنانھ  

التي كانت وستظل مالك روحي وخزان عزیمتي وبسمة قلبي  أميإلى 

.وقوة لنجاحي حفظك هللا وجعلك سراجا منیرا  

.عبد اللطیفو أسماء األعزاءإلى إخوتي   

.األھل واألصدقاء إلى جمیع  

 

_حفظھم هللا_  
 

 

 

           



 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  
  

  
  
  
  

 

 

 



 مقــــدمـــــة
 

 
 أ

 

:بسم هللا الرحمان الرحیم والصالة والسالم على أشرف المرسلین أما بعد  

ھا أنزل یف ,نحمد هللا تعالى على رفع مكانة اللغة العربیة وجعلھا لغة اإلسالم والمسلمین

ھ لََتْنِزیل "لقولھ تعالى.محمد صلى هللا علیھ وسلمالقرآن  الكریم على حبیب الخلق سیدنا  وإنَّ
,َربِّ الَعالَِمین وَح األَِمین   لَ ِبِھ الرُّ " ِبلَِساٍن َعَربِيٍّ ُمبِین,َعلَى َقْلِبَك لَِتُكوَن ِمَن الُمْنِذِرین,َنزَّ

.195-192سورة الشعراء   

خطاء َنَكادومع األسف أصبح الناطقون بھذه اللغة السخیة یقعون في أ        

لذا كان موضوع ھذه المذكرة یتركز على األخطاء  ,ال نفرقھم عن غیر الناطقین بھا  

أسباب  وكنموذج اخترنا طلبة المرحلة النھائیة شعبة آداب وفلسفة بذكر, اللغویة الشائعة  

راجیة من المولى أن یكون , األخطاء اللغویة ووضع حلول أو قاعدة لتدارك ھذه األخطاء

.بحث نافعا في تقویة اللغة العربیة داخل مؤسساتنا التربویة بشكل خاصھذا ال  

وأما األسباب التي دفعتني إلى اختیار موضوع األخطاء اللغویة .ومجتمعنا بصفة عامة

:الشائعة عند تالمیذ القسم النھائي آداب وفلسفة  

تى كتاباتنا الشائعة عند التالمیذ داخل مدارسنا وجامعاتنا وح كثرة األخطاء اللغویة .1

 .وبالتالي أصبحت متفشیة داخل المجتمع

 .الرغبة في معرفة أسباب ھذه األخطاء اللغویة .2

الصعوبة في  التحدث باللغة العربیة وكثرة األخطاء عند طالَب اآلداب كونھم المعنیون .  3

 .باللغة بصفة خاصة بحكم التخصص

 



 المقــدمـــــة
 

 
 ب

  :مشكلة البحث
  ,تمعنا تنحصر في كونھا لغة القرآنداخل مج  من المالحظ أن أھمیة اللغة العربیة

فإَن إقبال طالَب اآلداب على تعلم العربیة لیس من أجل التفقھ في اللغة ورغبة فیھا  وعلیھ

وإنما لتدني مستوى التالمیذ جعلھم یتوجھون إلى ھذا االختصاص فھو غیر مقترن بمعدل 

أًن ا والقائمین على ھذا المیدان وجدو، فأصبح تعلم العربیة إجباري ال حب وال شغف.عالي

فالھدف من ھذه الدراسة ھو اإلجابة عن األسئلة ، ي أخطاء كتابیة ولغویةالتالمیذ یقعون ف

  :اآلتیة

 عتمدة لتجنب ھذه األخطاء؟ھي الطرق المُ  وما ماذا نقصد باألخطاء اللغویّة؟ .1

 ھل یقع طالب الجزائر في األخطاء النحویة في كتاباتھم؟ .2

 ؟ھل یعاني طالب القسم النھائي آداب وفلسفة من األخطاء الصرفیة .3

 ھل یواجھ طالب القسم النھائي مشكالت في اإلمالء والخط؟ .4

 ھي عالقتھ في تجاوز األخطاء؟ ما ھو التقویم؟ وما .5

 ھل یلعب االختبار دورا في معرفة أخطاء طالب القسم النھائي؟ .6

  :یھدف البحث إلى:أھداف البحث

والكشف عن ,وأھم الدراسات حولھا ,معرفة األخطاء اللغویة كمفھوم  . أ

 وحلولھامسبباتھا 

 التعرف على األخطاء الصرفیة والنحویة واإلمالئیة التي یقع فیھا الطالب   . ب

  .الجزائریة تالثانویاتقدیم أمثلة حول األخطاء بالعودة إلي إحدى   . ت
  :الدراسات السابقة

 تم عالج ھذا الموضوع بالجزائر العاصمة ولكن لم نتمكن من االتصال بصاحب البحث

  :الدراسة األولى، بالموضوع في البلدان األخرىولكن ھناك بحوث ذات الصلة 

كتاب لفھد خلیل زاید بعنوان األخطاء الشائعة النحویة والصرفیة واإلمالئیة والذي حاول أن 

  .یحصر األخطاء اللغویة والتي یقع فیھا تالمیذ المرحلة العلیا بالتحلیل والتصنیف
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 ت

لألستاذ جاسم محمود الحسون وحسن جعفر الخلیفة وكتابھ طرق تعلیم  :الدراسة الثانیة

  والذي حلل لنا أسباب الضعف في النحو واإلمالء والخط.اللغة العربیة في التعلیم العام

  الكافي في أسالیب تدریس اللغة ,للدكتور محسن علي عطیةوالدراسة الثالثة , والتعبیر

مصطفى عوض دیاب،اللُّغة العربیة دراسات  مریم جبر فریحات،:والدراسة الرابعة، العربیة

  نظریة وتطبیقیة في المستویات اللُّغویة وأصول الكتابة وتذوق النصوص،

  للدكتور مجدي :امسةوالدراسة الخ .والّذي اعتمدنا فیھ على دراسة المستوى الصوتي

إبراھیم محمد إبراھیم، مداخل  الخطأ عند الناطقین للممنوع من الصرف والَّذي اعتمدنا فیھ 

  .یسعنا المقام لذكرھا على دراسة المستوى الصرفي،وغیرھا من الدراسات الّتي ال

  : منھج البحث

  ئج المتوقعةاعتمدنا في ھذا البحث على المنھج الوصفي التحلیلي ،للوصول إلى النتا

  .واالعتماد على النموذج من المدرسة الجزائریة ثانویة أحمد قسوس

  :ھیكل البحث

ن المدخل أساسیات : یتكون ھیكل الدراسة من مقدمة ومدخل وثالثة فصول وخاتمة،یتضمَّ

البحث من مفھوم للخطأ اللٌّغوي واللُّغة العربیة،وأھم الدراسات حول الموضوع 

ا الفصل ل  وتحلیلھا،وأمَّ فیھ حدیث عن :فیحتوي على األخطاء اللُّغویة ،والفصل الثاني:األوَّ

  .فیتضمن الجانب التطبیقي:التقویم اللغوي،والفصل الثالث

ا الخاتمة فتشمل نتائج الدراسة والتوصیات   .وأمَّ

  :یقوم ھذا البحث على  التقسیمات اآلتیة:تقسیمات البحث

 



ةــــدمـــمق  
 

 
 ث

  :المقدمة  -

 مشكلة البحث 

 أھداف البحث 

 الدراسات السابقة 

 منھج البحث 

 ھیكل البحث 

 تقسیمات البحث 

  :نلخصھ في النقاط اآلتیة :المدخل-

 مفھوم للخطأ اللغوي 

 المخالفات اللغویة 

 مفھوم اللُّغة 

 الدراسات السابقة 

 الصواب والخطأ عند القدماء والمحدثین 

 معاییر الخطأ 

 اتجاھات تحلیل األخطاء اللٌّغویة 

  األخطاء الغویة تخطیطھا ومھاراتھا :الفصل األول-

 األخطاء النحویة:المبحث األول  

 مشكالت قواعد النحو:المبحث الثَّاني  

 طرائق تدریس القواعد:المبحث الثالث  

 األخطاء الصوتیة:المبحث الرابع  

 األخطاء الصرفیة:المبحث الخامس  

 األخطاء المعجمیة:المبحث السادس  

 األخطاء اإلمالئیة:المبحث السابع  

رداءة الخط والكتابة :المبحث الثامن  



ةــــدمـــمق  
 

 
 ج

 أخطاء الصیغ والروابط األسلوبیة :المبحث التاسع  

 أخطاء القراءة :المبحث العاشر  

 التخطیط اللّغويسیاسة  :المبحث الحادي عشر  

 بناء المحتوى اللّغوي:المبحث الثاني عشر  

 اللّغویة الرصید :المبحث الثالث عشر  

 المھارات اللّغویة :المبحث الرابع عشر 

  التقویم اللّغوي:الفصل الثاني-

 التقویم لغة واصطالحا :المبحث األول 

  التقییم لغة واصطالحا  

  القیاس اصطالحا  

 العالقة بین القیاس والتقویم:المبحث الثَّاني 

 مستویات التقویم:المبحث الثالث 

 مجاالت التقویم:المبحث الرابع 

  أنواع التقویم:الخامسالمبحث 

 وظائف التقویم:المبحث السادس 

 خصائص التقویم:المبحث السابع 

 أھداف التقویم :المبحث الثامن 

 خطوات التقویم ومبادئھ:المبحث التاسع 

 صعوبات التقویم:المبحث العاشر 

 أخالقیات التقویم التربوي :المبحث الحادي عشر 

 التقویم والعملّیة التعلیمیةالتفاعل بین عملیة :المبحث الّثاني عشر 

 أدوات التقویم :المبحث الثالث عشر 

 .مصادرھا-أنواعھا-مقاییس نجاعتھا- التعریف:التمارین .1

 .بناءه-ومآخذه االختبارمزایا - أنواعھ- التعریف :االختبار .2



ةــــدمـــمق  
 

 
 ح

 المالحظة  .1

 ساللم التقدیر .2

 المقابالت واالستبیانات .3

 تقویم األخطاء اللغویة وتصحیحھا :المبحث الرابع عشر 

 منھج تقویم األخطاء :المبحث الخامس عشر 

 منھج تقویم األخطاء  . أ

 عالقة التقویم بالمنھج  . ب

  الجانب التطبیقي :الثالثالفصل  -

 األول االختبار :المبحث األول 

 الثاني االختبار :المبحث الثاني 

 الثالث االختبار :المبحث الثالث 

 التعبیر الكتابي :المبحث الرابع 

 االستبیانتحلیل  :المبحث السادس 

  أھم النتائج :الخاتمة -

  قائمة المصادر والمراجع -
  الفھرس -

  ."والسدادومن هللا كل التوفیق "
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أََلْم َتَر َكْیَف َضَرَب هللاُ َمَثالً َكلَِمًة َطیبُة كَشَجَرة طیَِّبة أًْصلَُھا ثابت و َفْرُعھا " : قال هللا تعالى
األمثالَ لِلناِس َلعَلھم ُتؤتي أُكلھا ُكل ِحین بإذِن َربھا وَیْضِرُب هللاُ ) 24(في السماء 

َوَمثلُ َكلَِمٍة َخبیثٍة َكَشَجَرٍة َخبیثٍة اجتثْت ِمْن َفوِق األرِض ما لھا ِمْن َقرار ) 25(َیتذَكرون 
.26-25- 24-سورة إبراھیم  ) "26(  

)5(اآلیة,سورة األحزاب" َولَیَس َعَلْیُكم ُجناح فِیَما أَْخَطأُْتم بِھ " و قولھ تعالى   

) 92(  اآلیة ,سورة النساء" َوَمْن َقَتلَ ُمْؤِمناً خطئاً "  :و قولھ أیضا  

ھ مِ وْ قَ  ةَ غَ لُ  بّ حِ یُ  نْ ى أَ لَ أ عَ شَ نْ یَ  مْ لَ  نْ مَ ": " فلسفة اللغة العربیة " یقول عثمان أمین في كتابھ 

 ةِ جَ رَ دَ  لوغِ ي بُ فِ  دَ ھْ ل الجُ ذُ بْ یَ  مْ لَ  نْ مَ ھ وَ تِ یّ مِ وْ ص قَ ائِ صَ خَ ان بِ ھَ تَ تھ، و اسْ أمّ  اثِ رَ تُ بِ  فّ خَ تَ اسْ وَ 

ة یَّ صِ خْ الشَّ  لِ الَ حِ ، وانْ ورِ عُ د الشُّ بُ لَ تَ ھ بِ اتُ یَ ت  حَ مَ سَ ة، اتَّ یَّ رِ ھَ وْ الجَ  ورِ ن األمُ ر مِ مْ ي أَ فِ  انِ قَ اإلتْ 

" .ورمُ یر األُ ثِ ي كَ ة فِ حیّ طْ السَّ ن، وَ اوُ ھَ ھ التَّ ینُ دِ  حَ بَ صْ ل، وأَ مَ العَ  نِ ود عَ عُ والقُ   
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، كما أنھا لیست لیست محدودة في مكان ال تغیره:ي اللغة ھي مثل الكائن الحإن  -        

ثابتة في زمان ال تتجاوزه، بل إنھا تخضع لجمیع مظاھر السلوك اإلنساني و من ھنا كانت 

، و رقي الحیاة اإلنسانیة و من منطلق أن اللغة أداء مھم في نقل األفكار و نموھااللغة 

نظریتھ الحدیثة في علم اللسانیات معتبرا أن اللغة " سوسیردي "ظاھرة اجتماعیة أسس 

مجموعة من العالمات تعبر عن األفكار على أساس أن اللغة أقوى الروابط ، بین أفراد 

، ، في حین میز بین الكالم و اللغةالمشتركة و ضمان لھا لحیاتھم المجتمع و ھي رمز 

و الذي یضمن عملیة التواصل ، و ھلكل لغة لیةھو الممارسة الفع –الكالم  -باعتبار األول  

و من ھنا كانت  دوركایم، وبذلك فھو متأثر بالمدرسة االجتماعیة الفرنسیة التي أنشأھا بینھم

.كثر أھمیة في وحدة األمة العربیةاللغة العربیة ھي الرابط األ  

ة في القرن و لقد خرجت اللغة العربیة من موطنھا األول في شبھ الجزیرة العربی" -      

و انتشرت في األمصار و األقطار التي فتحھا المسلمون ) السابع میالدي ( األول الھجري 

یا و حدود سط آسا، فلم تكد تمضي مائة عام على خروجھا من موطنھا حتى امتدت إلى أو

لخلود كونھا مرتبطة و لقد میز اللغة العربیة ا،ین شرقا و اسبانیا و جنوب فرنسا غربا الص

ل عبئ حفظھا و قد تحمّ لاللغات اإلنسانیة لم تتسم بھا ال قدیما و ال حدیثا ، و  نّ دین فحین أبال

و لقد أبدل  2"إنا نزلنا الذكر و إن لھ لحافظون : " قولھ تعالى 1"ضمان بقائھا نطقا و خطا

أغرب ما وقع في تاریخ  إنّ  : "إعجابھ و دھشتھ لھذه الظاھرة قاتالرینان اللساني الفرنسي 
ب حل سره انتشار اللغة العربیة، فقد كانت لغة غیر معروفة بادئ ذي بدء ، عُ البشر  و صَ 

فبدت فجأة على غایة الكمال، سلسلة غنیة، كاملة بحیث لم یدخل علیھا منذ ذلك العھد إلى 
ألول  یومنا ھذا أدنى تعدیل مھم، فلیس لھا طفولة و ال شیخوخة ظھرت تامة مستحكمة

و بالمقابل فإن المبحر المتعمق لدراسة التاریخ اإلنساني  3"مرة بعكس اللغات األخرى 

العربي یرى بأن العربي حریص على لغتھ حرصا شدیدا مقدرا لقیمتھا و مكانتھا في حیاتھ، 

                                                        
دراسة تاریخیة لنشأة العربیة والخط  –العربیة وتطور التاریخ  –كریم زكي حسام الدین . د - 1

   7  ص www.kotobarabia.com       وانتشارھما 
9: سورة الحجر - 2  
دراسة تاریخیة لنشأة العربیة والخط  –العربیة وتطور التاریخ  –كریم زكي حسام الدین . د - 3

  8 ص www.kotobarabia.com       وانتشارھما 
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تعرف أنسابھم و أحسابھم، و حتى  فھي مستودع أشعار العرب و أمثالھم و أفكارھم، و بھا

ا من أسواقھم التجاریة أسواقا أدبیة، و بدخول العجم إلى اإلسالم انتشر اللحن و نھم جعلوأ

صارت اللغة العربیة عرضة لألخطاء فظھرت العدید من الكتب التي تحمي العربیة بدایة 

أبو األسود الدؤلي أبوابا من النحو ذكر فیھا عوامل الرفع و النصب و الجر و " بتألیف 

 الفراھیديو المفعول والمضاف، ثم جاء من بعده الخلیل بن أحمد  الجزم و دل على الفاعل

ففتح أبواب النحو و مد إطنابھ و أوضح عللھ و بلغ أقصى حدوده و استوعب فیھ غایة 

مراده و كان في علمھ فذا ال نظیر لھ و فردا ال قرین لھ ثم وضع أبو حاتم كتابھ یقوم بھ 

اول لتتوالى العدید من المؤلفات تح 1"أھل عصره من كالم العرب و سماه كتب لحن العامة 

)ه 189ت (ما تلحن فیھ العامة " العرب َكُمَؤلَّف الكسائي وقع على ألسنرصد الزیغ الذي   

  .غیرھا من المؤلفات و) ه 577ت (المدخل إلى تقویم اللسان "ودراسة ابن ھشام اللخمي 

و مع انتشار أسالیب التعلیم الحدیثة و سرعة الطباعة و النشر و كثرة المراجع  -      

العربیة أن تتطور متجاوزة بذلك القالب الذي وضعھا فیھ أسالفنا اللغویة، فكان ال بد للغة 

الكرام من أئمة اللغة و غیرھم كون قوانین الطبیعة و االجتماع تفرض علینا أن تكون ألبابنا 

.أكثر نضجا من عقول أجدادنا و أكثر استیعابا للمعرفة   

یین الوحدة و أوقعنا في إن ما یحدث ألمتنا من تفكك سیاسي لألمن الذي قطع شرا -      

، كل ھذا انعكس عل لغتنا العربیة فتوقف نموھا، و لعل ركود اجتماعي و انسیاق تام للغرب

ما حملتھ الحضارة الحدیثة من تطور تكنولوجي عن العقل األوربي من اختراعات و أفكار 

.  التطوربیة مرغمة على مواكبة ھذا جعل من اللغة العر.علمیة جدیدة في مختلف األنشطة 

فغلبت على أحادیثنا العامیة حینا و اللغة األجنبیة ، ویعد التوفیق بین األمرین صعبا وعسیرا

.            أحیانا أخرى  

                                                        
، أبي بكر الزبیدي )الجمع بین كتابین لحن العامة(التھذیب بمحكم التھذیب  ،ابن الشھید األندلسي  - 1
ص  1999 –ه 1421 1، مكتبة المعارف، الریاض ط)تحقیق دكتور علي حسن البواب(،) ه379(

48.  
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التعلیمیة خصوصا، فأثقلت للغوي شائعا في حیاتنا الیومیة ووأصبح الخطأ ا -     

كاھل المختصین في اللغة و القائمین علیھا،  مما جعل أولیاء أمور الطالب و 

المعلمین في المدارس و األساتذة في الجامعات یدقون ناقوس الخطر لكثرة أخطاء 

و ما زاد الطین بلة انتشار ھذا الداء في العدید من ،طالبنا في جمیع المستویات 

كتب و بین الصحفیین و حتى في الخطب الدینیة و غیرھا، و إن دل المؤلفات و ال

.   على مجتمعاتنا اھذا الشيء فإنما یدل على الوھن الذي أصبح مسیطر  

و علیھ صار لزاما التصدي لھذه المشكلة من خالل الدراسات الشاملة لھذه  –         

لحلھا و إصدار القرارات األخطاء و ذلك بالوقوف على أسباب المعضلة ووضع الفرضیات 

.                    الالزمة لمعالجتھا بشكل جذري  

عنى األخطاء اللغویة و أنواعھا و ألجل ذلك كان ال بد من التعرف على م -         

و المحدثین من  معاییرھا ضمن ھذا المدخل،  باإلضافة إلى الحدیث عن مواقف القدماءو

قویم الذي أفردنا لھ فصال ت تحلیلھا ثم تطرقنا إلى التمسألة الصواب و الخطأ و اتجاھا

.كامال  

ولكي نحدد مفھوم الخطأ البد أن نتطرق إلى الجانب اللغوي فاالصطالحي فیما   -      

رنة بالتطور الحاصل أو التغییر یتعلق بطبیعة اللغة فإنھا ال تبقى على حالھا بل ھي مقت

فیا أو نحویا أو أسلوبیا، فالحیاة متجددة لذا ، صوتیا أو صروالتبدیل، في كل ظواھرھا

تستلزم أنماط من الكالم جدیدة تقابل حاجتھا التعبیریة و تفي بأغراضھا و مقاصدھا التي 

.تختلف من طور آلخر  

في اللغة معاني ستة      وللحن": اللحن "  -)1: و سنشیر ھنا للمخالفات اللغویة المختلفة  

لیت األمیر أطاغي فشفیتھ      : الذي شاھده قول الحكم األسديراب الخطأ في اإلع: أولھا
من كل من یكفئ القصید و یلحن،                                                               

اللحن َكَما َتعلموا الُسنة والَفرائض وَ : " الذي شاھده قول عمر رضي هللا عنھ: اللغة: ثانیھا
"تْعلمون القُرآن   
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:الغناء وترجیع الصوت والتطریب الذي شاھده قول یزید بن عثمان: ثالثھا  

ىنَ غْ تُ  نِ تَ ى فِ لَ عَ  ةً قوَ طَ ا          مُ مً جِ تَ سْ مُ  كَ ادَ ؤَ فُ  تُ كْ رَ تَ  دْ قَ لَ   

اون أنَ زُ حْ مَ لْ لِ  نَّ ا عَ ا مَ إذَ              ــنِ حْ لَ بِ  ھُ بُ كَ رْ تَ ا وَ ھَ بِ  یلُ مِ یَ   

ى سَ عَ وَ  يَّ لَ ون إِ مُ صِ تَ خْ تَ لَ  مْ كُ إنَّ "الذي شاھده قول الرسول صل هللا علیھ وسلم : الفطنة: رابعھا
 ھُ لَ  عُ طَ قْ ا أَ مَ نَّ إِ یھ فَ خِ أَ  قِّ حَ  نْ مِ  ءِ يْ شَ بِ  ھُ لَ  تُ یْ ضَ قَ  نْ مَ ، فَ رِ خَ اآلَ  نَ ة مِ فَّ خِ بِ  نُ حَ لْ م أَ كُ ضُ عْ بَ  ونَ كُ یَ  نْ أَ 
"ارالنَّ  نْ مِ  ةً عَ طْ قِ   

:شاھده قولھ القتال الكالبي: واإلیماء التعریض: خامسھا  

1". ابِ تَ رْ المِ بِ  سَ یْ ا لَ یً حْ وَ  تُ یْ حَ وَ وا        وَ ھُقَ فَ تَ  َكْیَمالِ لَِحْنُت  دْ قَ لَ وَ "  

 30اآلیة " َولَتْعِرَفنھم فِي َلْحِن الَقْولِ "المعنى والفحوى الذي شاھده قولھ تعالى  :سادسھا

  2من سورة محمد

أن اللحن في الكالم المولد أي أنھ ): 395ت (فیرى أحمد فارس ": أما اصطالحا -      

أن ھذا , یوھان فك وذكر, محدث لم یكن في العرب العاربة الذین تكلموا بطباعھم السلیمة

اللفظ القدیم اللحن الذي یطلقھ علماء اللغة واللغو اصطالحا على الخطأ في اللغة إنما اكتسب 

على تغییر معناه األصلي في وقت متأخر نسبیا وأن ھذا المدلول نتیجة التفاق عرفي 

تتمیز باإلشارة للمیل والتحول  وتدل المشتقات إلى معان. "مال": المدلول األصلي للفظ ھو

: عن المألوف، أي التحول من الصواب إلى الخطأ، ورأى ابن عبد ربھ في كتابھ العقد الفرید

عراب وأربع عشر مسألة ظھر اللحن أن عشرین مسألة ظھر فیھا اللحن في اإل) ه338ت (

3فیھا في األصوات والصیغ ومجال استعمال الكلمة وبنیتھا  

                                                        
دار وائل للنشر , األردن , د محمد أبو الرب، األخطاء اللغویة في ضوء علم اللغة التطبیقي، عمان - 1
.31ص  ,2005,  1ط  
.32ص   المرجع نفسھ - 2  
  34ص   المرجع نفسھ - 3
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وعلیھ نجد أن اللحن یقصده  بھ خروج الكالم الفصیح عن مجرى الصحة في بنیة  -       

الكالم أو تركیبھ أو إعرابھ واستعمل اللحن األول مرة بھذا المعنى عندما تنبھ العرب بعد 

.باألعاجم بین النطق السلیم والنطق الملحون اختالطھم  

بالشيء فال تعرف وجھ الصواب فیھ  اجاء في لسان العرب أن الغلط أن تعی": الغلط -)2

.أن ذلك یكون من غیر تعمد) ه 175ت (وذكر اللیث   

الغلط ھو وضع الشيء في غیر موضعھ ولذلك یجوز أن  إنّ : وقال أبو الھالل العسكري

فالخطأ ما كان ، وجھھفي حین أن الخطأ ال یكون صوابا على ,ب في نفسھیكون الغلط صوا

، ولیس الغلط ما یكون الصواب خالفھ فالغلط أن یسھى عن ترتیب الشيء الصواب خالفھ

".وإحكامھ والخطأ أن یسھى عن فعلھ أو أن یوقعھ من غیر قصد لھ ولكن لغیره  

األغالط ناتجة عن فشل في مقاربة اللغة ومواءمتھا بالموقف وتتجسد  وعلیھ نستنتج بأنّ  -

.فیما یسمى باألغالط االجتماعیة ویظھر لنا األسلوب الغلط في اللھجة المتنوعة  

إن زلق اللسان الذي ): "ه 400 ت(قال أبو ھالل العسكري ) العثرة، الھفوة( ":الزلة -)3

وعّرف إبراھیم أنیس الزلة , تجري على لسانھال یزال یسقط السقطة، وال یریدھا ولكن 

بأنھا انحراف العربي عن طرق أداء سلیقتھ اللغویة مرجعا ذلك إلى أمر طارق أو موقف 

1"رھیب أو ساعة تعب أو غضب أو انفعال  

ولكن یمكن تفسیر الزالت ,وقد نقول عند وقوعنا في الخطأ زالت لسان أو قلم  -        

اسیة وإن كانت فعال زلة فإننا نستطیع تدارك األمر والعودة بالرجوع إلى محددات أس

بأن زالت   Sigmund. Freud   فرویدبسرعة وتصحیح الخطأ بثقة عالیة ویرى 

اللسان إن ھي إال أعراض لقوى غیر واعیة أو صراع عقلي في داخل الفرد نفسھ تحتاج 

  إلى تغییر نفسي واع بمعنى آخر كلمات تحل محل كلمات أخرى في حالة 

 .یمكن تداركھا والعودة إلى الصحیح ارتباك شدید أو خوف

                                                        
38محمد أبو الرب  ،األخطاء اللغویة في ضوء علم اللغة التطبیقي، ص  - 1  
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     " :ان العربلس"فیرى ابن منظور : الخطأ لغة ا موضوع دراستنا فھوأمّ  -

اء" -          َولَْیَس َعَلْیُكم "ضد الصواب، وفي التنزیل قولھ تعالى : َخَطأ، الَخَطأ والَخطَّ
عداه بالباء ألنھ في معنى  عثرتم أو غلطتم ,)5(من سورة األحزاب" ُجَناح فِیَما أَْخَطأتم ِبھ

.تموت رب إني أخطأت، أو نسیت، فأنت ال تنسى، وال یا: وقولھ ُرْؤَبة  

وذلك أن من , فانھ اكتفى بذكر الكمال والفضل، وھو السبب من العفو وھو المسبب -        

إن زرتني أكرمتك، : حقیقة الشرط وجوابھ أن یكون الثاني مسببا عن األول نحو قولك

, مسببة  ولیس كون هللا عزَّ وجّل غیَر ناس ٍ وال مْخِطئ أْمًرا مسِببا عن خطأ ُرْؤَبة فالكرامة

َوال عن إصابتھ إنَّما تلك صفة لھ عّز اسمھ من صفات نفسھ لكنھ كالم محمول عن معناه أي 

ومن (: إن أخطأت أو نسیت فاعف عني لنقصي، وفضلك وقد یمد الخطأ وقرئ بھما قولھ 
وأخطأ وتخطأ بمعنى وال تقل أخطیت وبعضھم ، )92(من سورة النساء)قتل مؤمنا خطأ

عن الزجاجي ي ھذه المسألة وتخطأ كالھما أراه أنھ مخطئ فیھا فوأخطأه وبخطأ لھ : یقول
1"حكاھا في الجمل وأخطأ الطریق، عدل عنھ،وأخطأ الرامي الغرض لم یصبھ:  

خطئا : خطأ، خطئ الرجل"فیرى  وأما الخلیل بن أحمد الفراھیدي في كتابھ العین -       

فھو خاطئ، والخطیئة أرض یخطئھا المطر ویعیب غیرھا، وأخطأ إذا لم یصب الصواب، 

 وخطایا  أصلھا خطاٌئي

: جائي: ففرو بھا إلى یتامى وكرھوا أن یترك على إحدى الھمزتین فیكون مثل قولك -      

2"ألن تلك الھمزة زائدة  

ھ في األسماء الصحیحة نظیرا ففروا منھا إلى ذلك، والخطأ وھذه أصلیة ووجدوا ل"  -     

أُْتھ َتْخِطَئة 3"مالم ُیَتَعمد ولكن ُیْخِطأ َخَطأ وَخطَّ  

                                                        
 ،المجلد المصري، لسان العرب، ریقياإلفأبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور  - 1

65،ص 3،1994بیروت، لبنان، دار صادر من أ، ب، ط   
 ،، بیروت)أ، خ(، كتاب العین ) اويدعبد الحمید ھند: تحقیق(، )ه170ت(بن أحمد الفراھیدي  الخلیل - 2

418ه، ص 1424م  2003، 1لبنان، دار الكتب العلمیة، ط  
.418ص  :مرجع نفسھال - 3   
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الخطأ مجاوزة حد الصواب، یقال ) ه 395 -555(مقاییس اللغة ابن فارس "ویرى  -      

ُ طِ خْ ء یُ يَ طِ خَ أخطأ إذا تعدى الصواب وَ  1"إذا أذنب أ  

ضد الصواب : والخطأ  الخطء،): ه817 -769( المحیط أبادي القاموسالفیروز وأما  - 

أَ َوَخطِ  ة، وأَْخَطأ َسلََك َسِبیل َئ َوأَْخَطْیت لغة ردیئة أو لثغوقد أَْخَطأَ إِْخَطاًءا َوَخاِطَئة وَتَخطَّ

د َوَمَع الَخَواِطيء َسْھٌم َصاِئب یَ  ْضِرب لَِمْن َیْكُثر َخَطأ َعاِمًدا أَْو َغْیِره أَو الَخاِطيء ُمَتَعمِّ

2"الَخَطأ َوُیِعیُب أَْحَیاًنا  

ومن ھنا نجد بأن المفھوم اللغوي للخطأ یشیر إلى االبتعاد عن الصواب واالنزیاح   -        

عنھ وھذا ما أجمعت علیھ معظم المعاجم اللغویة القدیمة بحیث ال یؤدي اللفظ معنى المنوط 

.بھ  

فھو إصابة خالف ما یقصد وقد یكون في القول : "للخطأوأما الجانب االصطالحي  -      

والفعل، واللحن صرف الكالم عن جھتھ، ثم صار اسما الزما لمخالفة اإلعراب ولذلك ال 

.یكون إال في القول، َفُیَقال لََحَن في كالمھ وال ُیَقال لََحن في فعلھ  

تعلمي اللغة الھدف من بأنھ استخدم م:في ظل اللغویات التطبیقیة كریستالویرى  -      

3"المادة اللغویة بصورة مخالفة  لقوانینھا ألن معرفتھم بھذه القوانین غیر كاملة  

ھو الناتج عن االستخدام التلقائي أو العضوي للغة : والخطأ في ضوء علم اللغة العصبي"

4"ویمكن َعْزُوه إلى قصور عصبي عضلي یسیطر على الدماغ  

       

 

                                                        
،معجم )تحقیق عبد السالم محمد ھارون (، )395-555(أبي الحسین أحمد بن فارس بن زكریا  -1 

198، ص 1979 -2،1399دار الفكر، جمقاییس اللغة،   
، الھیئة 1،القاموس المحیط ،ج) ه817- 769(مجد الدین محمد بن یعقوب ،الفیروز أبادي الشیرازي  - 2

14،دون ط، ص 1301المصریة العامة للكتاب نسخة مصورة عن الطبعة األمیریة، سنة   
44قي، ص د محمد أبو الرب ، األخطاء اللغویة في ضوء علم اللغة التطبی - 3 -  

44ص  :المرجع نفسھ - 4  
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بأنھ أحد مصطلحات علم اللغة  :لخطأ في ضوء علم اللغة النفسيا كریستال"ویعرف  -

النفسي الذي یعود لألغالط في الكالم الشفوي أو المكتوب والتي ُتْعَزى إلى عیب في 

1"األوامر المرتبطة بعضالت األعصاب في الدماغ  

النفسي أنواع ونجد بأن للخطأ   ،ومن ھنا نستنتج بأن الخطأ ھو خرق نظام اللغة األم -      

فمنھا ما ھو مرتبط بالصعوبات المتعلقة باألصوات والمورفیمات، وھناك ما ُیْعَرف بالزالت 

اللغویة وأخطاء عدم الطالقة في الكالم الیومي وسنحاول أن نعطي لمحة صغیرة لتعریف 

.اللغة من الجانب اللغوي واالصطالحي ثم الغوص في موضوعنا  

أصوات ُیَعبِّر بھا كل قوم عن أغراضھم، أما " "الخصائص" ابن جنيفاللغة عند  -      

ة من لَغْوت أي َتَكلََّمت وأصلھا لغو، وقالوا فیھا لغات ولغو، كثبات : تصریفھا فھي فُعَّ

أي بالباطل، وفي " اامَ رَ كِ  اورُّ مَ  وِ لغْ الَّ بِ  اورُّ ا مَ وإذَ : "وقال تعالى,وثبون، وقیل منھا لغي یلغي 

.2أي تكلم" اغَ لَ  دْ قَ فَ  ھْ صَ  ةِ عَ مُ ي الجُ فِ  الَ قَ  نْ مَ : "الحدیث  

3"في شرح منھاج األصول اللغات عبارة عن ألفاظ موضوعة للمعاني األسنويوقال "  

.إذا أجمع الجانب اللغوي على أن اللغة ھي كل لفظ دال على معنى قیم  

تعبر بھا فاللغة مجموعة من األصوات واأللفاظ والتراكیب التي : "أما اصطالحا -      

األمة عن أغراضھا وتستعملھا كأداة للفھم واإلفھام والتفكیر ونشر الثقافة، فھي وسیلة 

، "َخَلَق اإلنَساَن َعَلَمُھ الَبیانَ : "الترابط االجتماعي البد منھا للفرد والمجتمع، یقول عز وجل

عدة وظائف فمنھا اجتماعي، ثقافي وللغة " َعلَم ِبالَقَلِم َعلَم اإلْنَساَن َما َلْم َیْعَلم"وقولھ أیضا 

4"ونفسي وظیفي  

                                                        
45ص  محمد أبو الرب،األخطاء اللغویةفي ضوء علم اللغة التطبیقي، - 1  
، محمد الفضل إبراھیم ، علي )محمد أحمد جاد المولى(عبد الرحمان جالل الدین السیوطي، ضبطھ  -2

7 ، ص3التراث، ط، مصر، القاھرة ،دار 1محمد النجادي ، المزھر في علوم اللغة وأنواعھا،ج  
8 المرجع نفسھ ص - 3  
 ،رمجد الوي للنشر و التوزیع ،عمانسمیح أبو مغلي ،األسالیب الحدیثة لتدریس اللغة العربیة ، دا - 4

9ص ،1417 - 1997 ،األردن  
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نقصد باألخطاء اللغویة الحیاد عن الصواب في األلفاظ الحاملة للمعنى مما یربك  -     

المتلقي ویجعلھ خارج عن السیاق الفعلي، أو بكالم آخر عدم قدرة المستمع فھم المقصود من 

ن أشرنا إلى المخالفات اللغویة للخطأ فإننا اللغة وسنشیر بالتفصیل في دراستنا اآلتیة، وبعد أ

.األنواع اللغویة سنقوم بذكر  

:وبعد أن أشرنا إلى المخالفات اللغویة للخطأ اللغوي فإننا سنقوم بذكر  

.أنواع األخطاء حسب الدراسات التطبیقیة   

ى قسمین األول ھو األخطاء فقّسم األخطاء اللغویة إل:  Marrnd Burt بیرت" فیرى  - 

وق االتصال إعاقة واضحة بحیث تجعل المتلقي یخطئ في فھم الرسالة أو یعید تي تعال

التي تؤثر في التنظیم الكلي للجملة، أما القسم الثاني ،الجملة غیر مفھومة أي األخطاء الكلیة 

فھو األخطاء التي ال تعوق االتصال بصورة ظاھرة وتتضمن األخطاء الكلیة في القسم 

  :الیةاألول األنماط الت

.أَحب المدرسة الولد تلك: مثل الترتیب الخاطئ للكلمات -)أ  

إن یدرس : مثلأدوات ربط الجمل المحذوفة أو الخاطئة أو الواقعة في غیر مكانھا  - )ب

.سوف ینجح  

: مثلحذف المعینات التي تدل على االستثناءات الالزمة من القواعد النحویة الشائعة  -)ج

.كتبت القلم  

تعمیم قواعد النحو الشائعة على االستثناءات أو وفق التغییر التحویلي عدم مراعاة  -)د
1"زرت المؤسسات:  مثلالقیود على عناصر معجمیة معینة   

أما القسم الثاني فأسمیناه باألخطاء الجزیئیة والتي تؤثر في عنصر واحد من  -       

م والفعل واألدوات واألفعال المساعدة و َتُضّم تعریف اإلس ،عناصر أو مكونات الجملة 

                                                        
61د محمد أبو الرب ، األخطاء اللغویة في ضوء علم اللغة التطبیقي ، ص  - 1  
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،وصوغ كلمات لكم ،وعلیھ یمكن للمستمع أن یفھم الرسالة على الرغم من وجود أخطاء 

1"وقد یتسبب خطأ واحد في سوء الفھم أو عدمھ  

ومن ھنا نستنتج بأن أنواع األخطاء في الدراسات التطبیقیة تتعدد من أخطاء كلیة  -       

م الكلي للجملة فتجعل المتلقي یخطئ في فھم الرسالة وعدم اإلدراك ما وھي تؤثر في التنظی

ھو مطلوب منھ، وأما النوع الثاني فھو األخطاء الجزئیة والذي یؤثر في مكون واحد للجملة 

.وعلیھ ال یعوق االتصال بشكل واضح  

ر عن نفسھ فنجد أن داود عبده رأى بأن المتكلم عندما یعبعلم اللغة النفسي أما في  -      

.مرحلة التخطیط، مرحلة التنفیذ: فإنھ یمر بمرحلتین  

ویتجلى ذلك في التردد قبل البدء بالنطق : أخطاء تنتج عن إعادة النظر في التخطیط: أوال"

والتصحیح المباشر لكلمة أو جملة قیلت أو على وشك االنتھاء إذ قد یبدأ المتكلم جملة ثم 

2"لھ العتقاده أنھا ال تصلح للتعبیر بدقة عما یریدهَیْعُدل عنھا بعد انتھائھا أو قب  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
61ص ،یة في ضوء علم اللغة التطبیقياللغو، األخطاء د محمد أبو الرب    -1 

61ص المرجع نفسھ  - 2  
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:أخطاء تنتج عن أخطاء في التنفیذ ":ثانیا  

شمش : فیقوم  المتكلم بتغییر الصوت بسبب التھیؤ لنطق صوت كقولھ: التوقع أو التھیؤ-)أ
ویحوي ھذا النوع من األخطاء أخطاء القلب المكاني بین كلمتین أو جذرین أو .  سمس –

قد كان بدال من وكدقان –وزراء الرئیس  -رئیس الوزراء : صوتین أو ملمحین مثل  

یغیر المتكلم صوتا تالیا بسبب تأثیر نطق صوت سابق أو كلمة : المثابرة أو اإلتباع - )ب

.شمسبدال من  شمش: وذلك مثلسابقة على عكس ما یحدث في التھیؤ   

بلفظ المتكلم الجزء األول من كلمة والجزء األخیر من الكلمة األخرى ویحدث : المزج -)ج

ھذا عند نطق كلمة ثم یغیر رأیھ قبل إنھائھا الستحضاره كلمة أخرى تنافس األولى في 

ناضل، : مثل تأدیتھا المعنى المراد فیقول عن ذلك كلمة ھي في الحقیقة مزیج من الكلمتین

1"كافح، نافح  

من خالل ھذا نستنتج بأن علم النفس اللغوي اھتم باألنواع المختلفة لألخطاء والتي  -      

تندرج ضمن مرحلة التخطیط ومرحلة التنفیذ وأنھ قد یكون الخطأ ال معنى لھ في الكلمات 

.شمس الناتجة عن شمس: مثل قولنا  

وأما زلة اللسان فیكون الخطأ فیھا ذات معنى وذات عالقة أیضا بالكلمة المقصودة "  -      

 والمقصودانفلونزا  :وتكون العالقة شكلیة أو لفظیة مثل،التي لم ینجح المتكلم باستحضارھا 
أو قد تكون عالقة  ,طویلإْذ أَنَّ المقصود  قصیر أوقد تكون عالقة داللیة مثل,فنزویالبھا 

2."فالمتكلم یفكر في شراء برتقال والغایة من شرائھ .برتقالوالمقصود  عصیرل سیاقیة مث  

نستنتج بأن علم اللغة النفسي یھتم باألخطاء األدائیة كالزالت ألنھ قائم على العملیات  -      

النفسیة والعقلیة المصاحبة للمھارات اللغویة المختلفة والعوامل النفسیة المرتبطة باكتساب 

.ألماللغة ا  

:معاییر حتى یتم معرفتھ و تحدیده منھوال بد أن نرد الخطأ إلى   
                                                        

62األخطاء اللغویة في ضوء علم اللغة التطبیقي، ص , د محمد أبو الرب - 1  
63ص :المرجع نفسھ - 2  
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أي عدم سماع اللفظ عن العرب و عدم وروده في لغة القبائل : سماع ال عدم  « -        

ثم لدینا عدم " أسد"و " ھذیل"و " قیس"و " كتمیم"التي كان یحتج بلغتھا زمن الجاھلیة 

 لفظ من آخر فما قیس على لسان العرب اشتقاقأي رد الشيء إلى نظیره أو : القیاس 

في ھذا  ورود اللفظ في المعاجم،وثم عدم   َمَرْرُت ِبَزْیدٍ - َرأَْیُت َزْیًدا-قَاَم َزْیدٌ  :صحیح نحو 

المجال و رغم أن معجم لسان العرب البن منظور اشتمل على ثمانین ألف مادة إال أن 

1».فاتھم من مواد وا ماكبعض العلماء نھضوا و استدر  

لى الغالب فمدرسة البصرة بنت قواعدھا ع: للغة األفصح  باإلضافة إلى اإلستناد « -      

و  ،بینما مدرسة الكوفة بنت قواعدھا على القلیل و النادر ،في اللغة وقالت إنھ الصحیح

و ھي القواعد التي و ضعھا علماء منذ عھد : إلى قواعد النحو و الصرف  االستنادأخیرا 

و كان لھا فضل كبیر في حفظ اللغة العربیة من الفساد و لكن مع مرور الزمن یرى  ھسبوی

 2»إال حاال  )كافة(على كلمة بعض و منع مجئ  )آل التعربف(عدم دخول  بعضھم

و من ھنا نستنتج بأنھ یتم تحدید الخطأ برده إلى معاییر متنوعة من عدم السماع و  -       

إلى  االستنادإلى اللغة األفصح أو  االستنادعدم القیاس أو عدم ورود اللفظ في المعاجم أو 

ومن ھنا نقول ھذه الكلمة خطأ مع التبریر و لیس بالصدفة أو . قواعد النحو و الصرف 

.بشكل عبثي  

و بما أن مسألة الصواب و الخطأ ظھرت منذ القدم ، فبزغت لنا دراسات اختصت لھا و 

ھو : بأحوالھا ، إال أن مواقف القدماء نجدھا تختلف عن المحدثین و الدلیل على قولنا 

.القدماء فیما بینھم في مقیاس الصواب و الخطأ في اللغة العربیة  اختالف  

.قیاس الصواب عند القدماء كان ذا درجات متعددة و لیس درجة واحدة مف« :أوال  

تعدد اللھجات  :العامل المكاني ): أ،عوامل التعدد في وجود اللغة كانت كثیرة فمنھا : و ثانیا

فلم یصلنا : العامل الزماني):ب،ة من الجزیرة العربیة نتیجة وجود القبائل في أماكن متعدد
                                                        

دار صفاء للنشر ،نماذج في التطبیق اللغوي المتكامل و األخطاء اللغویة الشائعة  ،مد عید محزھدي  - 1
.191طبعة ، دون سنة طبع ، صدون ،و التوزیع    

191المرجع نفسھ ص - 2  
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من اللغة السلیمة إال ما كان قبل مائة و خمسین عاما من ظھور اإلسالم ، و إذا كان الشعر 

الجاھلي الذي وصلنا بلغة فصیحة فمعنى ذلك أنھ قد سبقھ مئات السنین حتى صار كذالك ثم 

ر النحویین في بعض المسائل كاختالفھم في و نعني بھ اختالف وجھات نظ:العمل المنھجي 

و التي تتعلق بأنظمة للغة ومستویاتھا الصوتیة و الصرفیة :مل اللغوي االعثم  "حتى"كلمة 

و الداللیة و الكتابیة و البالغیة  و النحویة  

فعندما تصدى ھؤالء لما حصل : فھو اختالف مذاھب العلماء في التصحیح اللغوي : أما ثالثا

أن تكون اللغة العربیة  في اللغة من لحن نتیجة دخول أمم في اإلسالم رأى بعضھم 

و لھذا انقسم ،اآلخر ما كان یجري على ألسنة الناس الفصحى ھي العلیا،بینما أجاز بعضھم 

و مقیاس الصواب عنده  األول المتشدد«1،»فریقین إلى  لصواب و الخطأالقدماء في قضیة ا

البصریون فاعتبروا  االتجاهو لقد مثل ھذا  –ھو الفصاحة و ما عدا ذلك فھو خطأ و لحن 

بأن الكثیر ھو األصل و القلیل و النادر  أبو عمرو بن العالءكثیر الكالم ھو األصل فیقول 

 2».اللغات و یلغي ما عداھا حبأفص: في منھجھ فیقول كان متشددا األصمعي أما . فرع 

ومن أراء الزبیدي في لحن العامة  اختار أفصح اللغات و كذالك ) الفصیح(في كتابھ ثعلب و

مع العلم أن أحزنني  ،ينِ نَ زَ حْ أَ  سَ یْ ء و لَ يْ شَ الي نِ نَ زَ حَ : األصمعي :قول المتشددین بعض 

ع زَ م الفَ ھُ نُ زَ حْ یَ ال َ«:األفصح قولھ تعالىجائزة فقد ورد في القرآن الكریم و ھو 
سكرانة لیست مؤنث سكران ، ولكن ھذه اللغة عند : الزبیديوقول  103األنبیاء »ربَ كْ األَ 

و لمقابل كثرة أراء القدامى المتشددین و رفض أي تغییر للغة  3،»قبیلة أسد إذ یؤنثونھا

ما تكلمت بھ «ب عنده ھو كلو مقیاس الصوا" وسعام"و" متساھال"ظھر فریق ثاني كان 

العرب ، وما قیس علیھ فھو صواب لیثبتوا أن الذین یلحنون ھم قلة من الناس ، فجمعوا 

تثقیف (ابن مكي الصقلي الناس على األكثر وضبطوا االستعمال باألفصح ومن رواده 
فھو یدعوا إلى التوسع في قبول ما نطقت بھ العامة و ما كان یجري على لھجة ) اللسان

                                                        
192ص،نماذج في التطبیق اللغوي المتكامل و األخطاء اللغویة الشائعة ،مد عید محزھدي  - 1  
192ص  :المرجع نفسھ - 2  
193ص :المرجع نفسھ - 3  
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، 1»)بحر العوام فیما أصاب بھ العوام ( رضي الدین بن حنبلي عربیة معروفة و أیضا 

قسم األلفاظ إلى ثالثة  بحیث )التنبیھ على غلط الجاھل والنبیھ( ابن كمال باشا«وكذلك

  ع بكسر الدال بدال من فتحھا                            دِ فْ ضِ :قسم جوزه بعض علماء اللغة نحو )أ  أقسام
  .      أذیھ  وأذى قسم لم یجوزه أحد ولكنھ شاع بین الناس نحو إیذاء و الصواب  )ب

إنھ خطأ ألنھ ال أصل لھ و لم یجوزه أحد بل لم یستعملھ إال قلیل : وقسم یمكن أن نقول ) ج

  2»الخبرة بالكالم

یصحح تأنیث عطشان على ابن الحنبلي ومن أراء بعض المتساھلین قول « -        

3».عطشانة كما في لغة بني أسد ، و بذلك على الحریري وابن قتیبة  

ومن ھنا نستنتج بأن مواقف القدماء قد انقسمت من متشدد حیث اعتبر أن الفصاحة  -       

ق المتساھل فقد أخذ ما شاع عن ھي معیار الصواب ، و ما عدا ذلك فھو خاطئ وأما الفری

ن أي تغییر في نظام اللغة وعدم جعلھا تسایر اط العرب ، فكان المتشددون یرفضوأوس

.العصر  
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 .                     وأما حدیثا فقد اختلفت المواقف المحدثین حول معاییر الصوب و الخطأ

ألكثر من وجھ واحد  لعربیة واسعة واللفظة الواحدة تھیئفاعتبروا أن اللغة ا«  -        

1»باإلضافة إلى المسائل في اللغة تتطلب التوقف عندھا إلثبات صحتھا أو خطئھا  

فأدخلوا األلفاظ  :فریق اتبع طریق التوسعة«ولقد انقسم المحدثون إلى فریقین «  -      

و ھذا الكالم  ،أي لم یبق لي قوةل یْ ي حَ لِ  يَ قِ ابَ وهللا مَ : العامیة إلى الكالم الفصیح كقولھم

التشدد وأنكر  وبَ لُ سْ أُ  عَ بَ اتَّ  دْ قَ فَ :الفریق الثانيألن الجیل أو الحول ھو القوة وأما  فصیح
الدسوقي كر فین):خالصة تھذیب األلفاظ العامیة(الدسوقي فجاء في كتاب  :أسلوب التسھیل

2»جمع كلمة خشبة على أخشاب و یقول أن األصل ھو خشب  

إلى اتساع اللغة العربیة مما  ن األساس في اختالف المحدثین یعودوعلیھ نجد بأ -        

ریث     تللعلماء مما یدعونا إلى ال اآلراءیستوجب معرفة المعنى الصحیح للفظة وتعدد 

أي رباإلضافة إلى تحیز باحث اللغة العربیة إلى  ،واآلراءللفصل في صواب تلك األقوال 

أراء أخرى ، ولعل أھم سبب للتناقض ھو ث في عالم من العلماء و ال یرى ضرورة للبح

لخطأ فیظھر كأنھ تناقض في إلى الرأي الصواب بعد اكتشافھم ل بعض الباحثین عدول

        .الرأي

 اتاتجاھ :مواقف القدماء و المحدثین ، كان ال بد أن نذكر وبعد التحدث عن -          
وثانیھا  ،أولھا التقلیديبعة اتجاھات روالتي انبثقت عنھا أ المتنوعة  تحلیل األخطاء
وسنذكر كل واحد على حدى مع أھم وثالثھا اتجاه تحلیل األخطاء  ،االتجاه التقابلي

ونجده یظھر في الدراسات اللغویة القدیمة ومن  :اإلتجاه التقلیدي « :المواضع التي عالجھا

العوام ألبي بكر  دراسة لحنو  )ه189ت ( دراسة ما تلحن فیھ العامة للكسائيأشھرھا 
ت (دراسة تثقیف اللسان و تلقیح الجنان البن مكي الصقلي و  )ه 379ت (الزبیدي

وھناك من ) ه577ت (دراسة المدخل إلى التقویم اللسان البن ھشام اللخمي و )ه501

                                                        
196ص ،نماذج في التطبیق اللغوي المتكامل و األخطاء اللغویة الشائعة ،مد عیدمحزھدي  - 1   
197المرجع نفسھ ص - 2  
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) ه255ت (البیان و التبیین للجاحظ كدراسة خصص جزءا من دراستھ لألخطاء اللغویة 
1) ه276ت(بن قتیبة أدب الكاتب الوكذلك   

وغیرھا من الكتب الزاخرة بھذا الموضوع و على سبیل المثال لھذه الكتب سنتطرق لدراسة 

) :ه189ت (الكسائي ما تلحن فیھ العامة   

ویعد من أقدم الدراسات اللغویة بحیث وصفھا مھدي المخزومي بأنھا رسالة في « -         

ینطقھا العامة على غیر وجھھا الصحیح، فكتاب اللغة تتضمن مجموعة من الكلمات التي 

) 1(فاألرقام، الكسائي ال یخضع لترتیب معین ، فمواده تسرد دون أي نوع من الترتیب
كل عن ، وكلھا تعالج ن )58(دمع و)17(عسیت و )11(عجز و )5(نقم و )2(وحرص 

التواب غیاب األفعال المفتوحة العین التي كسرھا لحن عند الكسائي وقد علل رمضان عبد 

الترتیب من كتاب الكسائي كونھ یعد أول تألیف في موضوع لحن العامة ویبدأ الكسائي أي 

ولكنھ في أحیان أخرى یذكر الصواب دون  –ثم یذكر الصواب " وتقول العامة"مادة بقولھ

اء وقد اشتریت بطاقة جیدة بكسر الب) : 8(تحت رقمفیقول مثال «2"الخطأ في المادة اللغویة

ننا ال ندري إن كانت العوام تنطق بطانة بفتح الباء أو ضمھا، مع احتمال نطقھا بشكل ولك

وخلو الكتاب « ، 3»صحیح، ولقد حرص الكسائي على االستشھاد بالقرآن الكریم والشعر

مد ابن أحمد الحنفي العالئي یعید كتابتھ مرتبا أبجدیا وسماه      محمن المنھج العلمي جعل 

إال  االتجاهوعلى الرغم من العیوب الكثیرة لھذا " التامة للخاصة والعامة النصیحة"       

نظرات "أنھ یفني مستمرا عصرنا الحدیث، ومن جملة الدراسات الحدیثة التي سادھا أیضا 
ودراسة محاضرات عن األخطاء اللغویة الشائعة  ، ینيلمصطفى الغالی" في اللغة واألدب

أسعد داغر سات الحدیثة سنذكر على سبیل المثال ما تنالھ ومن الدرا، 4»لمحمد علي النجار
بحیث تناول أسعد داغر في كتابھ األلفاظ والتراكیب التي یستخدمھا الكتاب « :لتذكره الكاتب

والشعراء المشھورون في العصر الحدیث في أیامھ تلك تحدیدا، وقد ألحق مواد الكتاب 

                                                        
131محمد أبو الرب، األخطاء اللغویة في ضوء علم اللغة التطبیقي ،ص--1  
131ص:المرجع نفسھ-2  
136صالمرجع نفسھ - 3   
131ص:المرجع نفسھ- 4  
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جم، وقد أشار إلى أن كثرة الوقوع في بالفھرس یتضمن بیانھا، مرتبة على حروف المع

الخطأ سببھا اللغة العامیة وكثرة السماع والنقل وإھمال اللغة، كما أنھ اتفق مع الباحثین القلة 

الذین استشعروا أن الحكم بالصواب والخطأ، لیس حاسما والنھائیا، موقنین بأن كثیرا من 

 تذكرة الكاتب" ر منھجھ في كتابھ مسائل ھذا اللون تستدعي التوقف للتثبیت وقد حدد داغ

لھ إنھ ضمن فصولھ ما یعثر علیھ من الكلمات ووبخاصة مقیاس الصواب والخطأ فیھ بق"

والتراكیب التي یبدوا لھ أن بعض الكتاب یخطئون في استعمالھا وجوه الصحة، فیصلحھا 

1.» اآلراءما یراه واردا على أصح الوجوه وأرجح  ما یظنھ صوابا أو بإثبات  

ومن ھنا نستخلص مما قلناه بأن للغة العربیة ثالثة مستویات األفصح ثم الفصیح  -        

والمستوى الثالث الضعیف، وباعتماد على االتجاه التقلیدي الذي یفتقد إلى أھم متطلبات 

في أي علم من العلوم  لتي یقوم علیھا التطبیقأي األصول النظریة ا ،العمل العلمي التطبیقي

.تقد إلى االستمرار والنجاحفإنھ یف  

ویقوم على تحلیل األخطاء اللغویة من خالل «  :ثاني اتجاه فھو التقابليا أمّ   -       

دراستھا دراسة وصفیة موضوعیة وفق أسسھ، أو ھو مقابلة منظمة لقواعد وعناصر لغتین 

ا في الشكل بینھم االختالفلغة فصیحة ولھجة دونھا لوصف أوجھ التشابھ أو  أو لھجتین أو

                     2». و التوزیع والوظیفة والمعنى

اللغة التقابلي في أول النصف الثاني من القرن العشرین وخصوصا  ولقد ظھر علم -        

روادھا نذكر بعض أساتذة جامعة لیم اللغات األجنبیة ومن أشھر عمع االنتشار القوي لت

علم اللغة عبر الثقافات و الذي نشر كتابھ  فریز والدومثل "آن آربر"شغان األمریكیة میت
االختبارات وتصحیحھا و الترجمة  إعدادفي  االتجاهوتظھر أھمیة ھذا  م، 1957سنة 

والمجاالت التطبیقیة للفنون، ومن أھم جوانب التحلیل التقابلي القائم على تعلیم اللغات وھو 

أولھا  «للتحلیل التقابلي  إجراءات أربعةب انویتموذكر  ،اللغویة باألخطاءالمختص 
وثانیھا أي وصف اللغة وصفا واضحا مستخدما في ذلك أدوات النحو الشكلي، : الوصف

                                                        
142ص  ،ویة في ضوء علم اللغة التطبیقياألخطاء اللغ ،أبو الربمحمد  - 1  
  164ص :لمرجع نفسھا - 2
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أي اختیار أشكال معینة في اللغو سواء أكانت جزیئات لغویة أو قواعد رئیسیة : اراالختی

1»ھا في اللغة توذلك بمقارنتھا بنظر  

خطط ألحد النظامین اللغویین وذلك لتحدید كل من موھو وضع : وثالثھا التقابل ذاتھ«

أو الصعوبات بناءا على  اللغویة للتنبؤ باألخطاءوضع تصور : ورابعھاالنظامین باألخر 

                                                                                    2.»السابقة اإلجراءات

وقد قام بتعویض التقابلي وكان للمدرسة « :یل األخطاءبتحلالمسمى الثالث  واالتجاه

المعرفیة دور فعال في نشوء ھذا االتجاه، والتقلیل من أھمیة التحلیل التقابلي حتى حل 

على قاعدة سابقة،أو تعمیم واعتبر ھذا االتجاه بأن األخطاء ناتجة عن قیاس خاطئ  ،محلھ

                               3».ھتمامھ بالجانب التعبیريونجد ا مبالغ فیھ للقاعدة أو تطبیق خاطىء لھا 

ولقد انبثق عن االتجاھین السابقین محاوال تدارك عیوبھما : وھوالتكامليوآخر اتجاه  -

ر الوسط ومن الداعیین لھذا االتجاه مھدي بن مسعود المقولة خیر األمو« وبذلك تطبیق 

 وغیرھم الذین قاموا بالتوفیق بین النظریات المتعارضة ونجد آن إسماعیلوحاج یاسر بن 

 قد تحقق في كثیر من الدراسات منھا تحلیل أخطاء جاكلین شاختر إلیھ ما  ما دعت 

  4» في تحلیل أخطاء القراءةالخطاب اللغوي ،وآخرى 

 دراسة مختصین في -تحلیل األخطاء، التكاملي  - ومن ھنا كان االتجاھان السابقان  -        

أخطاء الكتابة والتحدث على مستوى الجمل المفردة، وعلى الرغم من أن الدراسة في العالم 

ن الذي قطع أشواطا كبیرة، وسنحاول أالعربي مازالت في بدایتھا مقارنة بالعالم الغربي 

.خطاء اللغویة في الفصل القادم من خالل ما یقع في أقسامنا النھائیة نعالج األ  

 

                                                        
183ص ،أبو الرب األخطاء اللغویة في ضوء علم اللغة التطبیقي محمد - 1  
184ص المرجع نفسھ - 2  
205ص  المرجع نفسھ - 3  
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األخطاء اللغویة تخطیطھا ومھارتھا        : الفصل األول  

                                                 األخطاء النحویة               : المبحث األول  
العربیة ظاھرة مؤسفة بسبب تفشي اللحن في إن الضعف في استعمال اللغة  -          

خصوصا في النحو الذي یعد اللجام الذي یحمي اللسان من الوقوع في  ،قاعات الدرس

.              ىتَ أَ  ثُ یْ ھ حَ مُ رُ كْ یَ       ىتَ فَ لْ لِ  ینُ زِ  وُ حْ النَّ  :الخطأ، وبھ یستقیم الكالم یقول الشاعر
نحا « : نقول :النحو لغة :واصطالحاواآلن سنحاول ضبط مفھوم النحو لغة   -           

 1».األزھري، ولقد ثبت عن الیونان أنھم یسمون علم األلفاظ والغایة بالبحث عنھ نحوا

القصد و الطریق،  ھو والنحو. ھو إعراب الكالم العربي: النحو عند العرب« وعلیھ فإن 

حو العربیة منھ، إنما ھو انتحاء تحاه وننوینحاه نحوا وا رفا ویكون اسما، نحاه ینحوهیكون ظ

                                           2»وغیره  إعرابسمت كالم العرب في تصرفھ من 

نخلص ھنا إلى أن الیونان اعتبروا النحو ھو العلم الذي یھتم باأللفاظ والعنایة  -      

.      أواخر الكلمات إعرابو القصد والطریق وھو أما العرب فالنحو لغة عندھم ھ.بالبحث  

     3».ھو دراسة نظام ترتیب الجمل والنظام الصوتي والنظام الصرفي«:النحو اصطالحا

ھنیة للوظیفة التي تؤدیھا الكلمة، الصورة الذ «:ویمكن أن نعرفھ أیضا على أنھ -       

                                     4».ابمعناھا المعجمي أو الداللي، في الجملة صرفا وتركیب

من خالل ھذا التعریف نجد أن النحو ھو عملیة عقلیة أي تتم على مستوى الذھن  -      

تخضع لھا الكلمة، لتحافظ على المعنى المعجمي أو السیاقي فتساھم في ضبط الجملة في 

  .                  نظامھا الصرفي التركیبي 

                                                        
عمد أحمد حسب هللا ھاشم محمد الشاذلي، ابن منطور لسان العرب ،تحقیق عبد هللا على الكبیر  - 1

70دار المعارف ،كورنیش النیل، القاھرة، دون طبعة ،أو سنة الطبع، ص  
71ص: المرجع نفسھ - 2  
دراسة في "محمود عكاشة، التحلیل اللغوي في ضوء علم الداللة.د - 3

،  2005 –ه 1426.للجامعات،مصر،قاھرةالداللة،الصوتیة،الصرفیة،اللغویة،والمعجمیة،دار النشر 
144، ص  1ط  
حسني عبد الباري عمر،االتجاھات الحدیثة لتدریس اللغة العربیة في المرحلتین اإلعدادیة و الثانویة .د - 4

300، دون ط ،ص2000،مركز اإلسكندریة للكتاب ،مشرفة، االزاربطة،  
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ت أكثر تعقدا من المفھومات النحویة النفسیة، افھي تجرید« :القواعد النحویة أما -         

عالقات تحكم سلوك المفھومات فیما بینھما داخل مفھوم ، فضال عن عدة وتتضمن أكثر من 

التركیب الذي یعبر عن القاعدة، ومن ثم فال یمكن لمفھوم واحد نحوي أن یعبر عن قاعدة 

1»نحویة   

أو العملیة العقلیة التي ال یمكن  ،ھو الضابط الذھني: ھوم القواعد النحویةإن مف -         

حصرھا في مفھوم واحد ولكل قاعدة نظامھا السلوكي داخل الجملة حتى تكون حاملة 

.للمعنى داخل اللغة الواحدة  

وجد لغرض تعلیمي و یعد " جني ابن"بمفھوم االنتحاء الذي تصوره : (فالنحو -         

تكلم أعجمیا أم عربیا ضعفت مالفعلي للكالم سواء أكان ال األداءمساعدة لالستقامة في وسیلة 

عن البیئة اللغویة  ابتعادهأم بسبب  ،سلیقة بسبب تأثیر االختالط بالعناصر غیر العربیة

العربیة القادرة على إكسابھ العادات اللغویة بین أفراد مجتمعھ اللغوي المتجانس وعلیھ 

الفعلي  باألداءفالنحو وسیلة مسعفة تقترب من العادة اللغویة و تعود إلیھا في صلتھا الدائمة 

2)للكالم من حیث كونھ ممارسة تداولیة   

 ضبطالتعلم من خالل  لیساعد عملیة د علماء اللغة وضعلى أن النحو عننخلص إ -        

حو كحلقة نعربیا و علیھ یعمل ال الكالم وحمایتھ من االعوجاج سواء أكان التكلم أعجمیا أو

وي اعلم أن اللغ«اللغویة بشكل تداولي أما السیوطي فیقول –ربط بین المتكلم والسلیقة 
 الل رف في ما ینقلھوأما النحو فشأنھ أن یتصیتعداه  وال شأنھ أن ینقل ما نطقت بھ العرب

»اللغوي ویقیس علیھ   

                                                        
غة العربیة في المرحلتین اإلعدادیة و الثانویة حسني عبد الباري عمر،االتجاھات الحدیثة لتدریس الل.د - 1

300دون ط ،ص 2000،مركز اإلسكندریة للكتاب ،مشرفة ،االزاربطة،  
التراكیب اللغویة العربیة ،صورھا و األسالیب تطویر تعلیمھا، :رابح بومعزة  درسات ، نحویة . د - 2

34،دون طبعة، ص2008دار مؤسسة رسالن، سوریة ،دمشق، ،  
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: المعرفة النحویة العفویة: بأنھ یوجد نوعین من المعرفة النحویة :Hymseأما ھایمز

قوانین،ویقابلھا المعرفة  ألیةضمنیة تخلو من العرض المباشر القواعد والتي تكون فیھا 

  1».النحویة الواعیة أو المقصودة

للغوي ینقل كالم العرب ا ، فيأن اللغوي یختلف عن النحو وطيالسییرى العالم  -          

إنسان یتحدث بالنحو ولكن بشكل  أيفیرى أن  ھایمزفیقیس علیھ،أما  يأما النحو ،كما ھو

أم النحو المقصود فھو المضبوط في مناھج التعلیم من خالل قاعات الدرس  غیر واعي

.یتم ترسیخھ باالختبار و التقویموالمخطط لھ،و الشرح   

ومنتج اللغة العالقات  ھو المستوى الذي فیھ یدرك المتكلم« :المستوى النحوي -        

من خالل سلسلة من العالقات الوظیفیة ،التي تربط عناصر التركیب بعضھا البعض 

محددة،  فق عالماترف وعالفعل وعالماتھ ومدى ارتباطھ بفاعلھ الذي ی: مثل" النحویة"

نحویة، وغیره من عالقات ...وعالقاتھا بالموصوفالصفة ....ممیزةال ھتوبمفعولھ بعالم

2»المعنى الكلي للجملة إدراكالعالقات النحویة للتركیب من خالل  إدراكوبناء على   

ومن ھنا نخلص بأن النحو ھو مجموعة من األنظمة التي بھا ترتب بھا الجمل  -           

نب الصوتي والصرفي، وھذا ما أكده لنا المستوى النحوي الذي یعكس لنا من خالل الجا

والتي تجعل من المتكلم یتحدث محترما الضوابط النحویة من ،سلسلة من العالقات الوظیفیة 

على أنھ «:الخطأ النحويومن ھنا كان تعریف  .وبھا یستقیم الكلم ...فعل وفاعل ومفعول بھ

بنوع الكلمة دون  واالھتمام ا ضمن قواعد النحو المعروفة،قصور في ضبط الكلمات وكتابتھ

                       3».في الجملة إعرابھا

                                                        
التراكیب اللغویة العربیة ،صورھا و األسالیب تطویر تعلیمھا، :بومعزة  درسات ، نحویة  رابح. د - 1

35،دون طبعة، ص2008دار مؤسسة رسالن، سوریة ،دمشق، ،  
محمد فارس عثمان لبي، األخطاء اللغویة الشائعة لدى طالب المرحلة الثانویة في المالدیف، دراسة  - 2

في اللغة العربیة ،إشراف األستاذ المساعد الدكتور ،ولید محسن سعد  تحلیلیة بحث لنیل درجة الماجیستر
م2015 –ه 1436حسناین، كلیة اللغات، دولة مالیزیا،   

فھد خلیل زاید، األخطاء الشائعة النحویة الصرفیة و اإلمالئیة عند تالمیذه الصفوف األساسیة العلیا .د - 3
71،دون طبعة ،ص 2009وطرق معالجتھا، دار الیازوري، عمان، األردن،   
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:                      آل وھوالخطأ النحوي وال یقل عنھ أھمیة أوھناك مصطلح آخر یقابل 

في الكلمة ونقصد بھ عدم معرفة التلمیذ بالتغیرات التي قد تقع « :الخطأ في القواعد اللغویة

بناء على موقعھا في الجمل، أو التغییر في بنیة الكلمة األصلیة لعلة من العلل الصرفیة 

1»المعروفة   

ومن ھنا كان الخطأ النحوي ھو عدم التمكن من قواعد النحو و تطبیقاتھا في  -            

د اللغویة ھو أما الخطأ في القواع. في الجمل إعرابھاالكتابة مما یخلف انزیاح في منحى 

عجز التلمیذ عن معرفة داخل الجمل من تغیرات على وجھ التحدید من جھل بالنظام الذي 

.   یضبط لغتھ وخروج عنھا  

عھا عند تالمیذ النحوي مع تعلیل أو قاعدة حسب شیو سنقوم بذكر الخطأ نآلاو -        

...              وأخبارنجده في كالمنا من صحف  الثانوي وحتى المثقفین بصفة عامة أو ما

وعلیھ یمكن أن نوصل أخطاء الطالب في القسم النھائي آلداب وفلسفة على النحو اآلتي        

واألخطاء  ،في جملة كان وأخواتھا وإن وأخواتھا ،األخطاء الشائعة في الجملة االسمیة «
وأخطاء في التذكیر  واالستثناءالشائعة في الجملة الفعلیة واألخطاء في المجرورات 

.والتأنیث وأخطاء في التوابع واألخطاء في العدد  

وھو  «، 2»:من مبتدأ  االسمیةتتكون الجملة  :االسمیةاألخطاء الشائعة في الجملة -)1
    3»ما أخبر بھ عنھ : والخبر اللفظیةالمجرد عن العوامل  االسم

 

  
                                                        

فھد خلیل زاید، األخطاء الشائعة النحویة الصرفیة و اإلمالئیة عند تالمیذه الصفوف األساسیة .د - 1
7ص ،دون طبعة ، 2009العلیا وطرق معالجتھا، دار الیازوري، عمان، األردن،   

رئیس مجلس إدارة محمد أحمد السنواني نائب رئیس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة .د - 2
مركز الخدمة العامة لتعلیم اللغة العربیة، إعداد أ د ناصف شاكر سید علي كلیة اآلداب جامعة أسیوط،أ د 
عبد الحفیظ سید أحمد رئیس قسم اللغة العربیة، أ د یعتمد علي أحمد أ بقسم اللغة العربیة كلیة اآلداب ،من 

56دون ط، أو سنة الطبع ،صاألخطاء الشائعة ،مركز تعلیم اللغة العربیة ،  
،الفوائد اللؤلؤیة في ) تحقیق عادل المنع أبو عباس( علوي بن طاھر الحداد العلوي الحضري،  - 3

28،ص  2015، 1القواعد النحویة ، دار النجاح، الجزائر ، ط   
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خبر إذا كان أحدھما من المبتدأ والوكالھما یكون مرفوعا، ویكثر الخطأ في  "        

    1»المثنى وجمع مذكر سالم، األسماء الخمسة«تي تعرب بعالمة فرعیة، نحواألسماء ال

خصوصا ما  ،االسمیةمن ھنا نخلص إلى أن أعلى نسبة في األخطاء تكون في الجملة  -

، أما الخبر البتداءاتعلق بالمبتدأ والخبر، المبتدأ ھو ما یقع في أول الجملة وعامل رفعھ ھو 

.ث بھ عن المبتدأ الذي یعمل على رفعھفھو ما یحدّ   

فإذا كان المبتدأ أو الخبر مثنى یجب أن یكون باأللف، ویخطئ من یجعل «  -            

ان بَ الِ ان، الطَّ دَ ھِ تَ جْ ین مُ بِ الِ الطَّ  ین أودِ ھِ تَ جْ ن مُ یْ بَ الِ الطَ : المبتدأ أو الخبر المثنى بالیاء فمثال یقول
سابقا وكالھما  أوردناهألن الجملة مكونة من مبتدأ وخبر كما : وكل ذلك خطأین دَ ھِ تَ جْ مُ 

       2»مجتھدانالّطالبان : و الصوابمثنى فیجب أن یكون باأللف 

الخبر مثنى  األخطاء الطلبة الثانوي تقع عندما یكون المبتدأ أو أننتوصل إلى  -              

یجعلون المبتدأ والخبر في المثنى بالیاء  لف و یجعلون الخبر بالیاء، أوفیرفعون المبتدأ باأل

.وھذه من األخطاء الواجب تفادیھا بالرجوع إلى القاعدة  

الخبر جمع مذكر سالما البد أن یكون بالواو، وال یدرك  وإذا كان المبتدأ أو«  -           

الخبر في ھذه  العملي فیجعل المبتدأ أوالمتكلم ھذا، أوقد ینسى ھذه القاعدة عند التطبیق 

وكل ذلك خطأ ین، رِ صِ تَ نْ ون مُ مُ لِ سْ المُ –ین رِ تصِ نَ ین مُ مِ لِ سْ المُ : الحالة بالیاء، فیقول مثال

                      3»ون رُ صِ تَ نْ ون مُ مُ لِ سْ المُ : قولنا: والصواب

سالم تكون عالمة نخلص ھنا إلى أن المبتدأ والخبر في حالة جمع مذكر  -          

  .إعرابھما الواو

الخبر اسما من األسماء الخمسة ویجعلھ ینتھي أو یخطئ الطلبة إذا كان المبتدأ « -          

الخبر في ھذه أو المبتدأ  ومنھم من یجعلیك، خِ د أَ مَ حَّ مُ أو د ھِ تَ جْ یك مُ أخِ  :بالیاء، فیقول مثال
                                                        

علي د معتمد .د عبد الحفیظ سید أحمد ، أ.د ناصف شاكر ، أ.، إعداد ا محمد السنواني. د.انظر أ - 1
56أحمد، من األخطاء الشائعة ، مركز تعلیم اللغة العربیة ،دون ط، د سنة الطبع، دون بلد النشر، ص  

57صالمرجع نفسھ  - 2  
57المرجع نفسھ ص - 3  
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وكل ذلك خطأ، والصواب ھو أن اك مَ ي حَ لِ عَ أو یم رِ كَ  لٌ جُ رَ  اكَ أبَ : الحالة باأللف، فیقول

ل جُ وك رَ أبُ : ونقولوك د أخُ مَّ حَ مُ : ونقولد ھِ تَ جْ وك مُ أخُ : فنقولبالواو یكون المبتدأ أو الخبر 
                      1»وك مُ ي حَ لِ عَ وكذا یم رِ كَ 

من األسماء الخمسة فیجب أن  اسماالخبر إذا كان  المبتدأ أو أنونخلص إلى  -          

.ینتھي بالواو  

واإلضافة، " أل"منقوصا مجرد من  اسمافي الخبر إذا كان  أیضاویكثر الخطأ «  -        

. يانِ عَ مَ  هِ ذِ ي، وھَ اضِ ي قَ لِ ، وعَ يدِ تَ عْ د مُ یْ زَ : فنجد أن الكثیر یأتي بالیاء معھ، فنراه یقول
2»عانٍ مَ ه َ ذِ ھَ و اِض ي قَ لِ ، وعَ دِ تَ عْ مُ  دٌ یْ زَ : أن نحذف الیاء في ھذه الحالة فنقولوالصواب   

ھي بحرف العلة في اآلخر ومجرد منقوصا أي ینت اسماأن الخبر إذا كان بنستنتج  -        

.أو أل فإنھ یجب حذف الیاء إلضافةمن ا  

: " إذا كان الخبر جملة، وكان الرابط ھو الضمیر، فیقول الكثیر الخطأ كما یكثر « -         

ن أو آَ رْ وا القُ ظُ فَ حْ ان یَ بَ الِ الطَّ : ة أو یقولبَ ذَّ ھَ ھم مُ قِ الَ خْ أَ ات بَ الِ الطَّ ة، بَ ذَّ ھَ م مُ ھُ قُ الَ ان أخْ بَ الِ الطَ 
كل ذلك خطأ فال بد أن یكون الضمیر الرابط ھنا موافقا  وآن،رْ وا القُ ظُ فَ حْ ات یَ بَ الِ القول الطَّ 

 نّ ھُ قُ الَ ات أخْ بَ الِ ة والطَّ بَ ذَّ ھَ ا مُ مَ ھُ قُ َال خْ ان أَ بَ الِ الطَّ : والصواب قولھم. للمبتدأ في النوع و العدد
3»ن آَ رْ ن القُ ظْ فَ حْ ات یَ بَ الِ آن والطَّ رْ ان القُ ظَ فَ حْ ان یَ بَ الِ ة والطَّ بَ ذَّ ھَ مُ   

وبالتالي فإن الضمیر الرابط في الخبر إذا كان جملة البد أن یوافق المبتدأ في  -         

.النوع والعدد وال یخالفھ  

والصواب . ركَ السّ  اعُ وَ نْ أَ  لَ ثْ ة مِ یَّ اتِ رَ یدْ وھِ بُ رْ الكَ  ادُ وَ المَ : من الخطأ الشائع قولنا«  -        
مرفوع  " ادُ وَ المَ "خبر المبتدأ  مثلُ  ألنّ  ،ركَ السُّ  اعُ وَ أنَ  لُ ثْ مِ ة یَّ اتِ رَ یدْ وھِ بُ رْ اد الكَ وَ المَ : القول

.وعالمة رفعھ الضمة الظاھرة  
                                                        

د معتمد علي .د عبد الحفیظ سید أحمد ، أ.د ناصف شاكر ، أ.محمد السنواني ، إعداد ا . د.انظر أ - 1
57ز تعلیم اللغة العربیة ،دون ط، د سنة الطبع، دون بلد النشر، صأحمد، من األخطاء الشائعة ، مرك  

57المرجع نفسھ ص - 2  
58صالمرجع نفسھ  - 3  
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في الجملة، وتعرب خبرا كما ھو في  حسب موقعھا "مثلُ "تعرب : والقاعدة ھي -         

 نَ مِ  وَ ھُ  :ھم والصواب القولیْ لَ اَن هللا عَ وَ ضْ ف، رِ لَ السَّ  نَ مِ  ھوَ : من الخطأ القول أیضاالجملة 

مبتدأ مرفوع،        ": رضوانُ " والسبب أنّ  .ھمیْ لَ هللا عَ  انُ وَ ضْ رِ ف،لَ السَّ   

بھا، نكرة  االبتداءیصبح ،فبإضافتھا إلى معرفة  تكتسب النكرة والتعریف: القاعدة -        

          1»" رضوان هللا " تصبح معرفة  ،رضوان ومعرفة هللا

تعرب حسب موقعھا في الجملة و ھي خبر وبالتالي "  مثلُ " نصل إلى أن كلمة   -       

ھو في بدایة الجملة معرف باإلضافة ففي المثال الثاني  "رضوان"تكون مرفوعة أما المبتدأ 

.ھو مبتدأ مرفوعفأي هللا وبالتالي   

ن و الصواب یِ لیِّ اھِ الجَ الشعراء منھم « : من األخطاء التي یقع فیھا تالمیذتنا قولھم -        
مرفوع بالواو ألنھ جمع مذكر  مبتدأ ثان: ونیُّ لِ اھِ یون، ألن الجَ لُّ اھِ الجَ الشعراء منھم : القول

 اسمیةجملة " ون یُّ لِ اھِ م الجَ ھُ نْ مِ  "سالم،والنون عوضا عن التنوین في االسم المفرد وجملة 

.خبر مبتدأ الشعراء  

إذا وقع المبتدأ معرفة جاز تقدیمھ على األصل، وجاز تأخیره عن الخبر : القاعدة -

2»والتأخیر ھو المعنى في التقدیم والضابط  

المعنى ھو الذي یلعب دورا أساسیا في التقدیم والتأخیر وإذا وقع  ومن ھنا نجد بأنّ  -         

.سالمالمبتدأ معرفة جاز تقدیمھ أو تأخیره ورفعت بالواو ألنھ جمع مذكر   

: قولھموالصواب إخوة، ین نِ المؤمِ ما إنّ « : من األخطاء الواردة عند التالمیذ قولھم -         

المؤمنون مبتدأ مرفوع وعالمة رفعھ الواو ألنھ جمع : والسبب أنإخوة، ون نُ مِ ؤْ المُ إنما 

.المفرد االسممذكر سالم والنون عوض عن التنوین في   

                                                        
أنظر د عرفة حلمي عباس ،تصویبات لغویة، األخطاء النحویة، األخطاء الصرفیة، األخطاء اللغویة،  - 1

119ص م،2008ه ، 1438، 2األخطاء اإلمالئیة،مكتبة اآلداب، القاھرة، مصر، ط  
  120صالمرجع نفسھ  - 2
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الزائدة الكافة التي أبطلت  "ما"حرف توكید ونصب، و  "إنَّ "مركبة من : إنما: القاعدة

أداة قصر، وما بعدھا یعرب مبتدأ وخبرا،  "إنما"ھو التوكید والنصب وتصبح " إن"عمل 

1»الكافة على أن یبطل عملھا" ما"ودخول   

للنصب والتوكید إذا دخل على الجملة االسمیة نصب األول :  إنّ  وبذلك الحرف -          

للقصر الذي یفید ما إنّ تصبح " ما"خبرھا ولكن بدخول  یسمىویرفع الثاني و ،اسمھا ویسمى

تخصیص شيء بشيء بطریق مخصوص وإنما تفید النفي واالستثناء فما تبطل عمل نصب 

.وبذلك یعرب المؤمنون مبتدأ ،وھي ما الكافة إنّ   

 جانبُ ال یدري أین  :الصواب؟ و یدري، أین جانَب الحقِ  ال «:ومن الخطأ قولنا  -         

.مبتدأ مؤخر مرفوع، وعالمة الرفع الضمة الظاھرة  جانبُ : ألنالحق؟   

كان سؤال عن بروز " نم"اسم استفھام عن المكان الذي حل فیھ الشيء وإذا دخلتھ : القاعدة

رف مبني على الفتح في الحاالت كلھا، لذلك یعرب مفعوال فیھ، متعلق بخبر الشيء، وھو ظ

2».إذا أتى بعده مبتدأ مثال أین أبوك مقدم  

مبتدأ  ا جانبُ أین اسم استفھام وھو ضرف مبني على الفتح یعرب مفعول فیھ أمّ  -          

جانُب الحق ال یدري أین؟: مؤخر مرفوع ویمكن أن نقول  

جملة كان وأخواتھا ھي جملة اسمیة « : األخطاء الشائعة في جملة كان وأخواتھا )2

كان، بات، أصبح، أمسى، ظل، أضحى، لیس، صار، مادام، "دخلت علیھا ھذه األدوات، 
فیكون المبتدأ معھا مرفوعا والخبر منصوبا، ویكثر الخطأ "مازال، مابرح، مافتئ، ماانفك

صافٌي،  الجوُ  كان :عموما في خبر ھذه األدوات، حیث نجد من الناس من یرفع الخبر فیقول

                                                        
أنظر د عرفة حلمي عباس ،تصویبات لغویة، األخطاء النحویة، األخطاء الصرفیة، األخطاء   - 1

31م، ص2008ه ، 1438، 2اللغویة، األخطاء اإلمالئیة،مكتبة اآلداب، القاھرة، مصر، ط  
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 وأصبح اصافیً  كان الجوُ : في ذلك القولوالصواب . أصبح الماء راكٌد، صار الدقیق خبزٌ 

1»اخبزً وصار الدقیق  اراكدً  الماء  

الجملة االسمیة إذا دخلت علیھا كان أو إحدى أخواتھا فترفع المبتدأ  نخلص إلى أنّ  -       

.وینصب الخبر ویسمى خبرھا اسمھاویسمى   

 ازَ ي فَ الذِ  لُ بطَ الَ  حَ بَ أصْ " :ویزداد الخطأ في ھذا الجانب إذا طالت الجملة كقولنا«  -      
والذي أوقعھ في ھذا متقاعُد  فیرفع الخبر وھو كلمة " دٌ اعِ قَ تَ مُ  قِ ابِ السَّ  امِ ي العَ فِ  ةِ زَ ائِ الجَ بِ 

2 "متقاعداً والصواب الخطأ طول الجملة ،   

كلما طالت الجملة، ویصعب علیھم  اإلعرابن عجز التالمیذ في ضبط وعلیھ فإ -     

.كلمة متقاعد تأتي منصوبة كونھا خبر ألصبح لذا نجد أنّ  اإلعرابيتحدید الموقع   

اسم كان وأخواتھا وخبرھا إذا كان أحدھما من األسماء التي تعرب « كما یكثر الخطأ في 

" السالم، األسماء الخمسة المثنى والجمع المذكر " بعالمة فرعیة، نحو   

كان أو إحدى أخواتھا مثنى فیجب أن یكون باأللف، وعلیھ من الخطأ  اسمفإذا كان  -       

" ن یْ تَ رَ اكِ ذَ ن مُ یْ تَ بَ الِ الطَّ  تْ اتَ ا، بَ ادً مَ یین رَ دِ نْ الجُ  ارَ ین، صَ دِ ھِ تَ جْ ین مُ بْ الِ الطَّ  انَ كَ " : القول
ان تَ بَ الِ الطَّ  تْ اتَ ا، بَ ادً مَ ان رَ یَّ دِ نْ الجُ  ارَ ن، صَ یْ دَ ھِ تَ جْ ان مُ بَ لِ الطاَّ  انَ كَ : أن یقال في ذلك والصواب

3»نیْ تَ رَ اكِ ذَ مُ   

.نشیر إلى أن مثنى اسم كان أو إحدى أخواتھا یكون باأللف  

                                                        
د معتمد علي .د عبد الحفیظ سید أحمد ، أ.كر ، أد ناصف شا.محمد السنواني ، إعداد ا . د.انظر أ - 1

أحمد ،من األخطاء الشائعة ، مركز تعلیم اللغة العربیة، دون ط ،دون سنة الطبع، دون بلد النشر، 
60ص  
60المرجع نفسھ ص - 2  
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ین دِ تَ عْ المُ  حَ بَ أصْ "و " ینرِ صِ تَ نْ ین مُ مِ لِ سْ كان المُ "ومن الناس من یخطئ بقولھم «  -          
" و" ینرِ صِ تَ نْ ون مُ مُ لِ سْ المُ  انَ كَ " والصواب في ذلك "ین لِ تَ حْ ن مُ ییِ اقِ رَ العِ  اتَ بَ "و " یندِ دَّ ھَ مَ 

1»"ینلِ تَ حْ ون مُ یُّ اقِ رَ العِ  اتَ بَ " و"ین دِ دَ ھَ ون مُ تدُ عَ مْ الُ  حَ بَ أصْ   

.أما االسم إذا كان مع كان وأخواتھا جمع المذكر السالم وجب أن یكون بالواو  

مع ھذه األدوات مع األسماء الخمسة وجب أن یكون بالواو  االسموإذا كان « -        

 انَ كَ  :ویخطئ الكثیر عند التطبیق ویتناسى القاعدة فنراه یقول ھذه األسماء باأللف تارة، نحو
وتارة أخرى یقول ھذه  وكل ھذا خطأ. دجِّ مُ اك بِ مَ حَ  یسَ لْ ا وَ جً وِّ زَ تَ مُ  اكَ أخَ  ارَ ا وصَ دَ جِّ مُ  اكَ أبَ 

2»دجِّ مُ یك بِ مِ حَ  سَ یْ ا ولَ وجً زِ تَ یك مُ أخِ  ارَ ا، وصَ دً جِ یك مُ بِ أَ  انَ كَ : األسماء بالیاء، فیقول  

كان أو إحدى أخواتھا إذا كان من األسماء الخمسة فعالمتھ  اسمنتوصل إلى أن  -       

.اإلعرابیة ھي الواو  

، َكاَن فِیَھا َزْیًدا َوْلیَس فِیَھا أََحًدا: وتأخیر في جملة كان فنراه یقولتقدیم " كما یكثر الخطأ في  -        

: وكل ھذا خطأ والصواب أن یقال, َصاَر لََدْیھِ َفِریَقْین َوَكاَن فِي الَحِدیقَةِ َرُجلَْینوَ الَ َزالَ فِیِھْم ُمْخلِِصین 

.3"َصاَر لََدْیِھ َفِریَقان َوَكاَن فِي الَحدیَقةِ َرُجلَْینِ  َو  م ُمْخلُِصونَكاَن فِیَھا َزْید َوْلیَس فِیَھا أََحُد، الَ َیَزالُ فِیھِ   

مرفوعة كونھا مبتدأ لكان ولیس، وكلمة ُمْخلُِصوَن مبتدأ الزال " أََحدُ "و" َزْیدُ " ومن ھنا فإن  -        

كذالك َرُجالَن رفعت رفعت باأللف كونھا مثنى و" َفِریَقان"مرفوعة بالواو كونھا جمع مذكر سالم، وأما 

.باأللف وكالھما مبتدأ لصار وكان واجتمعت الكلمات السابقة في كونھا مبتدأ مؤخر  

مرفوعة  أََحدُ ، فكلمة لَْم َیُكْن فِي الَبْیِت أََحُد  ، أما الصواب فھولَْم َیُكْن فِي الَبْیِت أََحًدا: من الخطأ القول -

. 4"بالضمة كونھا اسم یكن  

ل إلى أن أحد مبتدأ مؤخر لیكن مرفوع واألصل في الجملة قولنا لم یكن أحد في البیت، لذا نص -          

.من البدیھي أن تكون عالمة إعرابھا الرفع  
                                                        

د معتمد علي .أد عبد الحفیظ سید أحمد ، .د ناصف شاكر ، أ.محمد السنواني ، إعداد ا . د.انظر أ - 1
61أحمد ،من األخطاء الشائعة ، مركز تعلیم اللغة العربیة، دون ط ،دون سنة الطبع، دون بلد النشر،   

61، صالمرجع نفسھ - 2  
.63المرجع نفسھ ص   - 3   
، 34دراسات العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، المجلد "حنان إسماعیل عمایرة، من األخطاء النحویة  - 4
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3)- أخطاء شائعة في إن وأخواتھا: وھي إنَّ وأنَّ ولكّن وكأّن ولیت, ولعل وال النافیة للجنس خصوصا 
. في النكرات  

.َكانُوا ُیِریُدون َھَذا إن الَباِحثِینقولنا   :الصوابو.ھذا لَباِحثُوَن َكاُنوا یُِریُدوَن إِنَّ ا: فمن الخطأ القول"   

ألنھ جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوین  في , وعالمة نصبھ الیاء, اسم إن منصوب: الباحثین

.1"االسم المفرد  

اسمھا ویرفعن الخبر ویسمى خبرھا وبما نخلص إلى أن إن وأخواتھا ینصبن المبتدأ ویسمى  -          

.أن الباحثین ھي جمع مذكر سالم دخل علیھا إن فإنھا تنصب بالیاء ویسمى اسمھا  

وَماْنِسیَّة ُمْعَجٌم ِشْعِري: من الخطأ القول -          وَماْنِسیَّة ُمْعَجًما ِشْعٍرًیاقولنا  الصوابو: إنَّ للرُّ ، إنَّ للرُّ

.وھو منصوب بالفتحةوتعرب معجًما باسم إن   

َواُب إ:  ومن الخطأ القول -         " بالفتح" إنَّ ِعْنَد هللاِ الثََّوابَ قولنا  الصوابو". بالضم"نَّ ِعْنَد هللاِ الثَّ

.اسم إّن منصوب: وتعرب الثوابَ   

، إنَّ فَْوَقَنا َسْبَع َسَمَواتٍ  قولنا الصواب، وإنَّ فَْوَقَنا َسْبُع َسَمَواتٍ : طلبتنا في قولھم یخطئكما  -        

.2"َسْبَع بالفتحة كونھا اسم إنّ   

معجًما، الثواَب، سبَع، : وبذلك فإّن اسم إن منصوب وھذا ما أكّدتھ األمثلة وقبلھا القاعدة فكل من -        

.وردت ،بالفتح كونھا اسم إنّ   

تؤثر عملیة التذكیر والتأنیث بصورة بالغة األھمیة في : األخطاء الشائعة في التذكیر والتأنیث  -)4

: مناحي كثیرة في الجملة ویمكن إجمالھا كاآلتي  

.اإلشارة إلى االسم بضمیر، وصف االسم ،الفعل مع الفاعل، العدد والمعدود :االسم الموصول -)1  

علیھ الیوم، أو القول  تطورت العالقات إلى المستوى التي ھي:  یكثر الخطأ في االسم الموصول كقولنا"

الَخِریَطُة الَبَیانِّیة الَِّذي َیَتَولَّى الشَّْرح َعلَْیَھا الّسیُِد : في اللحظة الذي انتھى فیھا مجلس الوزراء، أو القول

                                                        
األخطاء النحویة، األخطاء الصرفة، األخطاء اللغویة، (د عرفة حلمي عباس،تصویبات لغویة  - 1

.54، ص  1438م ، 2008،.2األخطاء اإلمالئیة، مكتبة األـدب، القاھرة، ط  
، 34جتماعیة، المجلد دراسات العلوم اإلنسانیة واال"حنان إسماعیل عمایرة، من األخطاء النحویة  - 2
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ْقلَ  الَوِزیرُ  ة َجْیِشھ الَّتِي َبَناه بِأَْمَواِل الَعَرب ، أو القولالنَّ التِي َبَدأَت بِِھ  النََّشاطُ  :، أو القولَسَیْفقُِد قُوَّ
.الَمْرأَةُ   

َوَرت الَعَالَقاُت إِلَى الُمْسَتَوى الِّذي ِھَي َعلَْیھ الَیْوم: والصّواب القول في الَّلْحَظِة الّتِي اْنَتَھى  ، والقول،َتطَّ
ْرَح َعلَْیھَ : ، والقولفِیَھا َمْجلُِس الُوَزَراء یُِد َوِزیُر الّنْقلالَخِریَطة الَبَیانِیَّة الَّتِي َیَتَولَّى الشَّ : ، والقولا السَّ

َة َجْیِشھ الَِّذي َبَناه بِأَْمَواِل الَعَرب،  .1."النََّشاُط الَِّذي َبَدأَْت بِِھ الَمْرأَة :وأن نقولَسَیْفقُِد قُوَّ  

وعلیھ فإن االسم الموصول یكون مذكرا یربط الجملة التي بعده بحیث تكون المفردة مذكرة،   -        

.انت المفردة في الجملة مؤنثة وجب اإلتیان باسم موصول مؤنثوإذا ك  

َھَذا : في الخطأ فیقول آدابیقع الكثیر من الطلبة في قسم النھائي " :التذكیر والتأنیث في اسم اإلشارة -
نَّم، والقول الَوَرك كون  َھِذهِ ة ھو استخدام اسم اإلشار: ، والصوابَھَذا الَكفأو القول  َھَذا الَیِمین ،َھَذا َجھَّ

نَّم، َھِذِه الَوَركفنقول . الكلمات مؤنثة 2" َھِذه الَكفّ ، َھِذهِ الَیِمین، َھِذهِ َجھَّ  

          .نخلص إلى أن اسم اإلشارة یكون مطابقا من ناحیة التذكیر والتأنیث المشار إلیھ -            

بینھ وبین مفردة سابقة في الجملة، فإذا عند اإلتیان بضمیر والربط " : التذكیر والتأنیث مع الضمیر -

ُجلَ َوُغَالَمھ: كانت ھذه المفردة مذكرة فال بد من اإلتیان بضمیر مذكر نحو ، وإذا كانت المفردة َقاَبْلُت الّرَّ

الَِبة َوأُْختَُھا: السابقة في الجملة المؤنثة وجب اإلتیان باسم موصول مؤنث 3."اْحَتَرْمُت الطَّ  

ضمیر ھو ما یربط الجمل فیما بینھا، وعلیھ إذا كانت ھذه المفردة مذكرة وجب أن یكون إن ال -         

.الضمیر مذكر، وأما الضمیر یكون مطابقا المفردة فیكون مؤنث إذا كانت المفردة مؤنثة  

الُمِصیَبة : یقع الكثیر من الطلبة في الخطأ في ھذا الجانب كقولھم: " وصف االسم والتذكیر والتأنیث -
: ، أو القولویؤدي َذلََك إِلَى َتْحقِیق الَحَیاةِ األَْفَضل: ، أو القولألَْعَظم َتْكُمُن فِي َعَدم اإلَِفاَدة ِمْن َذلِكا

ى بِالقِیَمةِ األَْدَنى لَِیْظفََر بِالقِیَمة األَْعلَى القول : والصواب. َكاَنْت َتْصَطِحُب اْبَنْتَھا األَْصَغر :، ومن یقولَضحَّ

                                                        
نائب رئیس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة رئیس ,د محمد أحمد السنواني . أ: أنظر - 1

د،ناصف شاكر سید، عمید كلیة األدب .أ . مجلس إدارة مركز الخدمة العامة لتعلیم اللغة العربیة، إعداد 
عة أسیوط، أ، د عبد الحفیظ السید أحمد رئیس قسم اللغة العربیة، أ، د معتمد على أحمد، أستاذ قسم جام

اللغة العربیة كلیة األدب، من األخطاء الشائعة، مركز تعلیم اللغة العربیة، دون طبعھ، دون سنة الطبع، 
  64دون بلد النشر، ص

61المرجع نفسھ، ص- 2  
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، الفُْضلَى و یؤدي ذلك إلى تحقیق الحیاة:تكمن في عدم اإلفادة من ذلك، والقولالُعْظَمى  المصیبة: في ذلك

ْنَیاضحى بالقیمة : والقول ْغَرىكانت تصطحب ابنتھا : ، والقولالُعْلَیالیظفر بالقیمة  الدُّ 1"الصُّ  

أردنا وصف مؤنث فال بد أن نستنتج بأن وصف االسم المذكر یتطلب منا صفة مذكرة، وأّما إذا  -        

و التأنیث، كما أنھ البد من  رتكون الصفة مؤنثة، وخصوصا أن الصفة تطابق الموصوف في التذكی

.وجود المطابقة السم التفضیل على صیغة أفعل المعرف بألـ  

َكاَن َذا ،َذا َرْأٍس َصْلَعاء كاَنَ : ، أو قولھمأََتَمنَّى أَْن أرى َرأَْسُھ ُمَعلََّقة: كما یخطئ الطلبة في قولھم -        
نِّ الُمبَِّكر: ، أو كقولھمأَْبَیٍض  َكفٍّ  ، َكاَن َذا ُمَعلًَّقاُكْنُت أََتَمنَّى أَْن أََرى َرأَسھ : ، والصواب القولفِي َھَذا السِّ

2.الُمَبِكَرةفِي َھَذا الّسنِّ ُكْنُت ، َبْیَضاء، َكاَن َذا َكٍف أَْصلَعَرْأِس   

ْأس" أنبما  -         فھي على وزن فعالء " َصْلعاء" مذكرا لتطابقھ، أّما" ُمَعلًَّقا"مذكر جاءت الكلمة " الرَّ

.عوض المبكر" بیضاء والمبكرة" واألصح أن تكون على صیغة أفعل، واألصح أن نقول  

: التأنیث والتذكیر في الفعل وأثر ذلك في بناء الجملة -  

َیان َما َعلَْیِھَما ِمْن ُدیُون :آلتيیقع الطلبة في األخطاء كا" -          ْلع : ، والقولإّن َبلََدْیِھَما َسُتَؤدِّ إنَّ الضِّ
َما  َسُیَؤّدَیانإّن َبلََدْیِھَما : ، والصواب القول"إّن الَفأَْس َسُیْحَمل"، "إنَّ الَكأَْس َسیُْشَربُ  ، والقولَسیُْكَسر

ْلع : َعلَْیَھما من ِدُیون، والقول .3"َسُتْحَملإّن الَفأَْس : والقول َسُتْشَرب، والقول، إّن الَكأْس ْكَسرَستُ إّن الضِّ  

وبذلك فإّن معرفة المذكر والمؤنث تلعب دورا مھما، فالفاعل إذا كان مذكرا ال یحتاج إلى عالمة  -        

.تأنیث مع الفعل، ونضع عالمة التأنیث التاء مع الفعل حسب نوع المؤنث  

َما َكاَنْت أَْقَداُمَك ، َبآَذانِي َسِمْعت َكالََمك لَھُ  ،َكاَنت ُعیُوُنھ َتَتَفَقُد الَْبیَت الَقِدیم: من الخطأ القول" -         ُربَّ
.4" َقَدَماك، أُْذَنايْ ، َعْیَناهَكاَنت : ، والصواب القولُمْتَعَبة ْمن َكْثَرة الَمْشي  

 

 
                                                        

د معتمد علي أحمد .د عبد الحفیظ سید أحمد ، أ.، أد ناصف شاكر.محمد السنواني، إعداد ا . د.أانظر  - 1
66،من األخطاء الشائعة ، مركز تعلیم اللغة العربیة، دون ط ،دون سنة الطبع، دون بلد النشر، ص  

67المرجع نفسھ ص  - 2  
69المرجع نفسھ ص  - 3  
دار صفاء للنشر , ي المتكامل واألخطاء اللغویة الشائعةأھدي محمد عید، نماذج في التطبیق اللغو - 4

60ص,1432،  2011,  1ط,األردن , عمان ,والتوزیع   
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  1"بألف ونون في حالة الرفع ویاء ونون في حالة النصب والجرفالمثنى ما دل على اثنین فقط وثني "  -

نجد بأنھ من الخطأ الشائع أن یعبر التالمیذ عن المثنى بالجمع كما ھو الحال في األمثلة فالمثنى  -        

.یرفع باأللف والنون وینصب ویجر بالیاء والنون  

:األخطاء الشائعة في الجملة الفعلیة -)5  

.الَ َتْنھَ  ، والصوابالَ َتْنَھى َعْن ُخلٍُق َوَتأْتِي ِمْثلَھ :قولمن الخطأ ال" -  

).بضم النون( الَ َتْدنُ  :، والصواب القولالَ َتْد نُوَن النَّار: ومن الخطأ القول   

ِصیف :ومن الخطأ القول  ). كسر الشین( اْمشِ  :، والصواب القولاْمِشي َعلَى الرَّ  

2."ُدُروَسُھم َیْكُتبُونَ األَْوَالُد : ، والصواب القولُدُروَسُھم َیْكُتبُوا األْوَالد: من الخطأ القول -  

، یرجع لكونھا أ فعال مجزومة بال َتْنھَي، َتْدُنو :نشیر إلى أن حذف حرف العلة من األفعال -        

بالنون كونھ من َفُكِتب  َیْكُتُبونأما الفعل , أّما امشي فحذفت حرف العلة منھا كونھا فعل أمر,الناھیة 

.األفعال الخمسة وعلیھ فعالمة رفعھ النون والتي ال تحذف إال في حالتي النصب والجزم  

ُجِل َمْنِزالً : من الخطأ القول" - ُجل َمْنِزالً  :والصواب القول بِْعُت إِلَى الرَّ .بِْعُت الرَّ  

ُتْعلُِن ُكلیَُّة َكَذا َفْتَح َباِب : ، الصواب القولِجیلِ ُتْعلُِن ُكلَِّیُة َكَذا ِمْن َفْتِح َباِب الّتسْ : من الخطأ القول -
.التَّْسجِیل  

ف فِي أَْمَالِكھ: من الخطأ القول - ُجل إِلَى اْبنِھ َحّق التََّصرُّ لَ الرَّ ُجل اْبَنھ : ،  والصواب القولَحوَّ لَ الرَّ َحوَّ
ف فِي أَْمالَِكھ  .3"َحقَّ التََّصرُّ  

یتعدى إلى مفعولین  َباعَ ونخلص من خالل األخطاء الواردة في األمثلة السابقة إلى أن الفعل  -          

فھو یتعدى بنفسھ وھذا نفس الشيء مع  أَْعلَنَ أّما الفعل , إنما الالم, وھو لیس بحاجة إلى حرف الجر إلى

.حّولالفعل   

 
                                                        

، الفرائد اللؤلؤیة في القواعد النحویة ، دار )عادل عبد المنعم أبو العباس( بن طاھر  الحداد العلوي، - 1
22ص ,2011 1النجاح، برج الكفان، الجزائر، ط  

، 34دراسات العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، المجلد "عمایرة، من األخطاء النحویة حنان إسماعیل  - 2
207ص, االزدواجیة والخطأ اللغوي, 2007, 1العدد   

188المرجع نفسھ ص  - 3  
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بِیُب َوَراَء الَمرِ  :"فمن الخطأ القول - الّطِبیُب َوَراَء  َیْسَعىلْن : ، والصواب القولیِض لَْن َیْسَع الطَّ

1."الَمِریض  

نستنتج أن الفعل المضارع المنصوب بلن تكون عالمة إعرابھ الفتحة المقدرة على األلف  -         

.للَّتعذر وال تحذف منھ حرف األلف  

ُجل الُمَسافِر : واب القول، والصَطالَ بالَّرُجِل الُمَسافَر الُجوعَ  " :من الخطأ القول -           َطاَل ِبالرَّ

.2"  الُجوعُ   

جائز شرط أن ال یخل بالمعنى للمتكلم الُجوُع  وفاعلھ َطالَ  كخالصة نجد بأن الفصل بین الفعل -         

.فاعل مرفوع بالضمة الجوعُ أو للمتلقي وعلیھ یعرب   

             .3"  َیِعیُش ِمْنھُ  َشْیًئالَْم َیِجْد : ، والصواب القوللَْم َیِجْد َشْيٌء َیِعیُش ِمْنھُ : من الخطأ القول" -

مفعول بھ منصوب بالتنوین والذي رسمت ما قبل األلف، وعلیھ فإن التنوین  َشْیًئانخلص إلى أنَّ  -        

.ھو  عالمة إعرابھ ومحلھا الحرف األخیر  

إِْن ُعِرَض َعلَیھ : ، والصواب القولَبْعَض األَْحَكام َرفََضَھاإِنَّ ُعِرَض َعلَْیھ : من الخطأ القول" -        

.4. "األْحَكاِم َرفََضَھا َبْعضُ   

 َبْعضُ وعلیھ نعرب ,ھو فعل مبني للمجھول ولھذا ھو في حاجة إلى نائب فاعل  ُعِرضَ نجد بأّن  -        

' ھو'علوم فإن فاعلھ مستتر تقدیره فھو فعل مبني للم عَرضَ نائب فاعل فھو مرفوع، أما إذا افترضنا وقلنا 

نائب ' بعضُ 'مبني للمجھول و 'فُعِرض 'مفعول بھ ویكون بالتالي منصوب أما في المثال  'بعضَ  'وھنا  

. فاعل مرفوع  

   .5 "الُكَرة َبِعیًدا َتْرمِ الَ : ، والصواب القولالَ َتْرِمي الُكَرة َبِعیًدا: من الخطأ القول" -

َفُحذَفت الیاء والكسرة , حرف نھي وعلیھ فإّن الفعل الذي أتى بعدھا مجزوم: "ال" نخلص إلى أنّ  -        

.فعل مضارع مجزوم بال الناھیة، وعالمة جزمھ حذف الیاء: داللة على حذف الیاء ونقول َتْرم  

                                                        
األخطاء , األخطاء النحویة، األخطاء الصرفیة: د عرفة حلمي عباس، تصویبات لغویة) أنظر( - 1

.47ص, 2ط, م 2008 , 1438مصر , كتب اآلداب، القاھرةماللغویة، األخطاء اإلمالئیة،   
                                           .    66ص المرجع نفسھ - 2
.17المرجع نفسھ ص - 3  
.18ص:المرجع نفسھ  - 4  
.93المرجع نفسھ ص  - 5  
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.1"حرف جزم یجزم الفعل المضارع، یكون للنھي: ال"   

ُیْطلَب ِمْن ُكّل َشاِعٍر أَْن : ، والصواب القولَب ِمْن ُكلّ َشاِعٍر أَْن ُیْلِق ِشْعًراُطلِ :  من الخطأ القول" -        

.2"ِشْعًرا ُیْلقِي  

ُیْكَتب بحرف العلة ومن الخطأ أن نتصور أن المعتل ینصب بحذف ' یلقي'نخلص إلى أّن الفعل  -        

منصوب بعد أّن ونصبھ الفتحة، ونجد  فعل مضارع' یلقي'حرف العلة كما ھو الحال في الجزم، وعلیھ 

.أن المضارع المعتل اآلخر بالیاء أو الواو فینصب بالفتحة الظاھرة، والمعتل باأللف ینصب بفتحة مقدرة  

: في مكمالت الجملة -أ  

 َنْھَضةً ْوَم َتِعیُش الِبالَُد الیَ : ، والصواب القولَتِعیُش البِالَُد الَیْوَم َنْھَضةٍ ُمَباََرَكةً  :من الخطأ القول" 

.3"ُمَباَرَكةَ   

        .وردت منصوبة بالفتح كونھا حال' َنْھَضةً ' نخلص إلى أن -

م َعلَْیَھا ِحین ُوقُوِع الفِْعِل َوَیِصحُّ أَنْ " : الحال - ُن َھْیَئَة َصاِحِبَھا الُمَتَقدِّ  ھو َوْصُف فُْضلَة َنِكَرة َمْنُصوَبة ُتَبیِّ

.4"لَِكْیفَ َتَقَع َجَواًبا   

نخلص إلى أن الحال أحد مكمالت الجمل یكون نكرة منصوبة من خاللھ نعرف ھیئة صاحبھا  -         

.والذي یأتي بعد الفعل وتكون جوابا لكیف  

َقةِ : ، والصواب القولَوثِْقُت بِھ ُكلِّ الثِّقَة: من الخطأ القول" - .5" َوثِْقُت بِھ ُكلَّ الثِّ  

بالفتح كونھا نائب عن المفعول المطلق وعالمتھا اإلعرابیة المتفق علیھا  'كلَّ 'من الصواب قول  -         

.ھي الفتح  

                                                        
ئر، سنة الطبع الجزا,إبراھیم قالتي، المعجم الشامل في اإلعراب، دار الھدى، عین ملیلة ) أنظر( - 1

.240ص . ,دون ط, 2012  
األخطاء : األخطاء النحویة، األخطاء الصرفیة: د عرفة حلمي عباس، تصویبات لغویة) أنظر( - 2

106ص , 2ط, م 2008, ه 1438مصر ,اللغویة، األخطاء اإلمالئیة، مكتب اآلداب، القاھرة  
151ص,المرجع نفسھ  - 3  
، مكتبة دار العروبة 3لعزیز مصلوح، نحو العربیة، ج عبد اللطیف محمد الخطیب، سعد عبد ا - 4

.362ص , م2001 –1422., 1ط ,الكویت   
األخطاء : األخطاء النحویة، األخطاء الصرفیة: د عرفة حلمي عباس، تصویبات لغویة) أنظر( - 5

83ص , اللغویة، األخطاء اإلمالئیة  
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كل، بعض، صفة المصدر، آلة المصدر، : النائب عن المفعول المطلق ھو كلمة مشتقة مثل" -         
 ُت َضْرًبا،َكَضِربْ : ، وأّما المفعول المطلق فھو مصدر الفضلة المسلّط علیھ عامل من لفظة... عدد المصدر

.1" َكَضَرْبُتُھ َسْوًطا: وَینُوب عنھ قََعْدُت ُجلُوًسا،  

َبْعَض، : ، وقد یكون نائبا مثل"َقَفْزُت َقْفًزا" وبذلك فإن المفعول المطلق ھو مصدر فضلھ كقولنا -         
.، وعالمة إعرابھ النصب....ُكلَّ، َحقًّا، آًَھا ِمْنَك، َھنِیًئا لََك،   

    2."ُنِحبُّ َوَطَنَنا الِمْصِریِّینَ َنْحُن : ، والصواب القولَنْحُن الِمْصِریُّوَن ُنِحبُّ َوَطَنَنا :القول من الخطأ" -

جمع  الِمْصِریِّینَ تمییز، وبما أن  الِمْصِریِّین نخلص إلى أن األصل في  الكلمة ھو النصب كون -         

فمذكر سالم فعالمة إعرابھ ھي الیاء بالرغم من أن .ھ ُمَعرَّ  

3."لبیان ما قبلھ من إجمال 'َمنْ 'ھو كل اسم نكرة متضمن معنى : التمییز "-  

وھو نكرة یوضح ما یأتي قبلھ وھو اسم نسمیھ بالتمییز، ' من'إن االسم الذي یتضمن معنى  -          

.ودون التعمق في رأي المدارس  

:ول الشاعرفلقد أجاز الكوفیون أن یكون التمییز معرفة والدلیل ق"   

ا أَْن َعَرْفَت ُوُجوَھَنا      َصَدْدَت َوِطْبَت  - َیا َْقیُس َعْن َعْمُرو النَّْفسَ َرأَْیُتَك لَمَّ  

فة النفسوكلمة    4."تمییز وھي ُمَعرَّ

.وعلیھ فكلمة المصریین تمییز منصوب وعالمة نصبھ الیاء ألنھ جمع مذكر سالم  

        5."َعَشَر َصْفَحة اْثَنَتيْ َقَرْأُت : ، والصواب القولَعَشَر َصْفَحةَقَرْأُت اْثَنْي : من الخطأ القول -

                                                        
الھدى، عین ملیلة، الجزائر، سنة الطبع إبراھیم قالتي، المعجم الشامل في اإلعراب، دار ) أنظر( - 1

151، ص .، دون ط2012  
األخطاء : األخطاء النحویة، األخطاء الصرفیة: د عرفة حلمي عباس، تصویبات لغویة) أنظر(  - 2

.167اللغویة، األخطاء اإلمالئیة ،ص   
القاھرة ، مصر، , دار التراث, 1محمد محي الدین عبد الحمید، تصویبات لغویة، شرح ابن عقیل، ج - 3
.168ه ،ص 1400-1980, 20ط  
.168المرجع نفسھ ص  - 4  
األخطاء : األخطاء النحویة، األخطاء الصرفیة: د عرفة حلمي عباس، تصویبات لغویة) أنظر( - 5

.92ص , اللغویة، األخطاء اإلمالئیة  
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كونھا مفعول بھ وھو منصوب بالیاء ألنھ ملحق بالمثنى، وعشرة  'اثنتي'ِبَما أّن الصواب ھو  -          

.ھي جزء عدد مبني على الفتح  

بأّن الجزء األول من العدد ُیْعَرب إعراب بالمثنى، وُبِني الجزء الثاني على الفتح : والقاعدة تقول" 

1".َواْثَنَتا َعَشَر اْمَرأَة، َجاَء اْثَنا َعَشَر َرُجًال : وُیَطابق العدد المعدود في التذكیر والتأنیث كقولنا.  

2".َساِبقُوهلَْم َیْفَعل َكَما َفَعل : ، والصواب القولابِقِیھلَْم َیْفَعلْ َكَما َفَعلَ سَ : " من الخطأ القول -  

ھي فاعل مرفوع بالواو ألنھ جمع مذكر سالم وھو مضاف، ' َساِبقٌوه'ألن المحل اإلعرابي  -             

.والھاء ضمیر مبني على الضم في محل جر مضاف إلیھ  

3." إن جمع مذكر السالم یرفع بالواو، ویفتح ویجر بالیاء" -  

 -              4"األَُمُم إالَّ ِبالَعَمل َتْنَھَض لَْن : القولالصواب . لَْن َتْنَھَض األَُمُم إالَّ بِالَعَمِل :"من الخطأ قول

نجد بأن إعراب تنھض ھو فعل مصارع منصوب بحرف لن الذي یفید النصب و النفي و االستقبال و 

                                                                   .     عالمة نصبھ الفتحة الظاھرة على آخره

َواب القَْول:" من الخطأ القول  –         ، 5"أَُخوك َما َسافَر ُمْسِرَعا إالَّ : َما َسافَر ُمْسِرًعا إالَّ أََخاَك و َالصَّ

ألنھا من األسماء الخمسة ھي الصواب ألنھا فاعل وبالتالي ھي مرفوعة بالواو أخوك ولقد قلنا  ، 5"

.                           وھي مضاف والكاف ضمیر مبني عل الفتح في محل جر مضاف إلیھ',    أخو'

تفید القصر إذا خلت من المستثنى منھ أّما إّال لوحدھا تفید االستثناء  'ّإالو ما'دون أن ننسى فإن             

.مع وجود المستثنى منھ  

 

 

                                                        
الفقھ والعروض إسماعیل بن أبي بكر المقرئ عبد هللا إبراھیم األنصاري، الشرف الوافي في علم  - 1

.92ص , 1ط,م  1996,ه1417, لبنان,والتاریخ والنحو والقوافي، علم الكتب، بیروت   
األخطاء : األخطاء النحویة، األخطاء الصرفیة: د عرفة حلمي عباس، تصویبات لغویة) أنظر( - 2

.64ص , اللغویة، األخطاء اإلمالئیة  
عنوان الصرف الوافي في علم الدقة و ,) األنصاري عبد هللا إبراھیم ( إسماعیل بن أبي بكر المقرئ  - 3

178ص, الفروض و التاریخ و النحو والقوافي  
األخطاء : األخطاء النحویة، األخطاء الصرفیة: د عرفة حلمي عباس، تصویبات لغویة) أنظر( - 4

  46ص , اللغویة، األخطاء اإلمالئیة
111ص:المرجع نفسھ  - 5  
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:                                                      قول التالمیذ: الشائعة في النعت أو الصفة من األخطاء

الَِبان الُمْجَتِھَدْین  الَِبْین الُمْجَتِھَدان  –َجاَء الطَّ الَِبْین الُمْجَتِھَدان  –َرأَْیُت الطَّ َرأَْیت َطالًِبا  –َمَرْرت بِالطَّ
ِغیَرْین  –ِعَنة الِمْصِریِّین ُمَتَفوقِین َكاَن الَفَرا –ُمْجَتِھٌد  َھَذان الَبلََدان الَكبَِیرَتان  –َشِرْبُت ِمْن الَكأَْسْین الصَّ

  1."ُمْزَدحَِمَتان

ِرَكة"    2. "َمْطلُوب ُمَھْنِدُسون ِمْعَماِریِّین للِشَّ

الَِبان : أما الصواب ھو قول"  ِالِبین  –الُمْجَتھَِدان َجاََء الطَّ الَِبْین  –الُمْجَتِھَدین َرأَْیُت الطَّ َمَرْرُت ِبالطَّ

قِین الِمْصِریُّون َكاََن الَفَراِعَنة  –ُمْجَتِھًدا َرأَْیُت َطالًِبا  –الُمْجَتِھَدْین  ِغیَرْینَشِرْبت ِمَن الَكأَْسْین . ُمَتَفوِّ   الصَّ

  3"الَكبِیَران الُمْزَدِحَمان َھَذان الَبلََدان  

  4"لِلشَِّركة ِمْعَماِریُّون  َمْطلُوب ٌمَھْنِدُسون "-

نخلص من خالل إجابات التالمیذ وأخطائھم في األمثلة السابقة، ھو عدم القدرة على تطبیق  -         

.القاعدة التي تقول بأن النعت یتبع  في كل العالمات اإلعرابیة  

.                              نھا جمع مذكر سالمھي صفة مرفوعة بالواو أل: فمثال عندما نقول معماریون

5."ھي تابع یكمل متبوعھ ویذكر لیبین بعض أحوال االسم الذي جاء قبلھ: النعت، أو الصفة" –  

. أي أن الصفة تتبع الموصوف في كل أحوالھ  

         :    یخطئ الكثیر من التالمیذ في قولھم: األخطاء الشائعة في البدل -

بِیب الَمِریض َقْلَبھ   –قُتِلَ الَخلَِیَفة ُعَمر  –َجاَء الَخلِیَفة ُعَمر َبْعد أَبِي َبْكر "  الُِب  -َعالَج الطَّ أَْعَجَبنِي الطَّ
َواب القَْول.ُخلَُقھ  .   َبْعَد أَِبي َبْكرُعَمُر َجاَء الَخلِیَفة : َوالصَّ  

 

                                                        
معتمدعلي أحمد، من األخطاء ,شاكر سید، عبد الحفیظ السید أحمد محمد أحمد السنواني، ناصف  - 1

79الشائعة، ص  
األخطاء : األخطاء النحویة، األخطاء الصرفیة: د عرفة حلمي عباس، تصویبات لغویة) أنظر( - 2

154اللغویة، األخطاء اإلمالئیة، ص   
مد علي أحمد، من األخطاء محمد أحمد الشنواني، ناصف شاكر سید، عبد الحفیظ السید أحمد ،معت  - 3

79ص ,الشائعة  
األخطاء : األخطاء النحویة، األخطاء الصرفیة: د عرفة حلمي عباس، تصویبات لغویة) أنظر( –4

154ص , اللغویة، األخطاء اإلمالئیة  
الدلیل إلى ) مساعد في كلیة األدب و العلوم اإلنسانیة الجامعة اللبنانیة .أ( حسین محمد نور الدین .د –5
177ص, 1996,  1416, 1ط, لبنان, بیروت, .دار العلوم العربیة ,لقواعد اللغة العربیة ا  
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ِبیُب الَمِریَض  –ُعَمُر قُِتَل الَخلِیَفُة    الُِب  –َقْلَبُھ عاَلََج الطَّ 1."ُخلُقُھُ أَْعَجَبِني الطَّ  

الَِبان ُخلُقُُھم :كما یكثر الخطأ في بدل بعض من الكل، وبدل االشتمال فیقال"  -          ، أَْعَجَبنِي الطَّ

الَِبَتان ُخلُقُُھم الَِبات ُخلُقُھم ،أَْعَجَبنِي الطَّ ْبُت بِالطَّ ، أَْعَجَبنِي الّطالَِبان ُخلُقُھما :لصواب القول، واأُْعجِ

الَِبات ُخلُقُُھنّ  ،أَْعَجَبْتنِي الَّطالِبَتان ُخلُقُھما ْبُت بِالطَّ 2"أُْعجِ  

وعلیھ فإن البدل ھو تابع من التوابع، مقصود بالحكم یذكر لنا المتبوع عن غیر قصد بذاتھ   -         

بدل المباینة، وعلیھ أن یتبع ما قبلھ  –بعض من الكل  – االشتمال –ویكون قبلھ وھو أنواع بدل المطابق 

فھو یشترط أن یكون فیھ ضمیر یعود  االشتمالفي اإلعراب، وإذا رأینا بدل البعض من الكل  -         

.على المبدل منھ ویطابقھ في النوع والعدد  

:أخطاء في التوكید، ظرف زمان -  

َواَیةِ الَیْوِم، اْشَتَرْیُت َنْفَس الجَِھاِز بِِسْعٍر أَقَلقَرَّ : من الخطأ القول" -          ، ْرُت أَْن أُْنِھي قَِراَءة ُكلِّ الرِّ

َواَیةِ الَیْومَ  : والصواب القول ْرُت أَْن أُْنِھي قَِراَءَة ُكلَّ الرِّ 3."اْشَتَرْیُت َنْفَس الجَِھاِز بِِسْعٍر أََقلَّ  ،َقرَّ  

اِمعتابع ُیْذَكر في : التوكید"  م ُربََّما َحِملَُھ الَكَالم إِلى السَّ 4."الكالم لدفع َتَوھُّ  

الصواب ألن األصل في التوكید، أن یلي المؤكد ونظًرا  بدلالمالحظ أنھ تّم استخدام صحیح  -         

ْرُت أَْن أُْنھِ : أصبح االستعمال جائزا، أما الصواب فھو قولنا ،ةلشیوع ھذا األسلوب في العامیَّ  ي قَِراَءة قَرَّ

َواَیة ُكلَُّھا الَیْوم، أْو الَقْول  .اْشَتَرْیُت الِجَھاَز َنْفُسھ بِِسْعٍر أََقل:الرِّ  

، وكذلك َما ُزْرُتُھ أََبًدا: كما ھو في القول األتي ,ظرف الزمانَوُیْخِطئ الَكِثیر في استعمال  -         

ظرف زمان الستغراق ' أبدا'، ألن لَْن أَُزوَرهُ أََبًدا –َما ُزْرُتُھ قَط : ، والصواب القوللَْن أَُزوَره َقط :القول  

 

                                                        
نائب رئیس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة رئیس :محمد أحمد السنوا ني.د.إشراف أ –1

 –داب ناصف شاكر سید عمید كلیة األ.أ:مجلس إدارة مركز الخدمة العامة لتعلیم اللغة العربیة ،إعداد
د معتمد علي أحمد أستاذ .عبد الحفیظ سید أحمد رئیس قسم اللغة العربیة كلیة األداب أ.د.أ.جامعة أسیون ،

دار , دون بلد النشر,  ومركز تعلیم اللغة العربیة , من األخطاء الشائعة, بقسم اللغة العربیة كلیة آداب 
  71ص,ط , دون س,دون ط , النشر

.72ص :المرجع نفسھ  - 2  
األخطاء : األخطاء النحویة، األخطاء الصرفیة: د عرفة حلمي عباس، تصویبات لغویة) أنظر( - 3

165اللغویة، األخطاء اإلمالئیة،ص   
،الفرائد اللؤلؤیة في القواعد ) عادل عبد المنعم أبو العباس(علوي بن طاھر الحداد العلوي الحضرمي  - 4

.55ص ,م 2015, ه 1436,  1ط,ئر الجزا,برج الكفان , دار النجاح للكتاب,النحویة  
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1.فھو ظرف زمان الستغراق الماضي' قط'المستقبل فال یجوز استعمالھا للداللة على الماضي أما   

بة مع المثال ُتْسَتْعَمل لِلنَّْفي َكَما أنھا ظرف زمان یفید المستقبل، ولذا فھي صائ 'أبدا'نجد بأن  -         

الِِمین': ، یقول تعالى)لَْن أَُزوَره أََبًدا(الثاني  َمْت أَْیِدیِھم َوهللا َعلَْیم بِالظَّ ْوه أََبًدا بَِما َقدَّ .95البقرة ' لْن َیَتَمنَّ  

.الماضي أي داللة على) َما ُزْرُتُھ قَط(َولَِذا ِھَي َصاِئَبة : فھي تفید الزمن الماضي، وال ترد ُمْثَبَتھ: قط أّما  

:من األخطاء الشائعة في العدد -)6  

َیات األَْشَیاء، َوالَِّتي ُیْرَمُز "  -           َاللَة َعلَى َكمِّ ُیْقَصد ِبالَعَدد الَكلَِمات الُمْصَطلَح َعلَْیَھا فِي اللَّغة لِلدَّ

ة َیاِضیُّون ِباَألْرَقام الِحَسابِیَّ 2".إِلَْیَھا الرِّ  

:ألسنة المتعلمین الوقوع في ھذا النوع من الخطأ ونذكر منھاومن ھنا یكثر على  -  

. قََرْأُت َثَالََثة قَِصٍص  ،قََرأُْت َثَالَث ُكُتبٍ  :وعلیھ فمن الخطأ القول:" صعوبة أحكام العدد وكثرة أخطائھ -)1

3"قَِصٍص  َثالَثُكُتب،َقَرْأُت ثالثة َقَرْأُت :فمن الصواب القول  

عدد أحكام كثیرة تتوقف على نوع العدد، ونوع المعدود والموقع اإلعرابي، خصوصا وأن لل -          

4."باإلعراب ھو اختالف آخر الكلمة باختالف العوامل لفظا أو تقدیرا"ونقصد   

.ومن ھنا نالحظ كثرة الخطأ في باب العدد وخاصة ما تعلق بالتذكیر والتأنیث  

َجاَءْت ، َجاَء َرُجلٌ َواِحد: ة بین العدد والمعدود فنقولتجب فیھما المطابق):  واحد، اثنان(العددان " - )أ
.َجاَءْت اْمَرأََتان اْثَنَتان، َجاَء َرُجالَن اْثَنان، اْمَرأَة َواِحَدة  

                                                        
،  1خالد بن ھالل بن ناصر العبري ، أخطاء لغویة شائعة ، مكتبة الجلیل الواعد ، عمان، األردن، ط - 1

.17م ، ص2006 –ه 1427  
د محمد ربیع ،مروح الرفاعي ، أساسیات في اللغة العربیة، دار الفكر للطباعة والنشر، عمان،  - 2

137، ص  1416ه – 1996، م1األردن ،ط  
نائب رئیس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة رئیس : محمد أحمد الشنواني.د.إشراف أ - 3

 –ناصف شاكر سید عمید كلیة اآلداب .أ: مجلس إدارة مركز الخدمة العامة لتعلیم اللغة العربیة، إعداد
د معتمد علي أحمد .كلیة اآلداب ،أعبد الحفیظ سید أحمد رئیس قسم اللغة العربیة .د.أ.جامعة أسیون، 

أستاذ بقسم اللغة العربیة كلیة آداب ، من األخطاء الشائعة ،مركز تعلیم اللغة العربیة ، دون بلد النشر، 
75دون دار النشر، دون ط،دون س ط ،ص  

تحقیق محمد صدیق المنشاوي، معجم ) ه1413 – 816ت(علي بن محمد السید الشریف الجرجاني  - 4
واللغة والفلسفة والمنطق والتصرف والنحو ,ت، قاموس المصطلحات  والتعریفات، علم اللغة التعریفا

.29ص , 2004, مصر، دون ط ,دار الفضیلة القاھرة , والصرف والعروض البالغة   
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 :مخالفة األعداد للمعدود من ناحیة التأنیث والتذكیر فعندما نقول: )ثالثة إلى عشرة (األعداد من -)ب
.مذكر= مؤنث، كتب = ، ثالث َقَرْأُت َثَالَثة ُكتُب  

أحد عشر، اثنا عشر، اثني عشر، اثنتي عشر، اثنتا عشرة، اثنتي : (األعداد المركبة مع العشرة - )ج
1.)"عشرة، ثالث عشرة، ثالثة عشر، تسعة عشر، تسع عشرة  

     .اثنتي، اثنتا، اثني ،اثنا، إحدى ،أحد :من المالحظ أن العدد المركب من جزأین األول -

َجاَء أََحَد َعَشَر : وعلیھ یجب أن یكون ھناك مطابقة من ناحیة التذكیر والتأنیث وعندما نقول -          
.فھو مذكر: َرُجًال   

: ، فال بد من مطابقة العدد ومعدوده فنقول)تسعة –ثالثة (وإذا كان الجزء األول من األعداد من  -        

أّن العدد ثالثة ورد بالتاء ،وعشر مذكرة، وجندیا أیضا مذكر، أما الجزء ، فنجد َجاَء َثَالَث َعَشَر ُجْنِدًیا

َمَعُھ ِتْسَع :من ناحیة التذكیر والتأنیث على النحو اآلتي معدودهالذي نجده یطابق ' عشرة'الثاني فھو 
ة  فلقد  تسعفإن القصة كلمة مؤنثة لذا نجد أن عشرة وردت بالتاء حتى یطابقھا، أما العدد َعْشَرَة قِصَّ

.وردت دون تاء أي خالف الجزء الثاني  

، فالعدد ثالثة تجب فیھ َمَعُھ َثَالث أَْوَالد، َمَعُھ َثَالَثة َبَنات: یكثر الخطأ في تذكیر العدد وتأنیثھ كقولنا" 

2."المخالفة للمعدود  

  .خالف فیھ العدد المعدود، كون القاعدة تقول البد أن یَثَالَثة أَْوَالد – َثَالََث َبَنات :فالصواب أن نقول -

:في حالة العطف" ثماني"أخطاء في العدد  -)7  

َسلَّْمت َعلَى َثَمانِي َوِعْشِرین اْمَرأَة  –َجاَء َثَمانِي َوِعْشُرون اْمَرأَة :  ُیْخِطئ الطلبة في قولھم"  -        
 َثَمانٍ َسلَّْمُت َعلَى  –َوِعشُرون اْمَرأَة  َمانثَ َجاَء :  والصواب القولَقَرْأُت َثَمانِي َوَثَمانِین اْسم َطالَِبة،  –

3."َوَثَمانِین اْسم َطالَِبة َثَمانَقَرأُْت  –َوِعْشُرون اْمَرأَة   

                                                        
د معتمد .عبد الحفیظ سید أحمد، أ.د.،أ.ناصف شاكر سید.أ: محمد أحمد الشنواني ،إعداد.د.إشراف أ - 1

ن األخطاء الشائعة، ومركز تعلیم اللغة العربیة ، دون بلد النشر، دار النشر، دون ط ،دون علي أحمد، م
75س ط ، ص  
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خصوصا إذا كان المعدود مؤنثا وذلك ألن العدد لھ " ثماني"فكثیر من الناس ال یدرك حكم العدد  -        

ِبُدون الَیاء َكْوَنھا  َثَمان :والجر، ومن الصواب القول حكم خاص یتمثل في حذف الیاء في حالتي الرفع

ْفع أو الَجر كما ھو في المثال .فِي َحالَة الرَّ  

-أخطاء في اإلعراب: " یكثر الخطأ في إعراب العدد وخاصة في العدد (اثنین، اثنتین)، وألفاظ العقود 

: على النحو اآلتي  

.َجاَء اْثَنَتْي َعْشَرة اْمَرأَة -)أ  

.َجاَء اْثَنْي َعَشر َرُجًال  - )ب  

.َرأَْیُت اْثَناِن َوِعْشُرون َرُجًال  - )ج  

  1."وعشرین رجال اثنینعشر رجال، رأیت  اثناعشرة امرأة، جاء  اثنتاجاء : والصواب القول

، وردت بالیاء وھذا خطأ كونھا في محل رفع )أ، ب( في المثالین اثنتي ،اثنيوبالتالي فإن  -          

باأللف وھذا خطأ كونھما في موقع  اثنتانفوردت )ج ( ي وجب أن تكون باأللف، أما المثالوبالتال

وردت خاطئة حیث كانت بالواو وھي  عشرونالنصب وعلیھ وجب أن تكون بالیاء، كما أن كلمة 

.معطوفة على منصوب لذا وجب أن تكون بالیاء  

َوِعْشِرین  اْثَنْینَسلَّْمُت َعلَى : ، والصواب القولَوِعْشُرون َطالِبًاَسلَّْمُت َعلَى اْثَنان : "مثال من الخطأ القول

2." َطالًِبا  

 عشرین ھي األصح كونھا في موقع جر لذا كان البد أن تكون بالیاء، وكلمة اْثَنْین المالحظ أنّ  -          

.بالیاء ألنھا معطوف على مجرور وبالتالي تعرب إعراب جمع مذكر سالم  

: اء في تمییز العددأخط -)8  

مفردا مثال أو َیأِْتي بھ منصوبا،  ثالثة إلى عشرة یكثر الخطأ في تمییز  العدد َفُیْؤَتى ِبَتْمِییز األعداد من" 

جمعا،  أحد عشر إلى تسعة وتسعینكما ُیْخِطئ الّتالمیذ في تمییز األعداد من , أو مرفوعا وھذا كلھ خطأ

                                                        
د معتمد .عبد الحفیظ سید أحمد، أ.د.،أ.ناصف شاكر سید.أ: محمد أحمد الشنواني ،إعداد.د.إشراف أ - 1

ومركز تعلیم اللغة العربیة ، دون بلد النشر، دار النشر، دون ط ،دون  علي أحمد، من األخطاء الشائعة،
.101س ط، ص   

.101المرجع نفسھ ص - 2  
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مفردا منصوبا أو جمعا  مائة، وألف،َكَما َیْكُثر الَخَطأْ فِي َتْمِییز : ْرفُوَعاأو َیأِْتي ِبھ َمْجُروًرا أو مَ 

  1."مجرورا

َالب فِي َتْحِدید َتْمِییز الَعَدد  -           - َنْخلُص ِمْن َھِذه األَْخَطاء أَّن ُضْعَف الطُّ

َیِجب أَْن َیُكون َجْمًعا ثة إلى عشرة ثالَیُعود إِلَى َجْھلِْھم ِباَألْحَكام فالّصَواب في َتْمِییز األعداد من 

ا , أحد عشر إلى تسعة وتسعینَمْجُروًرا َوَتْمِییز األَْعَداد ِمْن  َوَجَب أَْن َیُكون ُمْفَرًدا َمْنُصوًبا أمَّ

ْلِمیذ ِباألَْحَكام َیْعمَ  َماَئةَتْمیِیز  الِي َوْعُي التِّ ُل َعلَى َتَجاُوِز َھِذِه َفَیِجب أَّن َیُكون ُمْفَرًدا َمْجُرَورا، َوِبالتَّ

.األَْخَطاء  

ِعْنِدي أَْرَبُع أَْقَالٍم، لِْلَجاِمَعة َسبُِع أَْبَواٍب، َكَتْبُت الَباِرَحة َخْمَس : َوَعلَْیِھ فَِمَن الَخَطأ القَْولُ  -         
أَْبَواٍب، َكَتْبُت الَباِرَحة  َسْبَعةلِْلَجاِمَعة  أَْقَالٍم، أَْرَبَعةُ ِعْنِدي : ، َوالَّصَواُب الَقْولُ َعَشر لَْفًظا بِالِفَرْنِسیَّة

2."لَْفًظا ِبالِفَرْنِسیَّة َعْشَرةَ  َخْمسَ   

ِمْن َحْیُث الَّتْذِكیر  'َتْمیِیَزَھا'ُتَخالُِف َمْعُدوَدَھا ) :َعَشَرة–َثالََثة(إِنَّ األَْعَداَد ِمْن " -          

أِنیث، َفَھِذه األَْعَداد َداِئًما ُمَضاَفة إِلَى َتْمِییِزَھا الَِّذي َیُكون َدائِما َجْمًعا َمْجُروًرا ِباإلَِضاَفة 3."َوالتَّ  

ّالب ِبالَقاِعَدة َجَعلَُھم َیَقُعون فِي الَخَطأ َعْن َغْیر َقْصٍد، َوَما -             َساَعَدُھم فِي  إِنَّ َجْھل الطُّ

ُمون َھَذا النََّمط ا َجَعلَُھم ُیَعمِّ فَأْلَزُموا الَعَدد َشْكًال َواِحًدا , َذلَك ُھَو َغلََبة الَعاِمیَّة َعلَى الفُْصَحى  ِممَّ

.َخْمَس َعْشرَ  –َسْبع  –أَْرَبع : َمْھَما َتَغّیر الَمْعُدود فِي َقِولِھم  

اِرُسون اْنِعَكاس لَُغِوي َسَبُبھ اللَّْھَجةَوَھَذا الَخَطأ الَِّذي َوقَع فِیھ ا .لدَّ  

 

 

 

                                                        
د معتمد .عبد الحفیظ سید أحمد، أ.د.،أ.ناصف شاكر سید.أ: محمد أحمد الشنواني ،إعداد.د.إشراف أ - 1

النشر، دار النشر، دون ط ،دون  علي أحمد، من األخطاء الشائعة، ومركز تعلیم اللغة العربیة ، دون بلد
101س ط، ص  

، 34دراسات العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، المجلد "حنان إسماعیل عمایرة، من األخطاء النحویة  - 2
59ص , االزدواجیة والخطأ اللغوي,  2007., 1العدد  

مصریة اللبنانیة،  الطاھر خلیفة القراضي، األسس النحویة واإلمالئیة في اللغة العربیة ، الدار ال - 3
.169، ص 1، ط2002القاھرة، ینایر   
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:أخطاء الوصف من العدد المركب -)9  

فمثال ) 19 – 11(یقع العدید من الطلبة في األخطاء عند صیاغة الوصف من العدد المركب " -         

وكذا كلمة  حدث ھذا في الخامس عشر من شھر أكتوبر، فكلمة الخامس مبنیة على الفتح،: عندما نقول

كانت ھند في : عشر، وكلمة الخامس مذكر بدون تاء وكلمة عشر بدون تاء وعلیھ فمن الخطأ القول
1."السابعة عشر من عمرھاكانت ھند في : ، والصواب القولالسابعة عشر من عمرھا  

عشر،  نخلص إلى أن العدد یجب أن یكون مبنیا على فتح الجزئین كما ھو الحال مع السابعة -         

.معدود من ناحیة التذكیر والتأنیثكما نجد أنھما ینتھیان بالتاء، أي أنھ وجب المطابقة في العدد لل  

):أحد..الواحد (الخلط بین الحادي و  -)9  

، وعلیھ الحكم الحادي عشر.... واحد، اثنان، ثالثة : تدل على العدد فعندما نعد نقول: الواحد" -         

وإذا أردنا الترتیب " عشر، الواحد والعشرون إحدىالواحد والعشرون، أحد عشر، : "دیقول إذا أردنا الع

2"الحادي عشر، الحادي والعشرون، الحادیة عشرة، الحادیة والعشرون"نقول   

أو عكس " الواحد"مكان " الحادي"نخلص أن الطالب یقعون في الخطأ بكثرة فیما تعلق بوضع  -         

"الحادیة"محل " اإلحدى"أو " اإلحدى"مكان " الحادیة"أو یضع " الحادي"مكان  "الواحد"القضیة فیضع   

أذیعت الحلقة الواحدة : أو القول نحن على أبواب القرن الواحد والعشرین :وعلیھ من الخطأ القول
.والعشرون  

 

 

 

 
                                                        

نائب رئیس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة رئیس  :محمد أحمد الشنواني.د.إشراف أ  - 1
 –ناصف شاكر سید عمید كلیة اآلداب .أ:مجلس إدارة مركز الخدمة العامة لتعلیم اللغة العربیة إعداد

أستاذ  أحمدد معتمد علي .عبد الحفیظ سید أحمد رئیس قسم اللغة العربیة كلیة اآلداب أ.د.أ.جامعة أسیون 
دون بلد النشر دار  –العربیة كلیة آداب  من األخطاء الشائعة ومركز تعلیم اللغة العربیة بقسم اللغة 

102النشر دون ط س ط ص    

.102ص  المرجع نفسھ  - 2  
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:الخطأ عند النسب أللفاظ العقود - )10  

خمسینات، ستینات،  :یاء الثنائیة وھي یاء النسب فیقولیكثر الخطأ عند الجمع فیتم حذف ال"  -         
.كما ھو الحال في المثال" األلف والتاء"، وعلیھ عند جمع النسب نضیف ثمانینات سبعینات،  

، "خمسین، خمسیني: "قبلھا نحو وأما النسب أللفاظ العقود فیتم بإضافة یاء مشددة مكسورة ما -         

1" "ثالثینيثالثین، "، "ستین، ستیني"  

نتوصل إلى أنھ عندما نرید النسب إلى ألفاظ العقود نضیف یاء مشددة مكسورة كقولنا أربعین  -         

إلى  20أربعین، أربعینیات، وعلیھ أن ألفاظ العقود محدودة من " ألف وتاء"أربعیني، وعند جمع نضیف 

.أو مؤنثا، تلتزم صورة واحدة مع المعدود سواء أكان المعدود مذكرا 90  

  :الخطأ في بضع وبضعة - )11

وبالتالي یأخذان حكم ھذه األعداد فیخالفان ) ثالثة إلى عشرة(وھما یحالن محل األعداد من "  -         

مع المعدود " بضعة"مع المعدود المؤنث ونستخدم " بضع"المعدود من ناحیة التذكیر والتأنیث ونستخدم 

2"المذكر  

مفرد مبھم من الثالثة إلى التسعة وقیل البضع ما فوق الثالثة وما دون التسعة اسم : بضع"  -         

: وقد یكون البضع بمعنى السبعة ألنھ یجيء في المصابیع، كما ورد في الحدیث الذي أخرجھ البخاري

3"فھو اسم الجزء مركب: البعضأي سبع أما " اإلیمان بضع وسبعون شعبة"  

وھما  10 – 3ع وبضعة یمكن أن نعوض بھما األعداد المحصورة من نخلص ھنا إلى أن بض -         

مع المؤنث،  وبضعةمع المذكر  بضعیأخذان حكم ھذه األعداد، وعلیھ یقع الخطأ عندما یتم استخدام 

.واألصل أن یخالفا المعدود من ناحیة التذكیر والتأنیث  

 

 

                                                        
عبد الحفیظ سید .د.أ.ناصف شاكر سید عمید كلیة اآلداب.أ:إعداد: محمد أحمد الشنواني.د.إشراف أ - 1

ء الشائعة ومركز تعلیم اللغة العربیة ، دون بلد النشر ،دون دار ،  من األخطاأحمدد معتمد علي .أحمد أ
.103النشر ،دون ط ،دون س ط ص   

104المرجع نفسھ ص  - 2  
تحقیق محمد صدیق المنشاوي، معجم ) ه1413 – 816ت(علي بن محمد السید الشریف الجرجاني  - 3

ة والمنطق والتصرف والنحو علم اللغة واللغة والفلسف: التعریفات، قاموس المصطلحات وتعر یفات
9، ص 2004والصرف والعروض البالغة ، دار الفضیلة، القاھرة،مصر، دون ط ،   
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:الخطأ في معنى العقدة - )12  
والعقد الثاني ) 10إلى  1من (ویراد بھ كل عشر سنوات فالعقد األول ھو  یطلق لفظ العقد"   -         

إلخ، أما خطأ المتعلمین فیقع في العقد الثاني ) ...30إلى  21من (والعقد الثالث  ) 20إلى  11من (

1)."40 – 31(وأما العقد الثالث على األعداد من ) 30 – 21(فیقولون على األعداد من   

أن أخطاء المتعلمین محصورة من العقد الثاني والعقد الثالث كونھم لیسوا على  نخلص -             

.اطالع كافي بالعقد مما یسھل وقوعھم في مثل ھذه األخطاء فھو محدد كل عشر سنوات  

:عوامل الخطأ النحوي: أوال -  
ي وِ حْ فالن نَ : نحو الزمخشريفي رأي : "بعد أن تطرقنا إلى المفھوم اللغوي للنحو على أن -          

2"ھ، عرض لھنِ رْ ى لقَ حَ تَ ه، وانْ دَ صَ اء قَ حَ تَ اة، وانْ حَ من النُّ   

فھو مجموع صور  العرض الوصفیة الخاصة بالغة المجسدة  تشومسكينعوم "أما النحو عند  -          

3"الخاصة بإحداث الكالم الفعلیة أو المملكة  

یتحدد لنا عند عبد العزیز العصیلي بأنھ انحراف عما ھو مقبول " وعلیھ فإن مفھوم األخطاء اللغویة، 

4." في اللغة العربیة حسب المقاییس التي یتبعھا الناطقون بالعربیة الفصحى  

ومن خالل الدراسات التي قام بھا الباحثون حول األخطاء المتعلقة بالطالب في التراكیب من خالل  -

من أخطاء الطالب العرب تركزت في  %97المطابقة، المخالفة، الرتبة، فتبین لنا بأن : ثالث مبان

بقة بین من الطالب أخطأ في المطا %29الصفة والموصوف من حیث التعریف والتذكیر كما ظھر أن 

منھم في المطابقة بین الصفة والموصوف من حیث المطابقة في العدد  %3المبتدأ أو الخبر حیث أخطأ 

باإلضافة إلى أخطاء المضاف والمضاف إلیھ والتمییز والحال والظرف وتعریف العلم وجعل المتعدي 

  5."الزما وتعدیة الفعل الالزم

، ومن الناحیة االصطالحیة فھو الضابط الذي من خاللھ ھو القصد نحونخلص إلى أن ال -             

نصف اللغة ومن ھنا كان مفھوم الخطأ اللغوي الخروج عن ضوابط اللغة األم  واالنزیاح عنھا ، وبما 

أن اللغة العربیة غنیة بالمركبات والبناء وعلیھ یكثر الوقوع الخطأ فیھا خصوصا ما تعلق بالصفة 
                                                        

د معتمد .عبد الحفیظ سید أحمد ،أ.د.أ.ناصف شاكر سید ، .أ:محمد أحمد الشنواني ،إعداد.د.إشراف أ - 1
104دون دار النشر، دون ط،دون س ط، ص ،علي   

تحقیق محمد إسماعیل عیون ) ه538ت (بن عمر بن أحمد الزمخشري  أبي القاسم جار هللا محمود - 2
.257ص  –ه 1419 – 1998 1، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان ط"یھم –فأ " 2السود ج  

، المعرفة اللغویة طبیعتھا وأصولھا واستخدامھا، دار )محمد فتیح: ترجمة وتعلیق(توم تشومسكي  - 3
.78دون ظ ص  ،1993الفكر العربي، القاھرة مصر   

–رشدي أحمد طعیمة، المھارات اللغویة، مستویاتھا، تدریسھا، صعوباتھا، دار الفكر العربي . د - 4
307ص  2004 – 1425- 1القاھرة ط  

.325ص  المرجع نفسھ- 5  
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ر، عالمات التذكیر والتأنیث، الصفة، الحال، التمییز لكثرة األحكام المتعلقة والموصوف، المبتدأ أو الخب

  .بھم

ومن ھنا نجد بأن العوامل التي جعلت التالمیذ یقعون في الخطأ النحوي  ھو صعوبة " -             

اریف القواعد النحویة والصرفیة وعدم القدرة على الفھم والتطبیق بسبب كثرة األوجھ اإلعرابیة والتع

بین الصرف والنحو وحیاة  لمصطلحات، أیضا نحن ال نجد أي صلةالمتعددة والشواھد والنوادر وا

التلمیذ واھتماماتھ ومیولھ وھي جامدة مع األسف ما یبنیھ معلم العربیة یھدمھ معلم المواد األخرى لجھلھ 

اللغویة یتم على حساب الجانب بقواعد اللغة العربیة، أیضا أصبحت مجتمعاتنا العربیة تعاني االزدواجیة 

   1."الوظیفي للغة

وبذلك فإن السبب في وقوع التالمیذ في األخطاء النحویة ھو االزدواجیة اللغویة وسیطرة  -             

العامیة كما أن صعوبة النحو جعلت من التالمیذ ینفرون منھ، إن تعلیم المواد األخرى كالریاضیات 

مال اللھجة في معظم األحیان متجاوزین اللغة العربیة ومثبطین قواعدھا یكون باستع.... والفیزیاء 

.تام للمھارات اللغویة وموضوعات  النحو كلھا جافة ال تحرك في نفسیة التلمیذ أیة مشاعر وإھمال  

:األخطاء بحسب نسبة الشیوع والتكرار في النحو: ثانیا -  
الفصل بین المضاف والمضاف إلیھ " بسبب تتغیر نسبة شیوع الخطأ من جملة ألخرى  -          

، عدم شرح فالن وتحقیقھ: ، وال والصواب القولشرح وتحقیق فالن :بعطف على المضاف مثل

: وعلیھ یكثر الخطأ عند طلبتنا بقولھم 2."المعرفة باألفعال التي تتعدى بحروف الجر وھي متعدیة بنفسھا

، ھالِ ؤَ سُ  نْ ھ عَ ابَ أجَ  :والصواب القول  ؟ذا السؤالومن یجیب على ھ: ، وكذا قولھأجابھ على سؤالھ" 

3"' عن'ى باستعمال حرف الجر دَّ عَ ألن الفعل أجاب یُ ال؟، ؤَ ا السُّ ذَ ھَ  نْ عَ  بُ یجِ یُ  نْ مَ وَ   

4"،مَّ الھَ  تُ وْ كَ شَ : ، وھذا خطأ والصواب القولمِّ الھَ  منَ  تُ وْ كَ شَ  أو في قولھم  

 

 

 

                                                        
فھد خلیل زاید، األخطاء الشائعة النحویة والصرفیة واإلمالئیة عند تالمیذة الصفوف األساسیة العلیا  - 1

.88،دون ط ص  2009عالجتھا، دار الیازوري ،األردن ،عمان ،وطرق م  
134ص المرجع نفسھ  - 2  
 1عمان، األردن، ط –مكتبة الجلیل الواعد  –أخطاء لغویة شائعة  –خالد بن ھالل بن ناصر العبري  - 3
.19ص  –م 2006 –ه 1427 –  

، 34اإلنسانیة واالجتماعیة، المجلد دراسات العلوم "حنان إسماعیل عمایرة، من األخطاء النحویة  - 4
201االزدواجیة والخطأ اللغوي ص 1.2006-1427العدد     
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، ألن ."ابَ تَ الكِ  تُ عْ الَ طَ :، وھذا خطأ والصواب القولابِ تَ ي الكِ فِ  تُ عْ الَ طَ "أو في قولھم الخاطئ  -            

1."الفعل الطالع یتعدى بنفسھ   

أیضا عدم المطابقة في التذكیر والتأنیث، عدم القدرة على تحویل الفعل الالزم إلى متعدي وعدم "   

م حذف حرف العلة من وضع حركة النصب على الفعل المضارع المعتل الذي آخره واو أو یاء وعد

آخر الفعل المضارع المجزوم الذي یسبقھ حرف جزم، عدم حذف النون في حالتي النصب والجزم وعند 

2."كتابة األفعال الخمسة  

نتوصل إلى أن التعابیر نستخدمھا في العامیة أصبحت تسیر على عقولنا فلم نعد نستطیع أن نفرق  -    

لعطف على المضاف، كما أن التالمیذ غیر قادرین على التمییز بین المضاف والمضاف إلیھ من خالل ا

فعندما نقول أجابھ عن سؤالھ نقصد بھا لبى طلبھ فیما یخص : بین األفعال التي تتعدى بحروف الجر

وھي مجملة في االتضاح واإلبانة والكشف وھذه  'عن'سؤالھ، وھنا البد من معرفة معاني التي تفیدھا 

، كما أنھ ال بد من اإلشارة في العملیة التعلیمیة إلى قائمة 'على'ا  حرف الجر المعاني ال تجسدھا لن

األفعال التي تتعدى بنفسھا دون الحاجة إلى حروف الجر ومعرفة الحركات اإلعرابیة خصوصا ما تعلق 

.بالفعل المجزوم والمنصوب والتغیرات التي تطرأ علیھ  

:أساب الضعف في اللغة العربیة: ثالثا -  

اب الضعف في اللغة العربیة ببعد أن تحدثنا إلى عوامل الخطأ اللغوي توجب علینا حصر أس -        

صعوبة اللغة العربیة ترجع إلى قواعدھا الكثیرة والمعقدة  والتي ترى بأنّ "، ةمن خالل الدراسات المتعدد

المقصورة والحروف التي  الختالف أراء روادھا، مشاكل الكتابة العربیة بما فیھا من الھمزة واأللف

3."تنطق وال تكتب مما یشكل عائقا كبیرا  

ال مثلفظ ال معنى لھ إال إذا ارتبط بغیره، ف" ونشیر إلى أن مفھوم الحروف یتحدد لنا بكونھ  -        

ال یمكن أن یقدم معنى تاما إال في سیاق یرتبط بغیره، وھي تنقسم إلى مجموعات  'من'حرف الجر 

4......" وف الجر العطف، النداء، التوكید، الم االبتداءحسب عملھا، حر  

                                                        
، 34دراسات العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، المجلد "حنان إسماعیل عمایرة، من األخطاء النحویة  - 1

.202صاالزدواجیة والخطأ اللغوي 1.2006-1427العدد     
ئعة النحویة والصرفیة واإلمالئیة عند تالمیذة الصفوف األساسیة العلیا فھد خلیل زاید، األخطاء الشا - 2

.134دون ص – 2009-عمان  –األردن –دار الیازوري . وطرق معالجتھا  
، 2سمیح أبو مغلي، األسالیب الحدیثة لتدریس اللغة العربیة، دار مجدالوي، عمان األردن ط . د - 3

.108ص  2007  
 – 1خلیل خطیب، قواعد اللغة العربیة لطلبة الثانویة الدولیة، دار الشروق، عمان، األردن ط - 4

. 65م،  ص2000  
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االبتعاد عن المطالعة مما أدى إلى ضعف الثقافة  "أیضا من مسببات الضعف في لغتنا  -         

وبطبیعة الحال ضعف في اللغة، والمالحظ أنھ یوجد تفشي لألمیة وشیوع العامیة، وھذا ما أدى إلى 

1."ضعف للغة عند أبنائھا  

وعلیھ فإن السبب وراء ضعف العربیة ھو ولید المستعمر الذي رسخ فكرة صعوبة قواعدھا،  -          

والعمل على القضاء بالصلة التي تربط العربیة كونھا وعاء تقالیدھم وعقائدھم وھویتھم، وما جعل الناس 

اتف النقالة حیث شاع وھیتوھمون عقم العربیة وأنھا صعبة، ما نجده في مواقع التواصل االجتماعي وال

استخدام الحرف الالتیني وتغلیب العامیة على الفصحى، وما یقع لوطننا العربي من أوضاع سیاسیة 

متدھورة، وغالء األسعار جعل الناس تسعى لتحقیق لقمة العیش مبتعدا عن المطالعة وبالتالي استفحال 

 األمیة وانتشار العامیة مما أدى إلى ضعف العربیة

ومن أسباب الضعف في مادة اللغة العربیة في المراحل الثالث من خالل الدراسات التي  -          

عدم عنایة مدرسي "إلى  1975قامت بھا إدارة التربیة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم ونشرتھا عام 

م توافر قاموس اللغة العربیة وغیرھم من مدرسي المواد األخرى باستخدام اللغة العربیة الصحیحة، وعد

لغوي حدیث في كل مرحلة من مراحل التعلیم العام ازدحام منھج النحو بالقواعد وانتقال الفجائي في 

التعلیم من عامیة الطفل إلى اللغة الفصحى وعدم توافر مواد القراءة الحرة للتالمیذ في مختلف 

2." المراحل  

یعود إلى عدم استعمال اللغة العربیة الفصحى  اب الضعف في اللغة العربیةبنخلص أنھ من أس -         

السلیمة من قبل األساتذة جمیعا، وكذلك عدم وضع قاموس لغوي لكل مرحلة دراسیة، وكذلك مشكل 

.المنھج الذي نجده مزدحم بالنحو  

أیضا من أسباب ضعف تالمیذ المرحلة الثانویة خصوصا غلبة العامیة على الفصحى " -            

ة لغة كما لى الثنائیة اللغویة التي تخلق إنسانا غیر متمكن من أیّ فة إباإلضا،د وطول البرنامج وكثرة الموا

3."عتبارا الختیارهال" معدلھ"أن توجیھ التلمیذ یكون اعتبارا لنتائجھ المدرسیة   

اد ح ھاجسا لدراسي اللغة العربیة وطول البرنامج  وإكتضاض الموبیة الذي أصمشكل العامّ  -          

وقصر حجم الساعي، وتعلیم التلمیذ في المرحلة االبتدائیة أكثر من لغة مما یجعلھ غیر متمكن ال من 

.لغتھ أو اللغة الثانیة  

                                                        
.108د سمیح أبو مغلي، األسالیب الحدیثة لتدریس اللغة العربیة ص  - 1  
، دون ط، 2005, زكریا إسماعیل، طرق تدریس اللغة العربیة، دار المعرفة الجامعیة األزاربطة - 2

.60ص   
.61المرجع نفسھ ص  - 3  
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الصعوبات المتعلقة بالكتابة والتعرف على الصیغ المختلفة للحروف، " بالمقابل أیضا  -          

میذ بالنسبة للحروف التي لھا نفس العدد من باإلضافة إلى نظام اإلعجام فھناك صعوبة تواجد التال

حیث یجدون صعوبة في   VOCALIZATIONمشكلة الحركة  التاء، الیاء، الباء، النون، : النقاط

دون أن " بَ تِ، كُ بَ تَ كَ "الحركة المناسبة على الحروف والكتابة مما یصعب التفریق بین          وضع 

جمع المؤنث ، جمع المذكر السالم"اشتقاقاتھا، أیضا مشكل الجموع ننسى الثراء اللغوي للعربیة وكثرة 
  "جمع التكسیر، السالم

  1"عدم التركیز على مھارتي الحدیث واالستماع، والتركیز فقط على مھارتي القراءة والكتابة

نخلص إلى أنھ من أسباب ضعف اللغة العربیة صعوبات تتعلق بالكتابة واختالف حروفھا  -         

قیطھا، فالحرف الواحد یتخذ العدید من األشكال أیضا مشكل الحركات التي تساعد في تحدید المعنى وتن

ومن الجذر الثالثي نستخرج العدید من الكلمات أي نظام التقلیب، أیضا الخلط بین جمع ،وعدم الخلط فیھ 

  .صة بھاالمذكر السالم وجمع المؤنث السالم وجمع التكسیر، ولكل واحد منھم أحكامھ الخ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                        
رشدي أحمد طعیمة ،المھارات اللغویة، مستویاتھا، تدریسھا، صعوباتھا، دار الفكر العربي . د - 1

.322،ص  2004 – 1425، 1،القاھرة ط  
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:صعوبات حول قواعد النحو وتیسیرھا: المبحث الثاني -  
على الرغم من أھمیة النحو الذي یعد عصمة القلم من الزلل، ظھرت دعاوي تطالب بالتغییر  -            

الذي ثار على  ى زمن القرطبياألحمر والجاحظ إلنظرا لصعوباتھ والتي كانت امتدادا للغة منذ عھد 

وذلك لحشوھا بالمجادالت الذھنیة  ،صعوبة كتب النحو القدیمة: " ة في وقتھ من أھم الصعوباتالنحا

العقیمة واالستطرادات والعلل وأیضا ضعف مستوى معلمي اللغة العربیة من حیث المادة والطریقة، من 

تأھیلھم تربویا أو أكادیمیا، خالل عدم التحدث بالفصحى وضعف التأطیر األكادیمي للمعلمین وعدم 

واإلعالم،  وجعل أساتذة اللغة العربیة من غیر خریجي التخصص كأصول الدین والشریعة والصحافة

اء الواقعة على المعلم وضیق الوقت ال یدع لھ مجال لإلطالع على تخصصھ باإلضافة إلى كثرة األعب

إللقاء الذي یقوم على الجانب الجاف، فال وتحسین مستواه، أیضا من الصعوبات الطریقة المعتمدة ھي ا

تستثیر في التالمیذ شوقا وال اھتماما، إلى جانب اعتماد المعلمین إلى أمثلة متكلفة مبتورة، كما أنھ ال 

على الخبرة الشخصیة باإلضافة إلى  التي تدرس في المدارس كونھا بناءاختیار للقواعد النحویة  دیوج

اھج بوزارات التربیة، باإلضافة إلى نقص الجانب العلمي والموضوعي التجارب الذاتیة لواضعي المن

والواجب أن یقوم على سیكولوجیة المتعلمین، اللغة العامیة التي أصبحت تزاحم الفصحى في 

  1."المدارس

نخلص إلى أن حشو كتب النحو وضعف تكوین معلمي اللغة العربیة تربویا وأكادیمیا وثقافیا  -            

االعتماد على الطرق الجافة وعدم التركیز في اختیار قواعد النحو حسب الجانب العلمي  وكذلك

سي وسیطرة العامیة في الحیاة الدراسیة وكذا العملیة تجعل من الموضوعي الذي یالئم كل مستوى دار

.الطالب یعاني من صعوبات في النحو  

على القوانین الكلیة المجردة وكثرة األوجھ اإلعرابیة   من صعوبات النحو اعتمادھا"  -            

قلة التدریبات الفاعلة في  ،والتعاریف المتعددة، وكثرة موضوعات النحو المقررة في السنة الواحدة

2."مباحث النحو، واألھم ھو عدم ربط قواعد النحو بفروع اللغة العربیة األخرى كالقراءة  

حو تعود إلى قوانین المجردة، القائمة على االستنباط والموازنة صعوبات الن بأننجد  -          

تعدد التعاریف واألحكام واختالف الحركات اإلعرابیة دون أن ننسى الحشو في برامج  إلىباإلضافة 

النحو، ونقص في التطبیقات التي تساھم في ترسیخ النحو، كما أن غیاب ربط النحو بالفروع اللغویة 

.ي وجود ھذه الصعوباتاألخرى  كان سبب ف  

                                                        
، د حسن جعفر الخلیفة ، طرق تعلیم اللغة العربیة في التعلیم العام ، دار جاسم محمود الحسون - أ - 1

.244،ص  1996، 1مھوریة لیبیا العربیة، طالكتب، بنغازي، ج  
 1فیصل حسین طحیمر العلي، المرشد للفن لتدریس اللغة العربیة، دار الثقافة عمان ، األردن ،ط  - 2

.217،ص 1998  
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.الجھود التربویة في تیسیر النحو :أوال -  
وعلیھ  ،تیسیر النحو دون المماس بھ" دعا أھل االختصاص في العدید من المؤتمرات إلى  -          

البد التواجد المدرس الكفء وتقلیل المادة النحویة ووضع منھاج متدرج في الصعوبة النحویة، وتألیف 

الكتب التي تتمیز بسھولة العرض ووضع التدریبات المناسبة وإعطاء اللغة العربیة الحصص الكافیة من 

1."ق التدریسقبل المسئولین في وزارة التربیة، االھتمام بالكم والكیف مع تیسیر طر  

برنامج النحو من خالل تألیف الكتب المناسبة التي تعمل على تسھیل النحو مع تخصیص بإن االھتمام  -

.بھا واالھتمام الحصص الكافیة لتطویر اللغة   

من خالل المحافظة على الھیكل التنظیمي "ن اتفقوا على تحسین النحو عیوكما نجد أن  المجم -          

وعدم المساس بالظاھرة الصوتیة وما یلحق من أواخر الكلمات، عدم المساس بكل ما  للنحو العربي،

2."یتصل بأسالیب التعبیر من ذكر أو حذف أو تقدیم أو تأخیر  

ھ للتلمیذ یبیعمل على تبسیطھ وتقرالذي إن المحافظة على اإلطار العام  للنحو مع تحقیق للبرنامج  و -

.حتى یصبح عادة في كالمنا والتعامل معھ دون تخوف أو إھمال  

 ،الحرص على المصطلحات النحویة كالفاعل والمفعول بھ، والعنایة بالنطق العربي" -          

فیكتفي مثال في ،واستخالص الشواھد واألمثلة من القرآن والحدیث والنصوص األدبیة قدیمھا وحدیثھا 

3."اعي فقطبلثالثي والرإعراب المضاف إلیھ بأنھ مجرور باإلضافة، دراسة المصدر ا  

وعلیھ فإن معرفة التلمیذ للتعریفات والمصطلحات یجعلھ قادرا على التمییز بین الفاعل كونھ  -          

مرفوع والمفعول بھ منصوب والقدرة على تحدیده في الجملة مثال أیضا استعمال الشواھد من القرآن 

للروافد األدبیة المختلفة ویسھم في تكوین الرصید  الكریم والحدیث والشعر یرفع  من المستوى التعلیمي

.اللغوي السلیم  

:كفایة مدرس النحو: ثانیا -  

العملیة التعلیمیة وركن أساسي في الجانب  بالمعلم ھو منفذ المنھاج وأحد أقطا بما أنّ  -            

وجب علیھ أن یكون مخلصا قویا ذو خبرة وكفایة بنظام اللغة المراد تعلیمھا باإلضافة إلى "التربوي 

اطالعھ على اللسانیات التي تعد أداة مھمة لمدرس اللغة من أجل وصف اللغة بطریقة موضوعیة 

ول صُ حُ ة وَ اعَ نَ ي الصِّ م فِ لّ عَ تَ المُ  قُ ذَ حَ  ونُ كُ م یَ لّ عَ المُ  ةِ كَ لْ مَ یم وَ لِ عْ لتَّ ا ةِ رَ دْ قُ  لىَ عَ " یقول ابن خلدون  وعلیھ،
ة یَّ احِ النَّ  نْ ة مِ ایَ فَ ا كِ ذَ  ونَ كُ یَ  أنْ  ھُ نْ ي مِ ضِ تَ قْ یَ  ھٍ جْ وَ  لِ مَ كْ ى أَ لَ ا عَ ھَ اؤُ دَ ة أَ یرَ طِ ة خَ تالَ سَ و رِ حْ النَّ  سُ رِّ دَ مُ ة، فَ كَ لَ المَ 

                                                        
 1فیصل حسین طحیمر العلي، المرشد الفني لتدریس اللغة العربیة، دار الثقافة، عمان ، األردن ،ط - 1

.216،ص  1998  
بد الباري عمر ، االتجاھات الحدیثة لتدریب اللغة العربیة في المرحلتین اإلعدادیة والثانویة، حسني ع - 2

.300، دون ط، ص 2000، سكندریة للكتاب، مشرفة األزاربطةمركز اإل  
.215ص : المرجع نفسھ - 3  
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 وطِ نُ ة المَ یَّ یمِ لِ عْ التَّ  لةِ حَ رْ مَ لْ ب لِ اسِ نَ ي المُ افْ ي الكَ انِ سَ ین اللِّ وِ كْ التَّ  نَ یْ بَ  عُ مَ جْ ة، یَ یَّ انِسَ احیة اللِّ النَّ  نَ مِ ة وَ یَّ مِ لْ العِ 
ة ایَ فَ كِ بِ  يیمِ لِ عْ ل التَّ عْ الفِ  ازِ جَ نْ ى إِ لَ ه عَ دُ اعِ سَ ي یُ ات الذِ غَ م اللُّ لیِ عْ تَ  ةِ اعَ نَ ي صِ ین فِ وِ كْ التَّ  نَ یْ بَ ا، وَ ھَ ائِنَ بْ أَ  یسِ رِ دْ تَ بِ 
"ةاعَ جَ نَ وَ   

وعلیھ فإن المتصفح لمنھاج اللغة العربیة وآدابھا للتعلیم الثانوي، نجد أن مطالبھ البیداغوجیة  -            

ملیة التربویة على عالملحة قوامھا األستاذ بكفایتھ المھنیة وقدراتھ المعرفیة التي تمكنھ من فھم طبیعة ال

1." محور یدرك فیھ أن المتعلم ھو محور ھذه العملیة واختیار أفضل الطرائق والوسائل  

إن المعلم ھو المحور األساسي للعملیة التعلیمیة، وعلیھ نجد ابن خلدون -  

:عالج الضعف في النحو: ثالثا -  
اآلراء المختلفة للبصریین والكوفیین خالل االبتعاد عن  "یتم معالجة الضعف في النحو من  -          

ت علیھا المدرستین وتفادي الشواھد العتیقة على القواعد البصریة أي التي اتفقوغیرھم، واالعتماد 

ورة من للغوي كتقدیم قصة مثال، واألفضل سواألمثلة الجافة، وال بد من تقدیم القاعدة في الموقف ا

لقاعدة بنفسھ من خالل مطالعتھ لذلك الموقف اللغوي، باإلضافة وعلى التلمیذ أن یستنبط ا ،القرآن الكریم

یة وكذا كتب المطالعة بغ.....علمیة إلى االعتماد على مقطوعات من النثر الجمیل والقصص األدبیة وال

االستماع وھذا ما یعمل على القضاء على الضعف والخوف وتجاوز العامیة والعمل على التحدث 

2."في الجامعة والمعھد لتنتقل إلى المدارس الثانویةالفصحى وااللتزام بھا   

یمكن القول بأن كثرة االستنباط والمجادالت تشتت التلمیذ وتجعلھ حائرا في تحري الصواب  -          

واھد القرآنیة وجمیل األدب وعلیھ البد من اإلجماع لتسھیل األمر على تالمذتنا واالعتماد على الش

ساس استنباط القاعدة حسب الموقف اللغوي، واإلكثار من المطالعة لتحقیق وجعل التلمیذ أ والقصص

.الملكة اللغویة، والقدرة على التحدث بالفصحى في مدارسنا وداخل فصولنا متجاوزین العامیة  

فال یمكن أن ترسخ القواعد في األذھان إال بالتطبیق العملي "وال بد من التطبیق على القواعد  -          

الشفوي وھو الذي : ودراسة القواعد ال تنتھي بانتھاء حصة القواعد وإنما یستمر بنوعي التطبیق ،رالكثی

یمھد للتطبیق الكتابي، مع تجنب مسائل اإلعراب التقدیریة واأللغاز بالمقابل ال بد من االھتمام بجوھر 

لى الصعب أي بالتدرج من ویكون من السھل إ .مع مناقشة ألمثلة التطبیق واالبتعاد عن الشواذ القواعد

3."التالمیذ على االعتماد على أنفسھم ومراقبة التدریبات داخل الصف بخالل تدری  

                                                        
یمھا، دار التراكیب النحویة العربیة، صورھا وأسالیب تطویر تعل: دراسات نحویة–رابح بو معزة . د - 1

.27، ص 2008مؤسسة رسالن سوریا، دمشق   
 2األردن، ط. دار مجدالوي، عمان . سمیح أبو مغلي، األسالیب الحدیثة لتدریس اللغة العربیة -د - 2

.116،ص  2007  
.61 المرجع نفسھ ص -د - 3  
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نتوصل إلى ضرورة  التطبیق سواء كان شفوي أو كتابي فھو یعمل على ترسیخ القاعدة في  -            

ى الصعب مع تجنب ذكر القاعدة الذھن، واألحسن أن یبتعد المعلم عن تعقید األمور واالبتداء باألسھل إل

.الشاذة أو اإلعراب التقدیري وكل ما یربك ذھن التلمیذ، وجعل الشواھد أقرب إلى بیئتھ لیستوعبھا أكثر  
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:طرق وأھداف تعلیم النحو: الثالث المبحث -  

:الطرق:أوال  
:تتلخص لنا أھم الطرق كاآلتي دون تفصیل كبیر فیھا-    

والتي تبدأ بعرض القاعدة ثم عرض األمثلة لتوضیح القاعدة :الطریقة القیاسیة -)أ  

یتم فیھا عرض األمثلة ثم المناقشة والموازنة واستخالص القاعدة ثم التدریب : الطریقة االستقرائیة - )ب

وطریقة طریقة األمثلة ثم القاعدة، : والبدء بالجزیئات للوصول إلى القانون العام إلى الكل وتقوم على

1."النصوص ثم األمثلة ثم القاعدة  

وھي عبارة عن نشاط مخطط لھ یقوم بھ التالمیذ داخل المدرسة أو خارجھا :  طریقة المشروعات - )ج

اختیار المشروع ثم التخطیط ثم التنفیذ ثم التقییم: ویتألف من أربع مراحل  

بأسلوب الحل  یقة التدریسوطر. حیر یحتاج إلى حلفالمشكلة موقف م: طریقة حل المشكالت - )د

للمشكالت ھي اإلحساس بالمشكلة وتحدیدھا ثم جمع المعلومات ووضع فروض لحل اإلشكالیة في ضوء 

2."المعلومات ثم البدء بالحل عن طریق اختیار الفروض ثم التوصل إلى النتیجة المطلوبة  

وكذا عیوبھا وبما أن التلمیذ في  نستنتج بأنھ توجد العدید من الطرق ولكل طریقة مزایاھا -             

المرحلة الثانویة وخصوصا في القسم النھائي فھو في حاجة إلى طریقة تجعلھ أكثر إدراكا بدوره في 

الفھم والتحصیل وأنھ أساس العملیة التعلیمیة بعیدا عن الروتین والحفظ اآللي دون فھم، أو وعي فیھا 

.ت، أو طریقة المشروعاتإبداع وتجدید لروح النحو كطریقة حل المشكال  

.أھداف تعلیم القواعد النحویة في المرحلة الثانویة:ثانیا  

ة؟ َفَنْحُن َلْن َنْشَتِري ِبَھا؟ َوَلْن َنْبنِي ِبَھا؟ -        ْحِویَّ  َیَتَساَءل ُطالََّبَنا الَیْوم لَِما َنَتَعلّم الَقَواِعد النَّ

الَّب َوِكَتاَبِتِھم، َتْنِمیَّة قُُدَراِتِھم َعَلى «:لنجیب أّن القواعد النحویة تعمل على َتْقِویِم أَْلِسَنُة الطُّ

ْبِط َبْیَن أَْجَزاِء الَكالَم ِبَشْكٍل  الَب َعَلى الرَّ َھا َتقُوُم َعَلى َتْدِریِب الطُّ َفْھِم َما َیْقَرُؤون، َكَما أَنَّ

قِیَقة َبْیَن التََّراِكیب َو َصِحیح َوالُمَحاَفَظة َعلَى الَمْعَنى، الُمَساَعَدة َعلَ  ى إِْدَراِك الفُُروِق الدَّ

َراِكیب َوُبْنَیة الَكلَِمة، َونَِھاِیِتھَ  َواب ِمَن الَخَطأ فِي التَّ ا، الِعَباَراِت َو الُجَمِل َوالَكلَِماِت َوُتَمیُِّز الصَّ

                                                        
 1ط–ردن األ –فیصل حسین ط حیمر العلي، المرشد للقن لتدریس اللغة العربیة، دار الثقافة عمان  - 1

.210ص  – 1998  
،ص  2008،  1د عبد اللطیف حسین فرج،  التعلیم الثانوي رؤیة جدیدة دار الحامد ، عمان، ط.أ  - 2
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َعاِبیِر الَخا ُعور باالْسِتْھَجاِن ِعْنَد َسَماِع التَّ ِر فِي التَّْرِكیب َواألََھم الشُّ ة َعِن النََّسِق الُمَقرَّ ِرِجیَّ

1»الَعَرِبي أَْو رؤیتھ  

ْرَوة اللَُّغِویَّة َواللَّْفِظیَّة ِمْن ِخالَِل « -        ة َعلَى ِزَیاَدِة الثَّ ْحِویَّ أْیًضا َتْعَمُل الَقَواِعُد النَّ

لِیمَتْدِریِبھ َعلَى اِالْشِتَقاِق َوالَمَعاِجم، َوَتْعِوید  ْفِكیر الَمْنِطقِي السَّ َة الُمالََحَظة َوالتَّ  التَّالَِمیَذ قُوَّ

2»وتمكین الطالب من التعبیر الشفوي والكتابي وفق قواعد اللغة   

نخلص إلى أّن الھدف من تعلیم القواعد النحویة لیس تقیید الطالب أو تعجیزه  -          

َوْیلٌ ِمْن َصِحیٍح َمْھُجوٍر ِمْن َخَطأٍ «دي المقولة وإنما لحمایة لسانھ من اللّحن والّزلل، وتفا
وعلیھ نجد أّن القواعد النحویة تساعد على تنمیة القدرة والذكاء وقوة » َمْشُھور

.المالحظة لتجنب األخطاء وصون اللغة وعدم الخروج عن نظامھا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
حسین عبد الباري، االتجاھات الحدیثة لتدریس اللغة العربیة في المرحلتین اإلعدادیة والثانویة،مركز  - 1

241دون ط ، ص، 2000اإلسكندریة للكتاب،مشرفة األزاربطة ،  
210فیصل حسین ط حیمر العلي،المرشد الفني لتدریس اللغة العربیة ،ص - 2  
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:األخطاء الصوتیة :المبحث الرابع  

بعد أْن أنھینا الجانب النحوي، والذي لو تعمقنا فیھ أكثر لََما أنھیناه لضعفنا وَتَملُِّصَنا  -       

لیقة  َنا َعَرب فإّن السَّ منھ ھا نحن نغوص في باب آخر آال وھو األخطاء الصوتیة، وبَِما أنَّ

ة بثانویة تلعب دورا كبیرا، ومن خالل حضوري المتواصل مع القسم النھائي لألدب وفلسف

أحمد قسوس لم أالحظ أخطاء خطیرة في ھذا الموضوع ، إالّ ما تعلّق باألمراض الكالمیة 

ولھ بابھ الخاص لذا سأحاول أْن أضبط الموضوع من تعریف المستوى الصوتي ومخارج 

.الحروف وبعض األخطاء، ألّنھ على العموم َیْخَتصُّ بغیر الناطقین للّغة أكثر  

ھو المستوى األّول في البحث اللّغوي، أّما النحویون العرب القدماء : المستوى الصوتي«/ أ

ُتھم في ذلك. فقد بدؤوا دراستھم بالمستوى النحوي فالصرفي فالصوتي في قول  ولھم ُحجَّ
َم ِعْلَم «: یعلل ضبطھم لھ بقولھ): ھـ669ات(ابن عصفر األشبیلي  َوَقْد َكاَن َیْنَبِغي أَْن ُیَقدِّ

لَى َغْیِره ِمْن ُعلُوِم الَعَربِیَّة، إِْذ ُھَو َمْعِرَفة َذَواِت الَكلِِم، فِي أَْنفُِسَھا، ِمْن َغْیِر التَّْصِریف عَ 
َمُة َعَلى َمْعِرَفِة .َتْرِكیٍب َوَمْعِرَفِة الشَّْيِء فِي َنْفِسھ َقْبلَ أَْن َیَتَركَّب،َوَعَلْیِھ َیْنَبِغي أْن َتُكوَن ُمَقدَّ

ْرِكیبِ أْحَوالِھ الَِّتي تَ  1». ُكوُن َلُھ َبْعَد التَّ  

وبذلك فإّن الّصوت ھو أّول ما یبدأه اإلنسان لذا نجد من الطبیعي أن نجعل الجانب  -         

الصوتي في بدایة الھرم، إالّ أّن النحو اقتطع لنفسھ المكانة لصعوبتھ وكثرة أحكامھ، فأصبح 

.ُیَدّرس في األّول  

ھو علم یدّرس أصوات اللغة المنطوقة، فھو :داللة الصوتیةال«وھنا كان مفھوم  -        

فرع من  علم اللغة الذي ُیْعَنى بالجانب المنطوق،كما أّنھ ُیْعَنى بِأََدقِّ وأصغر الوحدات 

أي األصوات الّتي تتعلّق بمخرٍج ُمَعیِّن یعترض الھواء  :الّصوامتالّداللیة في اللغة وَیُضم 

.ء الصوت المراد اختبارهالّصادر من الحنجرة حین أدا  

                                                        
،دون 2001موالي عبد الحفیظ طالبي، دروس في الصرف العربي، دار العرب،وھران ،الجزائر، - 1

.03ط، ص  
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سكون الواو  -الیاء -الواو -األلف«وھي تمثل أصوات المد، أو اللین أو العلة :الصوائتو
  1»الضمة،الكسرة،الفتحة:باإلضافة إلى الحركات القصیرة. »والیاء

نخلص إلى أّن الّداللة الصوتیة ھي علم یختص بدراسة الصوت أي الكالم الّصوامت  -     

وھناك الصوائت وھي الحركات . ت التي تخرج من الحنجرة بفعل الھواءأي األصوا

.الطویلة كاأللف والواو والیاء،والحركات القصیرة وھي الضمة والكسرة والفتحة  

وھو العلم الذي یدرس األصوات اللّغویة وخصائصھا : النظام الصوتي« :وقد نقول -        

جیدة لعلم األصوات، وجب أن نذكر أعضاء ، وكي نظفر بمعرفة 2»وممیزاتھا ومخارجھا 

.النطق ووظائفھا النطقیة  

نخلص إلى أّن النظام الصوتي ھو العلم الذي یدرس الصوت ویعكس لنا الصوت  -          

بصفاتھ ومخارجھ األحداث، وعلیھ فإّن الصورة الصوتیة مّتسمة بالرقة إذا عكست فیھ رقة 

.دثومتسمة بالشدة إذا عكست شّدة في الح  

:أعضاء الجھاز النطقي :أوال  

تقع في أسفل الفراغ الحلقي، في أعلى القصبة الھوائیة،وُیْعَرف الجزء : الحنجرة- « -       

ى الِمْزَمار، ثُمَّ  وھما : الَوَتَران الصوتیاناألمامي منھا بتفاحة آدم، شيء یشبھ اللسان ُیَسمَّ

عبارة عن شفتین تمتدان بالحنجرة نفسھا أفقیا من الخلف إلى األمام وھو مخرج للمد 

والذي یقع بین الحنجرة الحلق ، ثم )الفتحة، الضمة،الكسرة(والقصیرة ] آ، و، ي[الطویل

وھو من أھم أعضاء  اللسان، ثم )الھاء،الغین،الحاء،الخاء(والفم ویسمى بالفراغ الحلقي

وسط د، ثم الضاوھو مخرج للحرف  أقصى اللسان:اللغات بھ، ینقسم إلىالنطق وسمیت 
َمھ . السین،الصاد، الراء: مخرج الحروف األسیلیة: اللسان وُمَقدِّ  

                                                        
نحویة، محمود عكاشة، التحلیل اللغوي في ضوء الداللة، دراسة في الداللة الصوتیة والصرفیة،وال.د - 1

17،ص1،ط2005ھـ، 1426والمعجمیة،دار النشر للجامعات، مصر،القاھرة،  
مریم جبر فریحات، مصطفى عوض بني دیاب، اللغة العربیة دراسات نظریة وتطبیقیة في  - 2

13، ص 1999، 1المستویات اللغویة وأصل الكتابة وتذوق النصوص،دار الكندي، اربد، األردن،ط   
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الظاء : وذلق اللسان ونھایتھالثاء والذال : طرف اللسان أو ما یقابل اللثةثم  -           

.والالم والنون  

. الدال والتاء،الطاءوھو مخرج  مقدم الحنكسقف الفم ویضم  الذي یعد الحنكثم  -           

 و التجویف. القاف والكافوھي نھایة الحنك اللین ثم اللھاة . ثم وسط الحنك وأقصى الحنك

1»المیم، الباء، الواو،الفاءمخرج األنفي والشفتان   

وعلیھ فإّن كل عضو من األعضاء دور في إخراج صوت من األصوات فھي تعد  -         

من الحروف اللّھویة والحروف الذولقیة والشجریة والتي تخرج من شجر الفم كالشین 

.والجیم والباء وحروف قطعیة ولثویة وكذا حروف شفویة  

كیف یحدث الصوت ص سنطرح تساءل یخطر على بال كّل إنسان في أّي تخص -        
تصدر أغلب األصوات اإلنسانیة في كّل اللّغات بتحویر تّیار الھواء الذي «عند اإلنسان؟

ویمر بجھاز النطق ،تدفعھ الرئتان إلى أعلى القصبة الھوائیة من خالل الوترین الصوتیین 

خالل الوترین فإذا حدثت ذبذبة أثناء مرور الھواء من ، بالشفتین ابتداًء من الحنجرة و انتھاءً 

الصوتیین یكون الصوت صوتا مھجورا، وإذا مّر الھواء بدون ذبذبة فیھما فإّن الّصوت 

الّصادر یكون صوتا مھموسا، وتختلف األصوات وتتنوع لما یصاحبھا من حركات الفم 

بأعضائھ المختلفة ویتطلب الصوت اللغوي وضع أعضاء النطق في أوضاع معینة ومحددة 

عضاء بطرق معینة ومحددة أیضا إلحداث األصوات اللّغویة المختلفة ،أو تحریك ھذه األ

المتباینة في النوع والصفات، ویخرج الصوت على شكل ذبذبات فتستقبلھ أداة السمع 

إلى الدماغ لتحلیلھا إلى رموزھا  فتقوم بإرسالھ على صورة إشارات عصبیة" األذن"

2»ومعانیھا   

بمراحل قبل أن یصل إلینا على شكل كلمة مفھومة  نخلص إلى أّن الصوت یمر -        

وواضحة، فجسم اإلنسان وخاصة الجھاز النطقي ھو عبارة عن آلة فإذا كان صحیحا 

                                                        
مصطفى عوض بني دیاب، اللغة العربیة دراسات نظریة وتطبیقیة في مریم جبر فریحات،  - 1

14، ص 1999، 1المستویات اللغویة وأصل الكتابة وتذوق النصوص،دار الكندي، اربد، األردن،ط   
15ص  المرجع نفسھ - 2  
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وسلیما یخرج الصوت ذا معنى بشكل فصیح، أّما إذا عانى من أّیة مشاكل أو عیب سیصعب 

.  إخراج صوت واضح ویقع المتحدث في أخطاء  

.مخصص لھالمخرج الت لكل صو: مخارج األصوات  

 أصوات األسنانیة الشفویةثم لدینا " الباء والمیم"وھي تضم أصوات شفویة  لدینا«  -      

واألصوات .الثاء والذال والظاء والسین :األصوات األسنانیةثم " للفاء"وھي مخصصة 
ثم . "وتضم الجیم والشین" الحنكیة األصوات اللثویةثم ". الراء والزاي"وفیھا  اللثویة

: أصوات وسط الحنك  

أصوات لھویة ولدینا ". الخاء والغین والكاف والواو :"أصوات أقصى الحنكثم " الیاء"
ثم " القاف"  

1»" الھمزة والھاء "وأصوات حنجریة" اءالعین والح" أصوات حلقیةلدینا   

فإّن وعي التلمیذ ومعرفتھ بمخارج الحروف وإدراكھ لھا من أصوات  وبالتالي -           

 الشفویة أي   

االعتماد على الشفتین وھناك ما نعتمد فیھ على الحنك واللسان واألسنان واللثة والحلق 

.یسھم في إتقانھ للحرف ومخارجھ وصفاتھ....  

: با، فھو ینقسم إلىبما أّن علم األصوات یھتم بالّصوت اللّغوي مفردا ومرك -         

،  PHONETICSتدرس الصوت قبل دخولھ في التركیب أي  :دراسة صوتیة«  

  وتدرس 

أي أعضاء المساھمة في إخراج الصوت اللغوي و دور كل عضو كما ذكرناه :جھاز النطق  

مختلفة وھي تحدد الصفات من جھر وھمس،  ثم أوضاع تلك أعضاء وأحوالھا.سابقا  

یتناول  :PHONOLOGYدراسة التشكیل الصوتي ة ورخاوة، ثم وتفخیم وترقیق، وشد
                                                        

مریم جبر فریحات، مصطفى عوض بني دیاب، اللغة العربیة دراسات نظریة وتطبیقیة في    - 1
16ص ،  1999، 1للغویة وأصل الكتابة وتذوق النصوص،دار الكندي، اربد، األردن،ط المستویات ا  
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الصوت عند تركیبھ مع أصوات أخرى مجاورة  وما یحدث لھ من تغیرات ، ویبحث في 

ذلك ، فمثال من یخطئ في التشكیل الصوتي لوظیفة الصوت وما ھو قابل للتآلف وغیر قابل 

    1 »...بلد، برد. إلخ....جال، قال، خال، : یغیره من 

دراسة الصوتیة والتي تقوم على المشافھة ثم السماع الإن علم األصوات یقوم على  -     

 والتسجیل، ثم دراسة التشكیل الصوتي والذي یعالج لنا الصوت من خالل التركیب فأي 

.تغییر للصوت یؤدي إلى تغییر للمعنى  

:الصعوبات الصوتیة : ثانیا  

الھمزة، : الدارس في صعوبة نطق« اجھھا تتحد الصعوبات الصوتیة التي یو -       
العین، الحاء، الظاء، الشین ،القاف، الھاء، الصاد، السین، الثاء، واختالف النبر 

2»والحركات  

وبما أّن مجال  علم الصوت، دراسة الصوت الذي یشكل جزء من بنیة " -         

المعنى، الكلمة واختالف صوت واحد في كلمتین متشابھتین یؤثر في اختالف 

، ارار، ضَ حَ : فالكلمات الالئي  یقع بینھن اختالف في صوت تختلف داللتھن مثل

         3»للتنغیم الحال معناھا وكذلك ، واختالف النبر في كلمة واحدة یؤثر فيارسَ 

ویؤكد علماء األصوات على مشاركة الصوامت والصوائت في تحقیق المعنى، «  -         

فعل تجسید موسیقى الكالم والتي لنا الوظیفة وتختلف عن غیرھا ب تتحددومن خالل النسق 

تظھر في آخر الجمل، تحدد لنا إذا كانت استفھامیة أم تقریریة، كما أّن الوقفات بین أجزاء 

                                                        
،دون 2001موالي عبد الحفیظ طالبي، دروس في الصرف العربي، دار العرب،وھران ،الجزائر، - 1

.04ط، ص  
ھرة، رشدي أحمد طعیمة، المھارات اللغویة، مستویاتھا، تدریسھا، صعوباتھا، دار الفكر العربي، القا - 2

.318، ص 1، ط2004  
محمود عكاشة، التحلیل اللغوي في ضوء علم الداللة دراسة في الداللة الصوتیة والصرفیة . د - 3

9، ص 1م، ط2005. ه 1426،لمعجمیة، دار النشر للجامعات، مص، القاھرةوالنحویة وا  
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الكالم تفید السامع في معرفة المعني، كما یدّل الّنبر في الكلمة أو الجملة على المعنى 

1»وطبقة الصوت باإلضافة إلى نمط تغییر   

نخلص إلى أن اختالف الصوت یؤدي إلى اختالف المعنى كما أن النبر ونقصد بھ  -       

التشدید على المقطع أو التنغیم فیھ نعرف إذا كان في الجمل سؤال أو أمر، وعند التوقف 

.تعرف أن الجملة انتھى معناھا  

یدّل على الغضب، ومعّدل السرعة ولقد أثبتت الدراسات أن علّو الصوت غالبا ما «        

 ولقد أشارت دراسات الدكتور. في األداء یدل على اإللحاح،أو االنفعال، التأكید، أو التربوي
2.»إلى أّن النبر والتنظیم كدراسة لم یعرفھا العرب قدیما تمام حسین   

الیاء "وضع النبر على فنحن قمنا ب": اللّْیُل َطِویلُ "أي  ِسیَر َعَلْیھ لَْیلُ  فمثال عندما نقول« 

، َكاَن، َوهللاِ، َرُجالً وفي قولنا . فخضع للتطریح أي رفع الصوت وعلوه" طویل"وأما "

خضعت الكلمة للنبر والذي نقصد بھ زیادة في قوة الصوت الكلمة من كلمات الجملة یمیزھا 

ا: عن غیرھا، وعندما نقول قطیب الوجھ مع النبر فمن خالل ت !َسأَْلَناه َوَكاَن إِْنَساًنا َقِویَّ

والتنغیم تدل على أنھ إنسان لئیم ولكن إذا قلناه بشكل سریع دون اھتمام للنبر والتنغیم 

3»سیخطئ الملتقي في الفھم ویحسبھ إعجاب بقوتھ  

نخلص إلى أّن النبر والتنغیم والتطریح كلھا تساعد على فھم المعنى ففي المثال  -        

وعلوه، وأما المثال الثاني دلت على شجاعة الرجل وفّضلھ األول عكست لنا قوة الصوت 

.أما المثال الثالث فھو ذم فاالستعمال الخاطئ على خروج المعنى عن مضمونھ.أي المدح  

وحدة صوتیة صغرى لھا أثر على الكلمة، فعندما : بما أّن الصوت أي الفونیم « -         

أصبح للماء المالح "فھو الماء الصالح للشرب، ولكّن االستعمال  یبٌ رِ شَ أو  وبُ رُ شَ : نقول

 باألصابعبالضاد لألشیاء التي تمسك  ضُ بْ القَ ، ومن الخطأ استعمال كلمة "برَ شْ الذي ال یُ 

                                                        
الصوتیة والصرفیة محمود عكاشة، التحلیل اللغوي في ضوء علم الداللة دراسة في الداللة . د - 1

.24ص 1م، ط2005. ه1426والنحویة والمعجمیة، دار النشر للجامعات، مصر، القاھرة ،  
.25المرجع نفسھ ص  - 2  
.27ص  المرجع نفسھ - 3  
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فیكون للكف كلھ  ضُ بْ القَ وھو وما یكون ألطراف األصابع ،أّما  صُ بْ القَ : والصواب القول

96طھ    1»ًة ِمْن أَْمِر الَرُسولِ َفَقَبْضُت َقْبضَ « : یقول تعالى  

. إّن لكل صوت داللة  في اللغة العربیة فمثال القبض یدل إمساك الشيء بالید -        

.بالضاد أّما القبص فیكون ألطراف األصابع  

رِ  مثال أن نستخدم« ومن الخطأ  -      الَخْضُم لِألَْكِل الَیابِِس  واستخدام يِّ الَقْضُم لِألَْكِل الطَّ
ْلِب  والصواب أن یكون َما ُیْؤَكلُ ِبأَْطَراِف األَْسَنان  ألّن المعنى یدل علىالَقْضُم لِألَْكِل الصُّ

ِرّي َفَمْعَناه َما ِیَؤَكلُ ِبالَفمِّ  .َوالَخْضُم َیُكوُن لِألَْكِل الطَّ  

اِكَنة َھاِمَدة لِلنَّارِ  ومن الخطأ الصوتي أن نقول -         الھدوءفاألصل في الھاء ھو : السَّ

ا الَخاِمَدة إَذا َسَكن اللَّھُب َوَبقَِي ِمْن َجْمِرَھا  فاستعمالھا الحقیقي ،وعلیھ اِر الُمْنَطفَِئة، وأمَّ لِلنَّ
بالتاء في : َغلَتْ  والصواب أن نقولَغَلَطت  ومن الخطأ أن نقول لمن اخطأ في حساب. َشْيء

2»فھو الخطأ من غیر تعمد، أّما الَغَلُط الحساباآلخر بمن أخطأ في   

نتوصل إلى أن لكل حرف أو صوت داللتھ في لغتنا فعندما نرید أن نعّبر على  -       

و الذي فیھ قّوة ونقول "القاف "األكل الّصلب الخشن ،فنحن نستعمل الحرف االنفجاري 

لیونة، ونفس الشيء خامدة  للشيء الطري اللین، والخاء فیھ" َخَضم"ونستعمل  ،"َقَضم"

،ھامدة ،غلطت ،غلت، وعلیھ البد من استخدام الصوت المناسب لیوصلنا إلى المعنى 

.المناسب  

بما أّن الحركات ھي وحدات صوتیة سواء كانت طویلة أو قصیرة، التي تقع «   -        

 َضَربَ : مثال في أواخر الكلمات ،نجدھا في األعلى أو األسفل وھي تحدد لنا الفعل واالسم

                                                        
محمود عكاشة، التحلیل اللغوي في ضوء علم الداللة دراسة في الداللة الصوتیة والصرفیة . د - 1

.30، ص 1م، ط2005. ه1426معات، مصر، القاھرة ،والنحویة والمعجمیة، دار النشر للجا  
.31 المرجع نفسھ ص - 2  
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بمعنى العذاب  الَھْونوھي فعل وَضْرٌب وھي اسم بسكون الراء ،وقد تحدد لنا الصفات 

ْفق  1»ونقول شخص آتاه الھون بمعنى الرِّ  

نخلص إلى أّن الحركات لھا دور في تحدید إذا كانت الكلمة فعل أو اسم، وتقي  -        

.الكلمة من الوقوع في االرتباك  

: عالج النطق: ثالثا  

  : یتم تجنب الخطأ من خالل تمارین النطق و الذي یقوم على األسس اآلتیة  -

البّد من استخدام الثنائیات الصغرى وھما كلمتان تختلفان في المعنى وتتشابھان في «  

وت األسھل ثم ، یتم االبتداء بالصّ  َكَسالَ،َزالَ،َساَم،َصامَ النطق إال في موقع  الصوت 

  ،عب في الكلمةاألص

یجب تدریب الطالّب على األصوات باستخدام الكلمات ثم أشباه الجمل ثم الجمل،        

أیضا البد من استخدام العربیة الفصحى داخل الصف، واألھم البد على األھل و األساتذة 

فحص جھاز النطق لدى التلمیذ منذ الصغر، والعمل على عالجھا إن كان یعاني من أي 

لیھ واجب علینا العنایة بعملیة النطق لتأثیرھا الكبیر على تعلّم وتعلیم اللغة عیب، وع

العربیة، بل یكاد یعتبر المرتكز األساسي فیھا، والتعرف على أسس تمارین النطق وعلى 

2»أساسي في لغتنا ضروریة لنجاح عملّیة التحدث والقراءة. حروف الصوائت والصوامت  

أي لغة ھي سالمة جھاز النطق وإبعاده عن أي عیب لذا  وبذلك فإن أساس التحدث في  

بكر للتالمیذ ومحاولة تجاوز مشاكلھم، فصحة التحدث بینھم في عملیة موجب التشخیص ال

التواصل لذا وجب أن نعلم التالمیذ التحدث باستخدام الثنائیات الصغرى والتعامل مع الكلمة 

للغة الفصحى ومن ھنا كانت العنایة بجھاز ثم شبھ جملة ثم جملة، وعلى المعلم أن یتحدث ا

.النطق سببا في تجاوز الصعوبات الصوتیة وتعلم العربیة بشكل صحیح  

                                                        
محمود عكاشة، التحلیل اللغوي في ضوء علم الداللة دراسة في الداللة الصوتیة والصرفیة . د - 1

.35، ص 1م، ط2005. ه1426والنحویة والمعجمیة، دار النشر للجامعات، مصر، القاھرة ،  
المرشد الفني لتدریس اللغة العربیة،دار الثقافة، فیصل حسین  طحیمر العلي، - 2

120،ص1،1998عمان،ط  
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من المالحظ أّن الطالب یقعون في أخطاء سمعیة، نتیجة للصوت المتكرر فمثال عند « 

: القول  

ا َكلَّ     -َضَرْبُت الَباَب َحّتَى َكلََّمْتِني     - . َكلََّمْتنِيَمْتِني +َوَلمَّ  

من حیث الّسماع ولكّن  وَكلََّمْتنِي،،َمْتِني+َكلَّ +َكلََّمْتنِيفال فرق من الناحیة الّسماعیة بین 

أو الكتابة ھي التي بّینت الفارق من خالل الخط بأّنھما یختلفان في الداللة (+) العالمة 

ِتيفاألولى بمعنى  َثْتنِيوالّثانیة بمعنى  َضَعَفت قُوَّ 1» َحدَّ  

ویكثر الخطأ عند سماعنا للعناصر الصوتیة والتي تتحدد من خالل الوقفات، وھي «       

،ھي كلمة واحدة، فعل ماض: فأماتأََماَت ،أََماَت؟  ال تكفي إلظھار المعنى، ومثال ذلك  

وھما یتشابھان في الكتابة وینطقان دون وقفة بین . أمات، كلمتین من ھمزة استفھام والفعل

2»ومات، ولكّن التنغیم في األداء الصوتي ھو الذي أعطى الثانیة معنى االستفھام  الھمزة   

إّن الوقوف على الكلمات تامة المعنى یدفع بالخلط الذي قد یقع من الوقفات غیر  -«        

في " َجابَ " الصحیحة ویؤدي إلى الخلط في أماكن المفصل إلى تغیرات تاریخیة مثل الفعل

ولقد مرت باختفاء ". َجاَء بِاألَْكل"واألصل " َجاَب األَْكلَ "،مثال" أتى" یعنيالعامیة والذي 

جاب ،فصارت "بجا"الھمزة من النطق، ثم الوقف على الباء وقفا داخلیا مفتوحا فالتصقت 
ال بَ قْ عُ : ، وھذا نوع من الفصل الخاطئ أو الوقف الخاطئ، ومثال ذلك في العامیةاألكل+
3» مكُ ى لَ بَ قْ عُ صحیح واألصل ال مكُ دَ نْ عِ +  

َمَھا ، نجد بأّن تشابھ الكلمات السماعیة توقع تالمذتنا في الخطأ -       لذا وجب أن ُنَدعِّ

بالكتابة ،وأن یكون رصید معرفي باإلضافة إلى معرفتنا للتنغیم الذي یلعب فاصال في 

.مع الوقف الذي ُیسھم في تحدید المعنى داخل الجملة،الجملة   

 
                                                        

محمود عكاشة، التحلیل اللغوي في ضوء علم الداللة دراسة في الداللة الصوتیة، والصرفیة، .د - 1
54والنحویة، والمعجمیة ص   

54 المرجع نفسھ ص- 2  
55المرجع نفسھ  ص - 3  
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األخطاء الصرفیة: الخامسالمبحث   

ونعني بھ النظام الصرفي للعربیة أو علم الصرف، وھو كذلك « المستوى الصرفي 

العلم الذي یختص بمالحظة البنیة المفردة وما یطرأ علیھا من تغیر في صیغتھا أو ما 

.إعالل أو إبدال، والمشقات من أھم الجوانب التي یھتم بھا علم الصرفمن یدخلھا   

اسم المشتق من الفعل للّداللة على وصف من قام : اسم الفاعل :صیغتھا ومن أبرز

1»َكاِتٌب، َضِارم، َصاِرم : مثال. بالفعل  

واسم المفعول، وھو اسم یدل على من وقع علیھ الفعل، مشتق من الفعل «            

2»وٌد َمْكُتوٌب، َمْدِروٌس، َمْقُرٌوء، َمْوعُ : المضارع المتعدي المبني للمجھول مثل  

وھما اسمان یدالن على زمن وقوع الفعل أو مكانھ ویشتقان : اسم الزمان والمكان« ثم  

3» َكَمْشَرُب، َمأَْكلٌ، َمْسَعى، َمَقام: على وزن واحد  

یصاغ مصدر المرة للداللة على أن الفعل : فمصدر المّرة: مصدر المرة والھیئة« ثم 

  4»ة، َتْسبِیَحة َكِجْلَسة، َوْقَفة،َھزَّ : حدث مرة واحدة

5»َكِجلَْسة، ِوْقَفة، ِمْشَیة: وھو یدّل على ھیئة حدوث الفعل:مصدر الھیئة «أّما   

وھنا نخلص إلى أّن علم الصرف ھو الذي یھتم بالكلمة من خالل بنیتھا أو نظامھا  -        

،فالكلمة أغلبھا ثالثیة األصل، وما حدث من تغییر في صیغتھا وعلم الصرف یھتم 

باالشتقاق كما نجد أن لعلم الصرف العدید من الصیغ كاسم الفاعل والمفعول ومصدر المرة 

.والھیئة  

                                                        
اللغة العربیة دراسات نظریة وتطبیقیة في  مریم جبر فریحات، مصطفى عوض بني دیاب، - 1

16ط، ص11999-المستویات اللغویة وأصل الكتابة وتذوق النصوص ،دار الكیندي اربد األردن،ط   
17المرجع نفسھ ص - 2  
19المرجع نفسھ ص - 3  
20المرجع نفسھ ص - 4  
21المرجع نفسھ ص - 5  
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وھو ما یبنى على « :      morphologyفي تعریف آخر المستوى الصرفي و -      

كام األصوات ویتناول الكلمة في بنیتھا، ودراسة صیغھا األصلیة والعارضة، ویھتم رُ 

بتحویل الكلمة من بنیة ألخرى ، ویھتم علم الصرف بالتفاعالت الصوتیة مستفیدا مما قّدمھ 

  1»بدالت التي تلحق األلفاظعلم األصوات من معلومات لتفسیر الت

  2»كاإلعالل وھو تغییر حرف العلة للتخفیض « 

وكّل زوج من ھذه الكلمات یمثل ... »َنَوم«َنامَ ، » َقَول« َقالَ : أو اإلبدال أو اإلدغام نحو «

3»األصل والمھمل والفرع المستعمل  

نتوصل إلى أن المستوى الصرفي یھتم بتغییر الكلمة من بنیة ألخرى، وما یحدث  -       

من تفاعالت على المستوى الصوتي للكلمة، مالحظ كل التبادالت التي تقع على مستوى 

.الكلمة  

إّن أكثر األخطاء تقع في الممنوع من الصرف وسنحاول اآلن أن نضبط مفھوم  -       

.ممنوع من الصرف  

الممنوع من الصرف: أوال  

سنحاول أن نعّرف الممنوع من الصرف وإعطاء أمثلة حول األخطاء التي یقع فیھا  -      

.تلمیذتنا مع األسباب  

 تحول بین الرجل والشيء الذي یریده، وھو خالف العطاء، أو الحیلولة  أن« :المنع لغة 
4»بین الشیئین  

                                                        
،دون ط 2001العرب،وھران، الجزائر،دروس في الصرف العربي، دار  موالي عبد الحفیظ طالبي، - 1

.07،ص  
، معجم )محمد صدیق المنشاوي: تحقیق(، )816،1413(علي بن محمد السید الشریف الجرجاني - 2

التعریفات، قاموس المصطلحات وتعریفات علم الفقھ واللغة والفلسفة والمنطق والتصوف والنحو 
29ط ،ص،دون 2004والصرف والبالغة، دار الفضیلة، القاھرة، مصر  

07دروس في الصرف العربي المرجع نفسھ ،ص موالي عبد الحفیظ طالبي، - 3  
12،ص 2006 مجدي إبراھیم، مداخل الخطأ عند الناطقین للممنوع من الصرف، دون ط،.د: - 4  
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  1»غییر تصریف الّریاح أي تغییرھافھو مأخوذ من التصریف،الت « :الصرف لغة

َكَكاِتب، : حروف الكلمة على صیغ مختلفة لضروب من معاني أّما التصریف فھو جعل«
2»َمَكاِتب   

نخلص إلى أّن المنع ھو عكس العطاء، فال تقدم للشيء ما یرید، أّما الصرف فھو  -       

لكلمة لتحقیق دالالت مشتق من التصریف بمعنى التغییر، أي نقوم بتغیر في حروف ا

.مختلفة  

ھو ما منع الجر و التنوین دفعة واحدة ولیس أحدھما «  :الممنوع من الصرف اصطالحا

3»تابعا لآلخر   

اسم معرب ال یدخلھ تنوین التمكین،ویجر بالفتحة نیابة عن الكسرة إالّ إذا أضیفت  «أو ھو 

4»فإنھ یجر بالكسرة » أل«أو دخلتھ  

نوضح إلى أّن الممنوع  من الصرف اصطالحا ھو ما ال یقبل حركات إعرابیة  -       

معینة منھا الجر و التنوین بشكل موحد ، وحتى ولو كانت الكلمة مجرورة فإن الفتحة تنوبھ، 

.فإنھ یجر بالكسرة  » أل«إالّ إذا دخلت علیھ   

فھو االسم المنون، أّما  «:فاالسم المصروف  خلیل خطیبأّما في نظر الدكتور  -     

الممنوع من الصرف فھو الذي ال یقبل التنوین ویرفع بالضمة الممنوع من الصرف 

  5»أََخَذت الِكَتاَب ِمْن ُعَمر،  َرأَْیُت ُعَمر، جاَء ُعَمرُ :،وینصب ویجر بالفتحة

أّما االسم المصروف وھو الذي یقبل التنوین أي نون ساكنة مع عدم وجودھا حرفا ، -     

.الممنوع من الصرف فھو ال یقبل التنوین أبدا  
                                                        

13،ص 2006مجدي إبراھیم، مداخل الخطأ عند الناطقین للممنوع من الصرف، دون ط،.د: - 1  
12المرجع نفسھ ص - 2  
12ص:رجع السابق الم - 3  
مریم جبر فریحات، مصطفى عوض بني دیاب، اللغة العربیة دراسات نظریة وتطبیقیة في  - 4

46المستویات اللغویة وأصل الكتابة وتذوق النصوص ، ص  
 2000،  1قواعد اللغة العربیة لطلبة الثانویة  الدولیة ،دار النشر ،عمان، األردن، ط ،خلیل الخطیب - 5
   23،ص  
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 بشكل معنوي مؤنثاسواء أكان : الِعْلم: یمنع االسم من الصرف في الحاالت اآلتیة«       
ا بألف ونون َكُعْثَمان أو مزیدلُْنُدن و إْسَماِعیل َوإْسَحاق،  كقولنا: َزْیَنب، ُسَعاد، أو أعجمیا"

صیغة الفعل  أو إذا كان علىُعَمر، ُزَحل ،: موم وثانیھ مفتوحمذكرة أّولھ مض أووُنْعَمان،
 أوُبوْرَسِعید، ُنُیوُیوْرك، : ، أصلھما كلمتانمركبا تركیبا مزجیا أو َكأَْكَرم َوأَْحَمد،: أفعل

َكِھْند، : الثالثي الساكن الوسط باإلضافة إلىَكَطْلَحة، َحْمَزة، : المذكر المنتھي بتاء التأنیث
1»َیْعُرب، َیْشُكر: لى وزن الفعل المضارعَوْعد، أو ع  

نخلص إلى أّن  حتى  لالسم حاالت یمنع فیھا من الصرف، فمثال إذا كانت مؤنثا وال  -      

تنتھي بالتاء أو اسم أعجمي سواء لبلد أو علم ،أو مزیدا بألف ونون أو مذكر أولھ مضموم 

، أو مذكر ینتھي بتاء كسوق أھراسوثانیھ مفتوح ،أ وعلى صیغة أَْفِعل أو كلمة مركبة 

التأنیث أو ثالثي ساكن الوسط أو على وزن َیْفُعل  لَیْنُصر  فكل ھذه  الحاالت  تقبل التنوین 

.وھي ممنوعة من الصرف تخضع لقاعدة   

وھو ما جاء على  صیغة منتھى الجموع : أوال« :ومن حاالت الممنوع من الصرف  -     

 جمع التكسیرباإلضافة إلى   َفَواِعل، فھي على وزن َسَواِعد مثل لَمَفاِعی أو َمَفاِعلصیغة 

خبر مرفوع ،ثم نقول : ھذه َكَتاِئب:بعد ألف تكسیر حرفان أو ثالثة والحْرف الوسط ساكن 

اسم مجرور وعالمة جره الفتحة : َمَرْرُت بَِكَتاِئبمفعول بھ منصوب ،وقولنا :َرأَْیُت َكَتائِب 

المنتھي بألف التأنیث المقصورة أو : ممنوع من الصرف و أخیرا نیابة عن الكسرة ألنھ
فالمقصورة َكُھَدى ،والممدودة كَنْجالَء ،ویشترط أن تكون بعد ثالثة حروف : الممدودة

َرَغاٌء، ِبَناٌء، كما یشترط أن یكون زائدة :َفَصاِعد ، فإن جاءت بعد اثنین صرفت في قولھا 

2»مثل أْسْماُء ِبَناُء :صرفت  فإن كانت أصلیة أو منقلبة عن أصل  

نصل من خالل ھذه الفقرة إلى أّن صیغة منتھي الجموع من الحاالت الممنوع من  -       

،وأیضا یضم جمع  َقَواِعد ،َنَواجد: الصرف ،ویقوم على صیغة َمَفاِعل أو َمَفاِعیل كقولنا 

                                                        
 2000،  1قواعد اللغة العربیة لطلبة الثانویة  الدولیة ،دار النشر ،عمان، األردن، ط، ل الخطیبخلی - 1
23،ص    
مریم جبر فریحات، مصطفى عوض بني دیاب، اللغة العربیة دراسات نظریة وتطبیقیة في  - 2

46المستویات اللغویة وأصول الكتابة وتذوق النصوص،  ص   
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لثاني و ھو المنتھي بألف التكسیر الذي یشترط في الحرف الوسط أن یكون ساكنا، ثم الحكم ا

،الممدودة كقولنا َنْجَوى ، علُى، َكُرأَى ،ُسَھىالتأنیث المقصورة أو الممدودة ،فالمقصورة 

ویشترط فیھا أن تكون بعد ثالثة أحرف و إالّ فیمكن تصریفھا ،ویشترط أیضا أن  َبْیَداء

 تكون زائدة    

وینصب بالفتحة ویجر :بالّضمة یرفع الممنوع من الصرف:حكم الممنوع من الصرف«      

1»بالفتحة نیابة عن الكسرة   

إّن الممنوع من الصرف قاعدة مفادھا أّنھ یرفع بالضم، وینصب بالفتح أما عند جّره   -    

.فإّن الفتحة تنوب الكسرة  

األخطاء الصرفیة: ثانیا  

 خطأ سرة والتنوینوھذا بالجر بالكُشُئوُن َباِكْسَتاٍن « أَْن نقول في تعابیرنا  -       
. ُشُؤوُن َباِكْسَتانَ : ،والصواب القولكبیر  

اِعر لَُھ َدَواِویٌن َكثِیَرةٌ، وھذا بالتنوین والصواب القول: ومن الخطأ القول .َدَواِوینُ : َھَذا الشَّ  

 أّنھا تتخذ شكلأَْسَماَء، أْصَداَء، أْعَداَء، أَباَء، والصواب : ویخطئ طلبتنا في قولھم -
  الموقع اإلعرابي لھا

ًال لِلَُّغة الَعَرِبّیة: من الخطأ القول - َتْعِیین فُالٍَن : والصواب القول. َتْعِیین فَُالٍن ُمَوِجًھا أَوَّ
ة ل لِلَُّغة الَعَرِبیَّ ِجًھا أَوَّ   2».ُموَّ

ممنوعة من الصرف كونھا " باكستانَ " نخلص من خالل األمثلة التي وردت أنّ  -     

، أْعَداٌء،أْصَداءٌ ، أَباٌء،أْسَماءٌ فھي منتھى صیغة الجموع وفي الكلمات " َدَواِوینُ "عجمة، أّما 

فھي لیست ممنوعة من الصرف وعلیھ تقبل التنوین وكل أشكال اإلعراب كون الھمزة 

                                                        
ض بني دیاب، اللغة العربیة دراسات نظریة وتطبیقیة في مریم جبر فریحات، مصطفى عو - 1

47المستویات اللغویة وأصول الكتابة وتذوق النصوص، ص  
62،ص 2006مجدي إبراھیم، مداخل الخطأ عند الناطقین للممنوع من الصرف ،دون ط،.د - 2  



األخطاء اللغویة تخطیطھا ومھاراتھا: ،الفصل األول  
 

 

 80 

أصلیة تنقلب إلى واو أو یاء، وفي كلمة أول فھي ممنوعة من الصرف للداللة على 

.الوصفیة  

1»َمَرْرُت بِنِْسَوٍة أَْرَبعَ : َمَرْرُت ِبِنْسَوٍة أَْرَبٍع والصواب القول طأ القولمن الخ«  -          

.وقعت نعتا وعیھ تمنع من الصرف، أما إذا وردت اسم للعدد فھي قابلة للصرف":فأربَع " -  

ویجعلونھا منصرفة تشبیھا في بنیتھا الصوتیة بكلمة أن ُتَنّون األشیاء «  من الخطأ الشائع

،فصرفوھا كحمراء: فعالءالمنونة، فالكثیر یتوھم بجعل أشیاء على وزن " ءأسما"  

،وزن فعالءو أصل جمعھا َشْیَئاء وھي على "َشْيء"مفردھا " أْشَیاء"أّن : والصواب   

في آخرھا ھمزتان، وبینھما ألف التأنیث الممدودة، وھذه األلف مانع غیر حصین، : وَشْیَئاء

2»لفعاء   أي الم الكلمة مكان الفاء فصارت أشیاء على وزنلذلك قدمت الھمزة األولى،   

نخلص إلى أّن الخلط في الوزن وعدم إدراكھ سبب شیوع ھذا الخطأ فصارت  -         

مصروفة في نظر متعلمینا واألصل أنھا ممنوعة من الصرف كونھا على وزن  أشیاء

اَرن بھا فألفھا زائدة وھمزتھا ھي ألف تأنیث ممدودة، أّما أسماء المقأشیاء لفعاء، فألف 

.أصلیة وعلیھ فھي مصروفة أّما أشیاء فھي ممنوعة من الصرف  

.حتى تِْسَعة....َواِحًدا، واْثَنْین، وَثَالَثة، جاء الحجاج: من الخطأ الشائع القول« -        

یقول َالث أَُحاٌد وُثَناء وثَ  أو القول جاءواموحًد وَمْثَنى وَمْثَلْث  جاءوا: القولوالصواب 

أولي أجنحة مثنى وثالث : "،وقولھ 3اآلیة:سورة النساء" َمْثَنى وُثَالث وُرَباع: "تعالى
3»"ورباع  

على وزن فَُعال ونفس الشيء " وثالث"على وزن َمْفَعل، " مثنى"نستنتج بأّن  -       

رار كونھا تدل على الوصف وھي نكرات، وقد تكون حاال أو خبر حتى ال یتم التك. الموحد

                                                        
62ص 2006مجدي إبراھیم، مداخل الخطأ عند الناطقین للممنوع من الصرف ،دون ط،.د - 1  
65ص المرجع نفسھ- 2  
69صالمرجع نفسھ  - 3  
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وھي ممنوعة من الصرف كونھا استخدمت العرب ھذه األلفاظ وحتى تدل على التوكید 

.موصوف  

ِبُھون النون األصلیة بالنون الزائدة«  یخطئ طلبتنا ومثقفونا . َفُیشَّ  

اًن والصواب: فیقولون  اٍن  َمَرْرتُ :   َمَرْرُت ِبَحسَّ .وھي على وزن فعالنبَِحسَّ  

إن  الّشیطان، ال یصرف وإن أخذتھ من الحسن صرفتھ، وأما "الِحسّ "فحّسان إذا أخذتھ من 

أي انصرف فاأللف " شطن"جعل من شاط، یشیط أي احترق فال یصرف، وإن ُجعل من 

1»والنون أصلیتان فھو یصرف  

یصرف ألّن نونھ " الحسن"على وزن فعالن المأخوذة من "حّسان "نخلص إلى أّن  -       

فإذا أخذ من شاط أي احترق فھو ال ُیصرف وال یقبل التنوین، أّما إذا " الشیطان"أّما ،أصلیة 

.أُِخذ من شطن أي انصرف فألفھ ونونھ أصلیة وعلیھ یصرف  

أّن : والصوابفي كل الحاالت : كبریاُء ، زكریاُء، شركاءُ «من الخطأ أن، نقول  -      

الصرف كونھ لحقتھ ألف التأنیث بعد ألف زائدة في علمائنا یرون بأنھ ال تستحق المنع من 

2»المعرفة والنكرة  

علم مذكر لشخص منتھي بألف التأنیث الممدودة، أّما كبریاء وشركاء : فزكریاء«  
3»وفقھاء فھي صفة لمذكر  

   .توھما منھم بأن ھمزتھا وألفھا للتأنیث مثل حمراء: من الصرف من الخطأ منع حرباء -

.منصرف فالھمزة مبدلة من الیاءأنھ :  والصواب  

                                                        
81ص 2006مجدي إبراھیم، مداخل الخطأ عند الناطقین للممنوع من الصرف ،دون ط،.د - 1  
82المرجع نفسھ ص - 2  
82ص: المرجع نفسھ - 3  
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قابلة للصرف وال داعي لمنعھا "زكریاء وكبریاء وفقھاء وشركاء " نتوصل إلى أّن  -      

فھي صفة للمذكر، وفیما "شركاء وفقھاء "فاأللف الزائدة ھي من ألحقتھا ألف التأنیث، وأّما 

. فھي منصرفة كون أصل الھمزة یاء" الحرباء"یخص   

ْفِسي « : من الخطأ القول - َجاه النَّ الَقْوُل َیَرى االتَِّجاه والصواب  عنده َواِضحٌ َیَرى اِالتِّ

ْفِسي   1»مفعول بھ ثان منصوبَفَواِضًحا . عندهواضًحا  النَّ

وھو متخصص بفاِعلِھ ولم یتعدى إلى المفعول بھ إال بسبٍب  «والفعل ینقسم إلى الزم -       

ما الفعل المتعدي فھو الذي یصل إلى مفعول بغیر حرف جر وأقسامھ التعدیة، وأأسباب  من

2». متعد إلى مفعول، وإلى مفعولین، وإلى ثالثة مفاعیل: ثالثة  

نخلص ھنا إلى أّن واضًحا ھي الصواب كونھا مفعول بھ ثان للمفعول المتعدي  -         

.یرى وعلیھ وجب أن تنصرف فكان التنوین والفتحة ھي األصل  

 مشى الجندي: والصواب القول َعْسَكِرّیًةِمْشَیة  َمَشى الُجْنِديُّ : من الخطأ القول «  -       
3» عسكرّیة، كونھا مصدر یدل على ھیئة الفعل وھو ُیصاغ من الفعل الثالثيِمشیًة   

نستنتج بأّن مشیة على وزن فِعلة ھي الصواب كونھا مصدر ھیئة وقلنا بأّنھ من  -       

.المصروفة ولذا كانت المیم مكسورة األسماء  

القول في األوراق التي تعد الستیضاح بعض القیم معرفة موضوع " من األخطاء أیضا  -

واضح والصواب  خطأوھذا  انیَ بْ تِ اسْ معین من خالل تطبیق أسئلة على مجموعة من الناس 

منھ  عندما یصاغ>> ان، استبانأب<< المزید  العین ، ألن الفعل المعتلاستبانھالقول 

عوض بالتاء في اآلخر تحذف منھ عین الفعل وت  '''فعال، واستفعالإ''' المصدر على وزن

ان أن ُیقال إِْبَیان مثل أَْكَرَم، إِْكَرام، وتحذف الیاء وتعوض بالتاء فتصبح فاألصل في أب

                                                        
عرفة حلمي عباس، تصویبات لغویة، األخطاء النحویة، األخطاء الصرفیة، األخطاء اللغویة، . د - 1

165،ص 2008، 2القاھرة، مصر، ط، یة، مكتبة اآلداباألخطاء اإلمالئ  
، الفرائد الؤلؤیة في )عادل عبد المنعم أبو العباس: تحقیق( علوي بن طاھر الحداد العلوي الحضري، - 2

79، ص2015، 1القواعد النحویة، دار النجاح للكتاب، برج الكفان، الجزائر، ط  
طاء اللغویة، ء النحویة، األخطاء الصرفیة، األخعرفة حلمي عباس، تصویبات لغویة، األخطا. د - 3

34، صاألخطاء اإلمالئیة  
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بحذف  ھمثلھ في استغفار،وعلیھ تصبح استبان"استبیان"إبانة،وفي استبان األصل أن یقال 

1"الیاء وتعویضھما بالتاء  

نخلص إلى أن أصل األوراق التي تقدم لمجموعة لدراسة ظاھرة ھي االستبانة فحذف  -

.شارةبالیاء وتعویض التاء من الفعل استبان یؤكد لنا ھذا وھذا ما نجده في است  

والتي تستعمل للداللة على الشيء والمخیف والمفزع " ل، ائِ ول، ھَ ھُ من الخطأ القول مَ  -

، وفي ھذا الفعل خاصة وبقیة األفعال عامة، ال نستطیع ھولمن  '''مھول'''فھي اسم مفعول 

''' ھذا أمر ھائلُ '''  ھائل، والصواب القول أن نجعل اسم الفاعل كاسم المفعول في المعنى،
شخص مھول أي كثیر الخوف والفزع اسم فاعل على وزن ھول، أي مخیف مفزع، وھذا 

طن الذي تستعمل وخروج مھول على وزن مفعول أوقعنا في ھذا الخطأ ،فأصل مھول ف،

2"على أنھا ھائل في المعنى   

وبذلك فإن مھول على وزن مفعول نقصد بھا كثیر الخوف أي غیر المخیف والمفزع  -

.فزع وھو على وزن اسم الفاعلواألصل إذا أردنا أن ندل على الخوف القول ھائل بمعنى ال  

، البؤساءفي قولھم للرجل الذي افتقر واشتدت حاجتھ وصار مسكینا من "  ُیخطئ طلبتنا -

.28الحج  >>َفُكلُوا ِمْنَھا َواْطِعُموا الَبائَِس الَفقَِیر <<  :بائس، ویقول تعالى:ج   

فاضل، فضالء وھذا الجمع ھو بؤساء على وزن فعالء، قیاسا على عاقل وعقالء،  وبما أنّ 

وترد بئیس ،وھو الشجاع المغوار ولیس جمع بائس '' بئیسٍ "بؤساء جمع  خطأ فادح ألنّ 

، 16األعراف  >>ِبَعَذاٍب َبئیس بَِما َكاُنوا َیْفُسقُون << : بمعنى شدید لقولھ تعالى

3."سبائسون، ُبَؤس، ُبؤّ استعمال  والصواب  

                                                        
، 1خالد بن ھالل بن ناصر العبري أخطاء لغویة شائعة، مكتبة الواعد، سلطنة عمان األردن، ط - 1

91ص  2006   
.66ص المرجع نفسھ  – 2   

67المرجع نفسھ ص  -3 .   
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للشخص ال بد من استعمال كلمة بائس، وأما في نخلص إلى أن الداللة على الفقر والعوز  -

ألنھ لیس من الصواب أن نقیس جمع بائس ،س حالة الجمع نستعمل بائسون أو ُبؤس أو ُبؤّ 

.على عاقل وفاضل، كونھ جمع سماعي  

 َوْرَدة:  ، والصواب القولُوُرودعلى  َوْرَدةیقع الكثیر من المتعلمین واألدباء في خطأ جمع 

مع  الوردة، فالعرب لم تستعمل ھذا الجمع قط، ولعل ھذا التشابھ َوَوْردٍ  َوْرَداٍت ،على 

َوَرَد لھم ھذا الجمع، وأما كلمة الورود في اللغة مصدر  غَ وَّ سَ  ،في الجذر اللغوي الورود
القصص >> َوَلما َوَرَد َماَء َمْدَیَن << : ھو الحضور والوصول لقولھ تعالى ودُ رُ الوُ ، وَیِردُ 

126.  

وعلیھ فإن التشابھ في الجذر اللغوي بین الوردة والورود أوقعنا في ھذا الخطأ، على         

الرغم من االختالف في المعنى وعلیھ فجمع كلمة الوردة ھو َوْرَدات، َوَوْرد بمعنى األزھار 

.قاطع أما الُورود فمعناه الحضور والدلیل من القرآن الكریم  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
، 1ـ خالد بن ھالل بن ناصر العبري أخطاء لغویة شائعة، مكتبة الواعد، سلطنة عمان األردن، ط 1
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.األخطاء المعجمیة: المبحث السادس -  

لم تبق مع األسف األخطاء محصورة في الجانب الصوتي والنحوي والصرفي بل  -       

:عجمي ومن ھنا یمكن أن نجمل التعریفات كاآلتيماه إلى الجانب الداللي والتعدّ   

مھ كتب اللغة من یعتمد على المستویات السابقة وعلى ما تقدّ : " المستوى الداللي -        

معان معجمیة للكلمات التي یراد الوصول إلى تفسیر وتوضیح دالالتھا، أي وضع القوانین 

 ،واالشتراك اللفظي و یدرس العالقات الداللیة كالتضادوالقواعد لدراسة  المعنى، فھ

ر الداللي واألسباب التي تتحكم فیھ متطرقا إلى التغییر التطووالترادف، باإلضافة إلى 

1."من العام إلى الخاص أو العكس، وانتقال الداللة من مجال إلى آخر الداللي كاالنتقال  

المستوى الداللي یعتمد على علم النحو وعلم الصرف وعلم الصوت  نخلص إلى أنّ  -       

مھ المعاجم والكتب اللغویة، فالمستوى الداللي یدرس التضاد واالشتراك باإلضافة لما ُتقدّ 

.لفاظل استعمال األوالترادف وتحوّ   

فھو كتاب یجمع بین دفتیة ثروة لغویة كبیرة : "وعلیھ سنتطرق إلى مفھوم المعجم -      

استخراج الكلمات عند الحاجة إلیھا، ویطلق علیھ  بھ یسھل،بة وُمرتبة وفق منھج محدد وُمبوّ 

اسم القاموس ُیبین معاني الكلمات الدقیقة وداللتھا المختلفة، وتنقسم إلى معاجم األلفاظ 

ومعاجم المعاني، وھي التي تجمع المادة اللغویة على أساس الحقول الداللیة في مجموعة 

2."وتوضع تحت لفظ عام وھو الشائع في التعلیم، بعضھابمن الكلمات ترتبط داللتھا   

ثروة لغویة وقد نسمیھ بالقاموس وھي تبحث  حدد لنا بأن المعجم ھو كتاب یحملیت -      

.في معاني الكلمات، تنقسم إلى معاجم لفظیة وھناك معاجم تعلیمیة كمعجم المعاني  

                                                        
  2000. موالي عبد الحفیظ طالبي، دروس في الصرف العربي، دار الغرب، وھران، الجزائر د - 1

.10ص    
وتطبیقیة في  مریم جبر فریحات، مصطفى عوض بني دیاب، اللغة العربیة دراسات نظریة - 2

.81ص  1ط 1999المستویات اللغویة وأصول الكتابة وتذوق النصوص، دار الكندي،  األردن   
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كلمة بذكر المعجم ھو ما یبحث عن معنى ال" فإن تعریف  عكاشةوفي رأي الدكتور  

شتقاتھا فمثال وأحیانا یشیر إلى تطور المفردة التاریخي وم،دھا مرادفھا أو معناھا أو ض

.مدلول كلمة الكتاب عند الطالب ھو ما ُیقرأ فیھ  

ولكن یختلف باختالف حقل أھل التخصص فھو عند المتعاقدین یعني الشرط أو  -        

العقد، وعند رجال البرید یعني الرسالة، وعند علماء الدین لھ دالالت كثیرة فھو یعني القرآن 

1."الكریم واإلنجیل والتوراة  

ا الیومي، فغاب الكلمات التي سقطت داللتھا من معجمنبالمقابل توجد بعض "  -       

معلومات من خالل لغة الخطاب الیومي ،ولم تتلق عنھا األجیال الجدیدة مدلولھا عن الذھن 

2."المقدمة إلیھا وبعودتھا إلى المسرح اللغوي شكلت غموضا على المتلقي  

3."مةالعصالرب، الولي ھو الوالد، القریب، " فمثال   

نخلص ھنا إلى أن المعجم ھو الوسیلة التي من خاللھ تتحدد لنا معاني الكلمات كما  -      

تمكننا من معرفة مشتقاتھا وإن كانت اسم أو فعل، كما أن الكلمة واحدة لھا  أكثر من مدلول 

لذا  حسب التخصص والمجال، فحین نجد أن ھناك كلمات أصبحت مھملة في خطابنا الیومي

.یصعب تحدید مفھومھا وعلیھ یقع الطالب في األخطاء لغیاب المعنى عن ذھن الطالب  

 

 

 

 

 
                                                        

دراسة في الداللة الصوتیة، الصرفیة "محمود عكاشة، التحلیل اللغوي في ضوء علم الداللة  - 1
158، ط، ص 2005ه، 1426والنحویة والمعجمیة، دار النشر للجامعات، مصر، القاھرة    

.159 المرجع نفسھ ص - 2   
.165ص: المرجع نفسھ -  3 
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.األخطاء المعجمیة: أوال  

 :والصواب القول قط ماءً اإلناء المكسور ینمن األخطاء الشائعة قول التالمیذ " -       
1"یقطر  

وإن استعمال ینقط یكون مجازي وھو  'یقطر'نخلص إلى أن الصواب ھو استعمال  -       

.یدل على اإلعجام   

من : والصواب القول انحَ تِ مْ ي االِ فِ  شَّ غُ تَ  نْ أَ  اءِ بَ الغَ  نَ مِ  :من الخطأ الشائع القول"  -       

2."أن تغش في االمتحان الغباوة  

فالغباء إلى المعاجم نخلص إلى أن كلمة الغباء تستعمل في غیر موضعھا وبالعودة  -      

.اریدل على الغب  

والصواب استخدام كلمة  جاھز األكل: من األخطاء الشائعة القول في أمثلتنا -         
بمعنى " ، وإذا أردنا أن نستعمل كلمة جاھز وَحْسَب ما وردت في المعاجم فھي 3."ُمعد

.القتل، وأجھز علیھ قتلھ  

استأنف األستاذ فالن التدریس بعد أن انقطع عنھ  :ومن األخطاء الشائعة قولنا"  -       
4."األستاذ فالن إلى التدریس بعد أن انقطع عنھ عامین عاد: ، والصواب القولعامین  

.وإن األصل في ھذه الجملة ھو استعمال الفعل عام كون أن معنى استأنف ھو البدء  

 

                                                        
، 34دراسات العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، المجلد "حنان إسماعیل عمایرة، من األخطاء النحویة  - 1

.63االزدواجیة والخطأ اللغوي، ص  1.2007العدد   
.63المرجع نفسھ ص  – 2   

.63المرجع نفسھ ص  -  3 
لتطبیق اللغوي المتكامل واألخطاء اللغویة الشائعة دار الصفاء، عمان أھدي محمد عبید، نماذج في ا - 4

.199ص  1432، 2011، 1األردن ط   
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وقع : ، والصواب القولھ الغباربِ وْ ثَ بِ  قَ لِ عَ رى فَ وقع على الثّ : ومن الخطأ القول"  -        
لَُھ َما فِي الَسَمَواِت َوَما فِي األْرِض َوَما << : ، یقول تعالىعلى التراب فوقع بثوبھ الغبار

.6طھ  1>>َبْیَنُھَما َوَما َتْحَت الَثَرى   

یوجد وعلیھ ال  ،رى ھو التراب النديالثّ  رى في ھذه الجملة خطأ ألنّ استعمال الثّ  إنّ  -       

.فیھ غبار  

ربیع  شھر: ، والصواب القولربیع األول وربیع الثانيمن الخطأ الشائع ھو كتابة "  -       
، وزیادة كلمة شھر وتنوین كلمة ربیع، وجعل األول واآلخر األول، وشھر ربیع اآلخر

2."تابعا  

ألننا عندما نخلص إلى أن الصائب ھو استعمال كلمة شھر مع ربیع األول واآلخر  -         

ولكن باستعمالنا اآلخر نعرف بأنھ ال .... نقول الثاني فنحن نحتاج إلى ربیع ثالث ورابع 

.یوجد شھر آخر، كما وجب استخدام كلمة شھر مع رمضان  

رع یكون زّ الالشجرة ألن  غرس: ، والصواب القولزرع الشجرة :من الخطأ القول" -       

3."للبذور  

            .وعلیھ من الصواب أن نستخدم الفعل غرس ،ع یكون للبذورنخلص ھنا إلى أن الزر -

    4"المساء صحیفةقرأت : ، والصواب القولقرأت جریدة المساء: من الخطأ القول"

محدثة ومعناھا ا كلمة جریدة في اللغة لى أن الصواب قولنا الصحیفة، أمّ نخلص إ -        

.خیلللنّ  سعفة وُتستعمل  

                                                        
أھدي محمد عبید، نماذج في التطبیق اللغوي المتكامل واألخطاء اللغویة الشائعة دار الصفاء، عمان  - 1

.200ص  1432، 2011، 1األردن ط  
األخطاء : األخطاء النحویة، األخطاء الصرفیة: لغویةد عرفة حلمي عباس، تصویبات ) أنظر( - 2

.201،ص   2، ط 2008اللغویة، األخطاء اإلمالئیة، مكتبة اآلداب، القاھرة ،   

202ص  المرجع نفسھ  – 3   
.204ص : المرجع نفسھ - 4  
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ُھْم أَْكَفاء ُمخلصون أو : ُھْم أَِكَفاء ُمخلصون، والصواب القول: الخطأ القول من"  -       

1."تحتاج الدولة إلى الخبراء األْكَفاء: قولنا  

نشیر إلى أن أَْكَفاء ھي الصواب كونھا جمع ُكْفء وھي من القدرة والتمكن، أما قولنا  -      

.أَِكفاء فھي جمع كفیف وھو غیر المبصر  

    2"فالن متشبث برأیھ: ، والصواب القولفالن متزمت في رأیھ :الشائع قولنا من الخطأ"

ر، نجد بأنھ وبالعودة إلى المعاجم اللغویة أن معنى متزمت ھو الرجل الوقو -      

.یخرجھا عن سیاقھاواستخدامھا بغیر معنى الجملة   

: ، والصواب القولابتَ كِ الن الَ فُ  بَ رَّ عَ وأیضا من األخطاء التي یقع فیھا طلبتنا قولھم " -     

3"فالن الكتاب ترجم  

ریب ھو أخذ الكلمة كما ھي كون التع،االستعمال ھو الترجمة ألن الصواب في ھذا  -        

.سیارةولكن بالترجمة تصبح  دخالھا إلى العربیة مثال أو تومبیلا وإفي لغتھ  

عدد  َقُبولتم : ، والصواب القولتم قُُبول عدد من المرشحین: من أخطاء تالمذتنا قولھم" 

4."من المرشحین  

.َسحور، َفطور: الصواب في ھذه الجملة ھو َقُبول بفتح القاف وھي ُتماثل  

: ، والصواب القولیرید المستعمر أن یجعل الشعب َبالَ َھِویة :من الخطأ القول" -         

5."ةیّ بال َُھویرید المستعمر أن یجعل الشعب   

                                                        
أھدي محمد عید، نماذج في التطبیق اللغوي المتكامل واألخطاء اللغویة الشائعة دار الصفاء، عمان  - 1

.204ص  1432، 2011، 1األردن ط   
األخطاء اللغویة، : األخطاء النحویة، األخطاء الصرفیة: د عرفة حلمي عباس، تصویبات لغویة - 2

.203، ص 2، ط 2008األخطاء اإلمالئیة ، مكتبة اآلداب، القاھرة،   

.206ص  المرجع نفسھ – 3   
.201ص  المرجع نفسھ -  4 

.201ص  المرجع نفسھ  - 5   
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  .ِویة كونھا من ُھوَ الصائبة ھنا ھي ھُ  إن الكلمة -

وضعت : والصواب القول ،وضعت إسرائیل نفسھا في َمأَْزق :من الخطأ القول" -       

1."َمأِْزقٍ ھا في إسرائیل نفس  

ق نخلص إلى أن الفعل ھو أزق یأِزق، وبالرجوع إلى المعاجم نجد أن تعریف المأزِ  -       

.العیش وعلیھ ھو الصائب قھو الموضوع الضیق وكذلك مأزِ   

من األخطاء التي أصبحت تسیطر على مدارسنا الخلط بین معاني الكلمات  -       

ق بكلمة التصنت، التنصت، فأصبح الیوم الكثیر منا یستعمل كلمة ما تعلّ "خصوصا  

، لم َصَنتَ التصنت وھو یقصد استراق السمع، والتجسس على الكالم لآلخرین، وھذا األصل 

   ومصدره أنصت  ،نصتیرد عن العرب بھذا المعنى أو بمعنى قریب والصواب ھو 

َوإَذا قُِرئ القُْرآن فاْسَتِمُعوا َلُھ َوأْنِصُتوا َلَعلَُكم << : یقول تعالىاإلنصات،  -         
.204األعراف >> ُتْرَحُمون   

ل ، على وزن تفعّ َتَنَصتَ  ، والفعل منھالتنصتاستخدام كلمة  الصائبوعلیھ من  -        

2"المزید بالتاء والتضعیف  

 "أنصتوا"ع اللغة القرآن الكریم قول التنصت وھذا حسب ما ورد لمشروالصواب ال -       

.داللة على استراق السمعوعلیھ وجب استخدام كلمة التنصت لل  

للداللة على الظن وعدم التیقن وعلیھ من "  أعتقد" من الخطأ استعمال لفظة  " -       

أي غیر متیقن من تواجده وعلیھ من أعتقد أنھ خرج أجاب  أین فالن؟ :الخطأ القول

                                                        
األخطاء اللغویة، : األخطاء النحویة، األخطاء الصرفیة: د عرفة حلمي عباس، تصویبات لغویة - 1

.193، ص 2، ط 2008األخطاء اإلمالئیة ، مكتبة اآلداب، القاھرة،    
عمان، األردن،  –مكتبة الجلیل الواعد  –أخطاء لغویة شائعة  –اصر العبري خالد بن ھالل بن ن  - 2
.101ص  –م 2006 –ه 1427 – 1ط  
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، ألن االعتقاد في اللغة ھو التصدیق الجازم والعقیدة ھي أظن أنھ خرج :الصواب القول

1."الحكم الذي ال یقبل الشك عند معتقده  

ا استعمال أعتقد أظن فھي تدل على أنك غیر متأكد من تواجده أمّ والصواب أن نقول  -      

.آخر وھي من العقیدة أي أن یؤمن العقل والقلب إیمانا ثابتا وقاطعا دون التشكیكفلھا معنى   

لفظة تنویھ محل التنبیھ،  والتنویھ لیست كالتنبیھ فال "من الخطأ الشائع استعمال  -      

، فالتنویھ في اللغة یعني، الثناء واإلشادة بشخص معین تصلح أن تستعمل للمعنى نفسھ

والصواب  التنویھوالرفع من ذكره، وھو معنى بعید عن التنبیھ وعلیھ من الخطأ القول، لزم 

رتھ، والتنویھ ھت بھ تنویھا، رفعت ذكره، شھّ وأما التنویھ من َنَوَه، نوّ  التنبیھلزم : القول

2."بالحدیث ھي اإلشادة واإلظھار  

نخلص إلى أن لفظ التنبیھ یختلف من ناحیة المعنى عن التنویھ وال یمكن أن نستعمل  -      

.في نفس الحقل، ومن ھنا كان التنبیھ ھو الصواب، أما التنویھ فھو اإلشادة وللشكر  

یستعمل كثیر من تالمذتنا في تعابیرھم كلمة ُتْعَتَبر بمعنى ُتَعُد، ومن الخطأ الشائع " -         

وحتى أننا نجد ." ُتْعَتَبر القراءة مصباح طریق المؤمن في ھذا الزمان: المتعلمین قولھم بین

إَِن << : ، یقول تعالىوالِعبرة الِعظةنعني بھا ) ُتعتبر(ھذا المعنى في كثیر من المعاجم، و
.26النازعة >> فِي َذلَِك َلِعْبَرة لَِمْن َیْخَشى   

: ویقول تعالى" الزمنراءة مصباح طریق المؤمن في ھذا الق ُتعد:  والصواب القول -        

3"ولم یقل كنا نعتبرھم >> ال َنَرى ِرَجاالٌ ُكَنا َنُعُدھم ِمَن األْشَراْر <<   

ال یمكن أن تحمل نفس المدلول لكلمة یعد، فاالعتبار مشتق  نعتبرنستنتج بأن كلمة  -       

والدلیل واضح من القرآن  تعتبربنفس معنى  تعدمن ُیعتبر ولذا ال ُیمكن أن نستعمل كلمة 

.الكریم  
                                                        

 1عمان، األردن، ط –مكتبة الجلیل الواعد  –أخطاء لغویة شائعة  –خالد بن ھالل بن ناصر العبري  - 1
.102ص  –م 2006 –ه 1427 –   
102ص  المرجع نفسھ – 2   
.106المرجع نفسھ ص  – 3   
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الفت للنظر :  ، والصواب القولھذا المنظر ملفت للنظر: من األخطاء أیضا القول" -       
لم ُتشر إلیھ  لفتاسم فاعل من فعل رباعي لم َیِرْد عن العرب، فالفعل  تٌ فِ لْ مُ ألن كلمة 

1."الفعل الثالثي لفتفھو اسم فاعل من  الفتالمعاجم اللغویة، أما   

ومن ھنا نخلص إلى أن كلمة ملفت خاطئة وال یجب استعمالھا في تعابیرنا وعلیھ  -      

.وجب أن نستعمل الفت من الفعل لفت  

   2."بضیوفھ َبشّ فالن : ، والصواب القولفالن بشوش بضیوفھ: من الخطأ الشائع القول" 

 لَ َتَھلّ بمعنى آخر  وبشاشةً ، وجھھ بًشا بشّ ومن ھنا نصل إلى أن األصل في الكالم  -       
، ضحك إلیھ ولَقَِیھ لقاًء جمیال وعلیھ وجب استعمال فالن بفالن بشّ وجھھ وعندما نقول 

.اش، بشّ ، باشّ بشّ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        

محمد سلیمان یاقوت ، فن الكتابة الصحیحة قواعد اإلمالء، عالمات الترقیم، األخطاء اللغویة  - 1
الشائعة، لغة اإلعالنات الصحفیة، مختارات من الشعر والنثر، دار المعرفة الجامعیة، قناة السویس، 

.239د، ط ص  – 2003   
.223المرجع نفسھ ص  – 2   
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:األخطاء اإلمالئیة: المبحث السابع   

اإلمالء وسیلة تعكس صحة رسم الكلمات فالخطأ یشوه الكتابة في اإلمالء، وقد  ُیعدّ  -       

.یعوق فھم الجملة ومن ھنا سنحدد مفھوم اإلمالء  

:مفھوم اإلمالء -  

اإلمالء یقوم على أساس : حدیثاعبة، اختبار التالمیذ في  كتابة الكلمات الصّ : قدیما"  -       

دة على التلمیذ صعبة فیتعرفون على شكلھا، فیتدربون التدریب، أي أنھ یتم عرض كلمة جدی

1."على كتابتھا ویستمعون لنطقھا ثم ینطقونھا وھكذا تترسخ الصورة في ذاكرتھم  

اإلمالء ھو الوسیطة الخطیة التي تمثل ما ینطقھا من ألفاظ وجمل  نخلص إلى أنّ  -      

لتحقیق الكتابة الصحیحة ومن خاللھ یمیز التلمیذ بین األصوات اللغویة ،وعبارات  

التصویر الخطي لألصوات الكلمة التي : "وفي تعریف آخر نجد بأن اإلمالء ھو -      

أَْمَلى، أََمَل، وقد ثبت في : وظھر لنا فعلین یدالن على المعنى اللغوي لإلمالء وھما: ننطقھا

:لىالقرآن الكریم بقولھ تعا  

َیا أَُیَھا الِذیَن أََمُنوا إَذا َتَداَیْنُتْم ِبَدْیٍن إَلى أََجٍل ُمَسَمى َفاْكُتُبوهُ َوْلَیْكُتْب َبْیَنَكْم َكاتٌِب <<   
 َرَبُھ باِلَعْدِل َوَال َیأَْب َكاتٌِب أَْن َیَكُتَب َكَما َعلَمُھ هللاُ ًفلًیْكُتب َوْلُیْملِل الِذي َعلَْیِھ الَحُق َوْلَیَتِق هللاَ 

َوالَ َیْبَخْس ِمْنُھ َشیْئاً َفإْن َكاَن الِذي َعلَْیِھ الَحُق َسفِیًھا أَْو َضِعیًفا أَْو َال َیْسَتِطیُع أَْن ُیِملَ ُھَو 
.282البقرة  2>>َفْلُیْملِل َولِیُُھ بِالَعْدِل   

العزیز  نجد بأن اإلمالء ھو الذي یجسد ما ننطقھ إلى صورة خطیة ونجد في كتابھ -      

.یملّ ، یملل: أنھ یوجد فعالن یدالن على اإلمالء وھما  

                                                        
د حسن جعفر الخلیفة ، طرق تعلیم اللغة العربیة في التعلیم العام ، دار  جاسم محمود الحسون ، - أ - 1

168، ص 1996، 1الكتب، بنغازي، جمھوریة لیبیا العربیة ،ط  

 1ط 2006محسن علي عطیة الكافي في أسالیب تدریس اللغة العربیة دار الشروق عمان األردن . د - 2
.17ص   
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وھو نسخ القطعة من البطاقة أو الكتاب أو من اإلمالء المنقول منھ : "ولإلمالء أنواع -      

 ، ثم1"األطفال في استخدام أیدیھم یالءمالسبورة وھو متبع في الصفین األول والثاني ألنھ 
ُیعرض القطعة على السبورة أو في كتاب القراءة وُتقرأ وُتفھم ثم ُیشار  اإلمالء المنظور"

كلماتھا الصعبة وُتكتب الكلمات على الجھة الیسرى من السبورة ثم ُتحجب  -       إلى 

2."القطعة وُتملى على التالمیذ  

یذ وھو نوعان األول لتشخیص نقاط الضعف في ھجاء التالم اإلمالء االختباري أما"  -     

وتحدید المشكالت التي ُیخطئون فیھا ثم العمل على عالجھا، والثاني ھو اختبار لتشخیص 

3."األخطاء التي یقع فیھا التالمیذ فیما تعلموه وھذا النوع ضروري لدى األقسام النھائیة  

وھو مناسب ،إن اإلمالء ینقسم إلى المنقول وھو كلمات أو ُجمل ینقلھا التلمیذ كما ھي -     

ثم المنظور وھو حفظ الكلمات ُصَوِرًیا أو ذھنیا وإعادة كتابتھا ثم یتم .فوف األولى للص

التصحیح من خالل عرض القطعة والنظر إلیھا، أما اإلمالء االختباري وھو مالئم للمرحلة 

.النھائیة من خالل المساعدة على تحدید نقاط الضعف والعمل على معالجتھا  

.وعواملھالخطأ اإلمالئي : والأ -  

 :مالء سنحاول أن نضبط مصطلح الخطأ اإلمالئياإلبعد أن تطرقنا إلى مفھوم  -      
ھو قصور التلمیذ عن المطابقة الكلیة أو الجزئیة بین الصور الصوتیة أو "  فالخطأ اإلمالئي

الذھنیة للحروف والكلمات، مدار الكتابة اإلمالئیة مع الصور الخطیة لھا، وفق القواعد 

4."الئیة المحددة أو المتعارف علیھااإلم  

                                                        
خلیفة ، طرق تعلیم اللغة العربیة في التعلیم العام ، دار جاسم محمود الحسون ، د حسن جعفر ال - أ - 1

172ص  1996،  1الكتب، بنغازي، جمھوریة لیبیا العربیة ،ط  
.173المرجع نفسھ  ص – 2   
174 المرجع نفسھ ص- 3   
فھد خلیل زاید، األخطاء الشائعة النحویة والصرفیة واإلمالئیة عند تالمیذة الصفوف األساسیة العلیا  - 4

.71، د، ط ،ص  2009معالجتھا، دار الیازوري، عمان، األردن، وطرق    
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نخلص إلى أن الخطأ اإلمالئي ھو عدم قدرة التلمیذ على تطبیق القواعد المحددة  -     

وبالتالي یحصل التلمیذ على جملة أو .والخروج عن الضوابط المتعارف علیھا  ،للكتابة

.لماتعبارة یخالف فیھا المستوى الصوتي أو الكالمي الجانب الحرفي أو الك  

إن عوامل  الخطأ اإلمالئي متعددة، فظاھرة الضعف عند تالمذتنا تكون مشتركة بین  -     

 أسباب عضویة ل یعود إلىامأبناء األمة العربیة عبر مختلف المراحل التعلیمیة وأول ع

مثال سرعة النطق لدى المعلم أو الصوت ف أسباب تربویة سواء ضعف النظر أو السمع أو

1."دم توضیح نطق الحروف خصوصا المتقاربة في المخرجالخافت، أو ع  

د تشابھ ین الكلمات في شكلھا إال أنھا یوج فمثال الكتابة العربیة اب ترجع إلىبثم أس -      

َعَلْم، ِعْلم، َعلِم ثم عوامل متعلقة بارتباط  قواعد اإلمالء بقواعد النحو : مختلفة في معناھا
حرف ثالث في نھایة الكلمة وإذا كانت ثالثة وأصلھا الواو ، فمثال كتابة األلف والصرف

، إذا كانت زائدة على ثالثة أحرف ُرسمت یاء كما في ا، دعامَ سَ  ُرسمت ألفھا كما في

" خطایا"، "ثریا"فإذا كانت قبل األلف یاء ُرسمت األلف اللینة ألفا مثل "  كبرى"، "بشرى"

2"."ایحی"للتفرقة ینھما وبین الفعل " یحي"سم وإذا كانت الكلمة علما ُترسم األلف یاء كا  

عضھا بعامل وصل الحرف وفصلھ من خالل وصل الحروف "اإلضافة إلى ب -        

3."عض وأخرى وجب فصلھا عنھا بب  

استخدام الصوائت القصار استخدام الحروف والتي ُتمثل الصوائت أوقع التالمیذ " -        

في صعوبة التمییز قصار الحركات وطولھا، مثال رسم الصوائت القصار حروفا فأشبعوا 

.ومنھ ھانتظر، انتظَرا، من: الفتحة في آخر الفعل مثل  

 

                                                        
فھد خلیل زاید، األخطاء الشائعة النحویة والصرفیة واإلمالئیة عند تالمیذة الصفوف األساسیة العلیا  - 1

.75، د، ط ،ص  2009وطرق معالجتھا، دار الیازوري، عمان، األردن،    
.76ص : المرجع نفسھ -  2 

.77ص المرجع نفسھ  - 3   
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اإلعراب حسب موقعھ فمثال فاختالف الحرف من حیث : أیضا اختالف اإلعراب -        

1."انَ ءِ َال مَ زُ  تُ أْ نَّ ا، ھَ نَ ئِ الَ مَ زُ بِ  تُ رْ رَ ؤنا ومَ َال مَ نقول جاء زُ   

بشكل أساسي فاللھجة  العامیة تزاحم الصورة : الجانب االجتماعي"أیضا من عوامل الخطأ 

2."الصوتیة الفصیحة للكلمة  

أو عدم االھتمام  ،بالمعلم كسرعة النطقنجد بأن عوامل الخطأ كثیرة فمنھا ما تعلق  -        

بكتابات التالمیذ، أو جسدیة كضعف البصر أو عدم القدرة على السمع وھناك ما تعلق 

اإلمالء  بالكتابة العربیة وصعوبتھا مما یقع التلمیذ في الخلط إن ابتعدنا عن الشكل كما أنّ 

قواعد مما یجعل التلمیذ یقع جزء ال یتجزأ من النحو والصرف والتي تكثر فیھم األحكام وال

كما أن الحرف الواحد لھ العدید من األشكال وإن حركات  ،في الكثیر من األخطاء إن جھلھا

اإلشباع الفتحة والضمة والكسرة تجعل التلمیذ ُیخطئ في كتابة الكلمات ونقلھا من الجانب 

آخر  وأھم شيء ھو اختالف شكل الكلمات خصوصا ,السماعي وتجسیدھا على الورق

أو اسم مجرور لھذا ،فأحیانا تكون فاعل مرفوع وأخرى مفعول بھ منصوب .الحرف 

وإن للعامیة تأثیر كبیر على لغتنا وكتاباتنا فإذا الحظنا .یختلف شكل كتابتھا من موقع آلخر 

وسائل اإلعالم من صحافة وبرامج فإن الطالب ھو العامیة وھذا ما یؤثر على التلمیذ 

.ن الصحفي ولھجتھویجعلھ ُیخلط  بی  

.األخطاء اإلمالئیة: ثانیا -  

من خالل اختبارات التشخیص والدراسات السابقة أكدت أن  أكثر األخطاء التي یقع فیھا  -  

بالحروف الشمسیة أي أن "واألقسام األخرى لجمیع الُشعب تتعلق  ،تالمیذ القسم النھائي

) ال(، واألصل أن ُیدخل علیھ وقُ سُ ، ینٌ تِ ، ارَ ثَ : یكتب التلمیذ كلمة بدون الم أي ُیھملھا كقولھ

بالتاء المفتوحة والتاء ، أیضا تقع األخطاء بكثرة ما تعلق 3"وقین، السّ أر، التّ الثّ  فتصبح

                                                        
فھد خلیل زاید، األخطاء الشائعة النحویة والصرفیة واإلمالئیة عند تالمیذة الصفوف األساسیة العلیا  - 1

.78، د، ط  2009وطرق معالجتھا، دار الیازوري، عمان، األردن،    
.80ص :المرجع نفسھ  - 2   
اللغة العربیة في التعلیم العام ، دار  جاسم محمود الحسون ، د حسن جعفر الخلیفة ، طرق تعلیم - أ - 3

.177، ص  1996، 1الكتب، بنغازي، جمھوریة لیبیا العربیة،ط  
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ویكون في  1" والتاء المربوطة ھي التاء التي یمكن أن ُتلفظ ھاءا عند الوقف"  :المربوطة

االسم المفرد المؤنث وجمع التكسیر وتمییز الجنس والمبالغة والتصغیر والنسب واألسماء 

وأما التاء المفتوحة أو المبسوطة فتبقى على حالھا إذا وقفنا على آخر الكلمة ،األعجمیة 

بالسكون ونجدھا في حروف األفعال ومشتقاتھا وأسماء األفعال والضمائر سكت، ھیھات، 

الثالثي الساكن الوسط وجمعھ َكَقاََت، َقْوت، االسم فوق الثالثي المسبوقة تاؤه بواو أو  االسم

عنكبوت، بیروت، جمع المؤنث السالم، رقات، مرتبات، تاء جمع التكسیر : یاء ساكنتین

الذي یحوي مفرده تاء مفتوحة كوقت وأوقات، ثم االسم المفرد المذكر والملحق بجمع 

2."، ثباتالمؤنث السالم زیات  

لذا وجب على المعلم أن ،مربوطة والمبسوطة كثیرة النخلص إلى أن أحكام التاء  -        

وھذا ما نالحظھ في كتابات جمة،یقف عندھا وإھمالھا سیؤدي إلى وقوع التالمیذ في أخطاء 

 تالمیذتنا الیوم، فإھمال ألف التعریف، كما أن ھناك من ُیھمل وضع النقطتین في آخر التاء

.ظنا منھم أنھا ھاء الوقف وھذه من األخطاء الشائعة   

عدم كتابة الِشدة على بعض الكلمات، لئال، كأن، إن شاء هللا "من األخطاء أیضا  -       

التي "،أیضا عدم وضع الّشدة الدالة على التضعیف لحرف الالم في األسماء الموصولة 

أن ننسى األخطاء التي تقع عند إغفال  دون إنشاء، إن شاء هللاھناك الخلط بین و" ،الذي

تنوین الكسر في نھایة الكلمة أي الظروف المضافة إلى إذا، حینئٍذ وقتئٍذ، وضع ألف التفریق 

في غیر مكانھا، حذف األلف التي تلحق بواو الجماعة، عدم التفریق بین األصوات المتقاربة 

ع وھذا ما یؤدي إلى سوء فھم دالالت في المخرج سواء في أثناء القراءة أو في أثناء االستما

                                                        
مریم جبر فریحات، مصطفى عوض بني دیاب، اللغة العربیة دراسات نظریة وتطبیقیة في  - 1

  129، ص1، ط1999المستویات اللغویة وأصول الكتابة وتذوق النصوص، دار الكندي،  األردن، 
جاسم محمود الحسون ، د حسن جعفر الخلیفة ، طرق تعلیم اللغة العربیة في التعلیم العام ،دار  - أ - 2

. 130،ص    1996، 1الكتب، بنغازي، جمھوریة لیبیا العربیة،ط  
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ل والخلط بین ھمزة الوصل والفص. اللفظ، عدم القدرة على التعامل مع عالمات الترقیم

1."والھمزة المتطرفة  

ل في كتاباتھا یقع نتیجة عدم أكثر األخطاء تقع في الھمزة والجھنخلص إلى أن  -       

وكذا عدم التفریق بین ،ا یؤدي إلى الخلطمعرفة القاعدة، فعدم استعمال الشدة في مواقعھ

.التنوین أیضا ھناك فرق بین الحروف من حیث المخرج، ومواقع األلف  

اْكُتْب الرَسالة، ومن الخطأ كتابة : أُْكُتْب الرَسالة، والصواب القول: من الخطأ كتابة" -      

2"أخیھإن اإلنسان محتاج إلى  ، والصواب كتابة،ان االنسان محتاج إلى أخیھ  

ھي ھمزة وصل كونھ فعل أمر وكلمة الرسالة ُكتبت دون "  اكتب"إن ھمزة الفعل  -       

ھمزة ألنھا للتعریف وفیما یخص إن وإلى أخیھ فھي ھمزة قطع لذا وجب كتابتھا كون إن 

. إلى حرف والحروف ُتكتب ألفھا  

حكم عمر : ، والصواب كتابةحكم عمر ابن الخطاب عدة سنین" من الخطأ كتابة  -       

3"لوقوعھا بین علمین والثاني أبوه] ابن[الخطاب عدة سنین، التعلیل حذفت ألف  بن  

    4."اثنتانعنده من البنات : ، والصواب كتابةعنده من البنات إثنتین: من الخطأ كتابة" 

وتقع  ،اللینةوھي عكس األلف ] األلف الیابسة[ُیطلق على الھمزة اسم  : "القاعدة -       

ھمزة  وتضم بدأ، وفي آخر الكلمة دأب، وفي الوسط أكل: الھمزة في أول الكلمة نحو
ألف زائدة ُتنطق ھمزة وصل ألنھ یتوصل بھا إلى النطق بالحرف الساكن : الوصل

]  بنو[ابن وأصلھا : األفعال، األسماء، الم التعریف واألسماء العشرةكاآلتي ومواقعھا .
ولدینا ابنة مؤنث ابن وتاء التأنیث، وابنم بمعنى ابن، ] الیاء[ ن أصلھا وھناك من یرى بأ

                                                        
فھد خلیل زاید، األخطاء الشائعة النحویة والصرفیة واإلمالئیة عند تالمذة الصفوف األساسیة العلیا  - 1

.128ط ،ص . س. تھا، دار الیازوري العلمیة، األردن، عمان، دط ،دوطرق معالج  
الطاھر خلیفة القراضي، األسس النحویة واإلمالئیة في اللغة العربیة، الدار المصریة اللبنانیة،  - 2

.211ه، ص 1422، 2002. 1القاھرة، مصر ط   
األخطاء اللغویة، : لصرفیةاألخطاء النحویة، األخطاء ا: د عرفة حلمي عباس، تصویبات لغویة - 3

.146األخطاء اإلمالئیة ،ص    
. 111ص المرجع نفسھ  – 4   
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وزیدت المیم للمبالغة والتوكید، واثنان مع المعدود حیث یكون مذكر واثنتان مع المؤنث، 
ت ، واالسبمعنى الرجل واألنثى امرأة، واسم أي عالمة، االسم وسم على المسمىوالمرء 

1."یمن ھو اسم مفرد موضوع للقسم للیُمن والبركةَسَتھ،واوأصلھا الَعُجز وأصلھا   

نستنتج بأنھ من الخطأ كتابة ابن إذا وقعت بین علمین فإننا ال نكتب األلف وحسب  -      

بنم، ابن، ابنة، ا: فإنھ ال تكتب ألف ھمزة الوصل إذا كانت من األسماء العشرة،القاعدة 

.جب عدم كتابتھا بالھمزةیمن ولذا واثنان، المرء، اسم، االست، ا  

واضح في  االتجاهھذا : واضح في المقال، الصواب اإلتجاه"من األخطاء في اإلمالء ھذا  -

.المقال  

2."، بدل من اسم اإلشارة مرفوع بالضمة، وألفھا ألف وصل غیر مھموزالتعلیل -  

ُتكتب ھمزتھ، من الصواب كتابة االتجاه من غیر الھمزة َكْون أن الفعل اتجھ رباعي لذا ال 

.فالفعل الرباعي والخماسي ھمزتھ قطع  

 أخذواالنقاد : ، والصواب كتابةالنقاد أخذو علیھ مآخذ كثیرة: من الخطأ في اإلمالء" -   

3."علیھ مآخذ كثیرة  

.من الصواب كتابة أخذوا كونھا فاعل والواو واو الجماعة  

من واجبي أن : ، والصواب كتابةلوكمن واجبي أن انتقد ھذا السّ : من الخطأ كتابة" -       

4."ھذا السلوك أنتقد  

] الھمزة [ الكتابة الصحیحة أنتقد كونھا فعل مضارع مبدوء بحرف المضارعة  -       

.وعلیھ فھي ھمزة قطع  

                                                        
، 1محسن علي عطیة، الكافي في أسالیب تدریب اللغة العربیة، دار الشروق، عمان، األردن ، ط - 1

.42،ص  2006   
اللغویة،  األخطاء: األخطاء النحویة، األخطاء الصرفیة: د عرفة حلمي عباس، تصویبات لغویة - 2

.148األخطاء اإلمالئیة ،ص    
. 189ص : المرجع نفسھ -  3 
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ھمزة القطع وھي الھمزة التي تظھر في النطق، سواء أكانت في أول الكلمة أم "  -       

، ونجدھا في الضمائر ةفي جمیع األسماء ماعدا العشرفي تضاعیف الكالم ونجدھا 

والظروف، وأسماء األفعال باإلضافة إلى الفعل الماضي الثالثي المھموز وصیغة المصدر 

1."باإلضافة إلى ھمزة الفعل الماضي الرباعي وصیغة األمر منھ وصیغة المصدر  

   وط متعددةنجد أن ھمزة الوصل ھي التي تثبت في االبتداء ونجدھا تخضع لشر

، والصواب كتابة عرض عرض رأیھ ثم إنتقد الرأي المضاد: الكتابة" من الخطأ  -       

2."الرأي المضاد انتقدرأیھ ثم   

نخلص إلى أن كتابة انتقد من غیر ھمزة القطع كونھا فعل ماٍض خماسي وحرف  -       

.مضارعھ مفتوح أي ینتقد وعلیھ فألف ماضیھ الخماسي وصل  

في  انتصرزعم أنھ : والصواب كتابة ،زعم أنھ إنتصر في المعركة: من الخطأ كتابة" -      

3."المعركة  

والصواب أن كتابة انتصر بدون ھمزة قطع كونھا فعل ماض خماسي وحرفھ مضارع 

.مفتوح وعلیھ فألف ماضیھ الخماسي وصل  

ھو متخصص في : صواب كتابة، والادصَ تِ قْ اِإل ي فِ  صٌ صِّ خَ تَ ھو مُ : من الخطأ كتابة"  -       

4."االقتصاد  

  .بدون الھمزة، كونھا مصدر لفعل خماسي االقتصادنخلص إلى أن الكتابة الصائبة ھي     

أیضا من المشكالت الھامة التي الحظھا المربون كثرة األخطاء اإلمالئیة في " -         

                                                        
، 1محسن علي عطیة، الكافي في أسالیب تدریب اللغة العربیة، دار الشروق، عمان، األردن ،ط. د - 1

.47،ص  2006   
األخطاء اللغویة، : رفیةاألخطاء النحویة، األخطاء الص: د عرفة حلمي عباس، تصویبات لغویة - 2

.189األخطاء اإلمالئیة ،ص    
.189ص المرجع نفسھ  – 3   
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تختص بھا المادة الدراسیة كتابات التالمیذ ما تعلق باأللفاظ والمصطلحات الفنیة التي 

1"كالتنوین مثال  

 والصاد السینأیضا األخطاء التي تتعلق بالحروف المتشابھة شكال ومخرجا مثال " -       

، وأكثر األخطاء عند بسقیكتبھا  بصق، و بصطفبعض التالمیذ یكتبھا  بسطفیكتبون 

المعلم ومن  حسب نطق ظربعلى النحو  ضربفیكتبون ] ض[التالمیذ في كتابة حرف 

2."وھذا الخطأ یحدث نتیجة عدم نطق الضاد ربطّ ا، برَ طَ اضْ حیث المخرج كتابة   

من األخطاء اإلمالئیة ما تعلق باأللفاظ والمصطلحات الفنیة التي تخص المادة " -       

: الدراسیة، فھناك الكثیر من الكلمات التي یستطیع التلمیذ إدراكھا ألنھ ُیفھم معناھا مثال

  ومع ذلك ُیخطئ في كتابتھا السنوبریة، باإلضافة إلى أخطاء التالمیذ األشجار الصنوبریة 

في المرحلة الثانویة ومنھا الھمزة بأنواعھا والتاء المفتوحة والتاء المربوطة الناقصة  -      

3."والزائدة وعالمات الترقیم  

وین سواء أكانت نصبا أو جرا أو أكثر األخطاء تقع فیما تعلق بالتن نتوصل إلى أنّ  -      

رفعا، وأحیانا تكون ھذه األخطاء المتعلقة بنطق المعلم خصوصا إذا كانت من نفس 

المخرج، وأخطاء أخرى تكون نتیجة األلفاظ والمصطلحات، دون أن ننسى أخطاء متعلقة 

.ابالھمزة كھمزة القطع وھمزة وصل والتاء المفتوحة والمربوطة وإضافة األلف أو حذفھ   

مساءً ، ریاءً  ، والصواب كتابةمساًءا، ریاًءامن الخطأ كتابة " -  

4."ُتْحَذف ألف التنوین الفتح في األسماء المنتھیة بألف وھمزة  

نخلص إلى أّن األسماء المنتھیة بألف وھمزة ُتَنّون بالفتح ومن الخطأ الفادح إضافة  -       

.فتضاعف ألف التنوین إلیھا فتكتب ُجْزًءاألف بعد الھمزة وإذا لم تسبق الھمزة بألف،   
                                                        

،د ط، ص 2005زكریا إسماعیل، طرق تدریس اللغة العربیة، دار المعرفة الجامعیة، األزاربطة،  - 1
159 .   
. 160ص :المرجع نفسھ -  2 

.161،ص المرجع نفسھ  – 3   
،  1ھالل بن ناصر العبري ،أخطاء لغویة شائعة ،مكتبة الجلیل الواعد ، عمان، األردن، طخالد بن  - 4
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1."َمِجيء ,َشْيءوالصواب كتابتھا  َمِجءي ،َشْءيكتابة "من الخطأ   

مثال تتكون من الشین والھمزة والیاء، وعلیھ ال ُتْكَتب الھمزة  شيءنخلص إلى أّن  -        

وھذا ما نسّمیھ  على الیاء ألنھا لیست نبرة، بل ُتَعّد الھمزة حرف أصلي في أصل الفعل،

.بالھمزة المتطرفة  

.2"بھذا الشكلَنَما، َعَفا، َحَبا  والصواب كتابة َحَبى، َعَفى، َنَمى "من الخطأ كتابة  

كتابة األفعال المنتھیة بالواو , نخلص إلى أّنھ من األخطاء الشائعة عند المتعلمین -       

ُتْكَتب بھذا الشكل ولكن  دعاوالیاء على غیر التي وردت في كتابتھا، وعلیھ نجد أن كتابة 

وعلیھ اصطلح علماء اللغة على كتابة األفعال  دعى،یكثر الخطأ فیھا ویكتبوھا بھذا الشكل 

بالواو والیاء حسب أصلھا الذي خرجت منھ وعلیھ نستنتج بأّن الكلمة إذا كانت المنتھیة 

فإّننا  یحیاواویة ُتكتب باأللف الممدودة، وإن كانت یائّیة ُكتبت باأللف المقصورة ما عدا 

مثل یحي نجدھا تكتب باأللف الممدودة ألنھا فعل وإذا وجدناھا كتبت باأللف المقصورة 
.فإنھا اسم  

أو ما نسمیھ بعالمات الترقیم وعلیھ سنحاول أن " بالترقیم"وھناك أخطاء متعلقة  -      

:نجملھ على النحو اآلتي  

فأّول من "عالمات الترقیم ُوِجدت منذ القدم حتى تحمي الجمل وُتَجّنِب القارئ الخطأ،  -     

ثم )م 2ق .ق (أرسطو فاناھتدى إلیھ رجل من علماء النحو القُْسُطْنِطیِنّیة بالروم اسمھ 

طورتھ أمم اإلفرنج وأتقنتھ، أّما العرب القدامى فلم یتعرفوا على عالمات الترقیم بالشكل 

الذي تتعامل بھ الیوم وإّنما كانوا یستعملون دائرة فحسب وھي النقطة وبعد اختالط العرب 

                                                        
،  1خالد بن ھالل بن ناصر العبري ،أخطاء لغویة شائعة ،مكتبة الجلیل الواعد ، عمان، األردن، ط - 1

.133م ،ص 2006 –ه 1427  
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علیھ مع األعاجم واختالطھم باألمم، عّرفوا الترقیم وتكونت العبارات بالّشكل المتعارف 

1"الیوم ویّتم إدراكھا بسھولة  

، أرسطو فاننخلص ھنا إلى أّن الترقیم َتَعّرف علیھ العالم النحوي القٌْسُطْنیِطینِي   -      

اختالطھم مع األمم استطاعوا أن ب، أّما العرب فلم یكونوا على علم بھ واإلفرنجوطوره 

لُوا جمل وعبارات سھلة المعاني یسیرة .اإلدراك یبرعوا فیھ وَشكَّ  

.واآلن سنقوم بتحدید مفھوم الترقیم وعالقتھ مع اإلمالء  

.، والرقم الكتابة والختمھُ نَ یَّ اإلعجام، رقم الكتاب، أعجمھ، وبَ : "الترقیم لغة  

الترقیم ھو عالمات خاصة توضع في أثناء الجمل والكلمات المكتوبة ُیَراد منھا : واصطالحا

بیدیھ  القارئإفھام المعني ونقل مشاعر الكاتب إلى القارئ،ویقابل الترقیم في الكتابة حركات 

2. " ورأسھ وتعبیرات وجھھ ونبرات صوتھ التي تساعد على التعبیر  

الترمیز المتفق علیھ بین القّراء والكّتاب ،بحیث إذا : "أو یمكن تعریفھا على أّنھا -       

نة فیما یقرؤونھ یشعرون  بحركة عقل الكاتب ویعیشون معھ رأى القّراء تلك الرموز مدوّ 

تجربتھ ویتصلون بھ اتصاال وثیقا فتنتقل الرسالة والمعاني والمشاعر واألفكار التي یقصد 

3".لى نقلھا إلى الكاتبإ  

الترقیم ھو وضع عالمات بین أجزاء الكالم المكتوب حتى ُنَسھِّل  لى أنّ نخلص إ -       

على القارئ فھم معاني العبارات والنصوص، وجعلھ قریبا من الكاتب من تعجب وغضب 

.وسرور  

                                                        
سلیمان یاقوت ، فن الكتابة الصحیحة، قواعد اإلمالء، عالمات الترقیم، األخطاء انظر، د، محمود  - 1

ط، .، د2003اللغویة الشائعة، لغة اإلعالنات الصحفیة، مختارات من الشعر والنثر، المعرفة الجامعیة ، 
153ص   

د  2004عمر أسعد مھارات اللغة العربیة تدریبات وحلول، مؤسسة الوراق عمان األردن  - 2
.107ص   ط  
 2000حسني عبد البارئ عصر ،فنون اللغة العربیة تعلیمھا وتقویمھا، مركز اإلسكندریة العامریة ،  - 3
.197ط، ص -د  
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فكالھما عنصر أساسي من عناصر "للترقیم ارتباط وثیق مع الرسم اإلمالئي،  -       

كما یختلف المعنى مثال باختالف صورة الھمزة في بعض التعبیر الكتابي الواضح السلیم، 

الكلمات، ویضطرب المعنى إذا أسيء استعمال إحدى عالمات الترقیم بأن ُوِضعت في غیر 

كأن یكتب الھمزة على األلف  "ُسئِلَ " موضعھا، فإذا أخطأ الكاتب أو التلمیذ في كتابة كلمة

ھذا االضطراب في المعنى إذا أخطأ  انعكس المعنى وصار المسئول سائال، ویحدث 'سأل'

1.الكاتب ووضع عالمة ترقیم بدل أخرى  

وبذلك فإن صلة الترقیم واضحة باإلمالء، فالخطأ في وضع عالمة الترقیم یؤدي  -        

إلى خطأ في اإلمالء وبالتالي ُعْسر الفھم وصعوبتھ، وإْن انعدمت عالمات الترقیم في 

ي إلى اختال .ط المعنى وسوء الفھمالمكتوب َسُیَؤدِّ  

بعد أْن َتَعّرْفَنا على الّترقیم من تاریخ ظھوره وتعریفھ وعالقتھ مع اإلمالء سنضع كل  -

.عالمة مع وضعیتھا المناسبة  

  " وُتْستعمل لفصل األجزاء عن بعض فتوضع بین الجمل وأجزائھا : )،(الفاصلة

الِب إِلَى ُكلَِّیتھ، َوَیْدُخل : كقولنا ،  وبین أنواع الشيء إَِلى الُمَحاَضَرةَیْدُخل الطَّ

ا، ُمْمَتاز: وأقسامھ كالتقدیرات ، وتكون بین الكلمات المفردة المتصلة جیِّد، جیِّد جّدً

َیِجب َعَلى ُكلِّ َفْرٍد اإلِْخالَص، : بكلمات أخرى شبیھة بالجمل في الطول نحو
ْلِمیذ َیا َخالِد، أَْقَبل َعَلى : نحو، وتكون أیضا بعد المنادى الُمَعلِّم، الَعاِمل، التِّ

 ، الَمْدَرسة

  توضع بین جملتین الثانیة منھا مسّببة عن الجملة ): ;(  الفاصلة المنقوطةثم لدینا

ُھ الَ َیَتَكاَسل ;َیْنَجُح اإلِْنَسان فِي َعَملِھ :األولى نحو ، وأیضا توضع في جملة ألَنَّ

َما  ;َیْنُظُرون إَِلى َزَمن الَعَملإّن النَّاَس َال  :طویلة یكون كالمھا مفیدا نحو َوإِنَّ
  ،َیْنُظُرون إَِلى ِمْقَدار َجْوَدِتھ وإتقانھ

                                                        
انظر، د، محمود سلیمان یاقوت ، فن الكتابة الصحیحة، قواعد اإلمالء، عالمات الترقیم، األخطاء  - 1

الشعر والنثر،المعرفة الجامعیة ،قناة السویس،  اللغویة الشائعة، لغة اإلعالنات الصحفیة، مختارات من
154ط ،ص .، د2003  
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  :العالمة االموالیة و التي وجب االعتماد علیھا تتمثل في 

  َخْیُر  :أو الوقفة وتوضع في نھایة الكالم أو الجملة التي تّم معناھا نحو):  ( .النقطة
  1." الَكالَِم َما َقلَّ َوَدلَّ، َولَم ُیَطلْ َفَیَمل

 " ْھُر  :فقال: ونجدھا بعد القول لَِما في معناه( : ):ثم النقطتان المتعامدتان الَ الدَّ
ك   2."اسم، فعل، حرف: الكلمة: بین الشيء وأنواعھ وأقسامھ نحو. َحظُّ

بتجاھل حكمھا فإننا سنغیر  نستنتج بأّنھ لكل عالمة موضع خاص بھا، وإذا قمنا -

المعنى، وبالتالي ُیخطئ التلمیذ إذا لم یستعمل الفاصلة أو النقطة، الفاصلة المتعامدة 

  .أو النقطتان المتعامدتان في موقعھما، وسیصبح فھم العبارة صعب

 "متى المحاضرة؟، ھل : توضع في آخر السؤال نحو ):؟ ( عالمة االستفھام
  .سافرت؟

  بشراك  !ما أجمل السماء: كقولنا): ! (عجبعالمة التوأیضا ،! . 

  قال رسول هللا : وتوضع داخلھا الجملة االعتراضیة نحو: ()القوسانویوجد أیضا
 .ال ضرر وال إضرار ):صل هللا علیھ وسلم(

 ونستعملھا عند االقتباس: < >عالمة التنصیص   ولدینا كذلك.  

  ثانیا \ – أوالأو المطة فنضعھا بین العدد وما یدل على رتبتھ  ):– (الشَّرطةأّما-.
      

 –اإلِْنَسان الِّذي َیُصوُن َحّق النَّاس  :أو إذا طال الجزء فتوضع قبل الجزء الثاني مثل -
  .یحضا ِبِرَضا َربِّھ –ُیَراِعي َمَشاِعِرِھم 

  وھي تدل على حذف كالم من النص (.....):عالمة الحذف أیضا لدینا.        

  وتوضع لالختصار عن ما زاد للنص، : [ ] األقواس المعقوفةثم 

 

                                                        
عبد هللا رمضان ، من القضایا اللغویة والنحویة، مكتبة بستان المعرفة اإلسكندریة، مصر، د، س،ط  - 1

،.36ص  1، ط  
.37المرجع نفسھ ص  - 2  
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  وتستعمل لحصر نص قرآني مثل قولھ عّز : <<  >> األقواس العزیزیةوأخیرا

  1اآلیة ,سورة الصمد 1>>قل ھو هللا أحد <<  وجل

نخلص إلى أن كثرة العالمات لیس إلرھاق الكاتب بل لمساعدتھ على إیصال  -      

مشاعره فعالمة التعجب تدل على الدھشة وعالمة االستفھام وھي توضع في آخر الكالم 

تعكس لنا عن استفسار والمطة للفعل بین الجمل، أو ترتیب األعداد وإذا اختر لنا النص 

مات التي تدل على آخذ من نص قرآني أو تدل على نضع األقواس المعوقة وغیرھا من العال

  .        فكلھا تقوي نسیج النص وتجعلھ أكثر إیضاحا.... الحذف 

 .أسالیب عالج الضعف في اإلمالء: ثالثا

البد من االھتمام بالطفل من جمیع الجوانب الجسمیة والعقلیة والنفسیة "  -       

واالجتماعیة، باإلضافة إلى تأھیل المعلم حتى یستطیع القیام بمھمتھ، كما ال بد من اھتمام 

األولیاء، كما یجب على المعلم أن یعالج الخوف والخجل واالنطواء والقلق، ال بد من تدریب 

َب على المعلمین لجمیع المواد التالمیذ على الترك یز على القراءة كونھا تالزم الكتابة، تَوجَّ

أن یتشاركوا في تصحیح  األخطاء ومعالجة الضعف اإلمالئي عند التالمیذ، على المدرس 

أن یحدد األھداف السلوكیة في كل درس إمالئي، دون أن ننسى ضرورة ربط القواعد 

2."واالبتعاد عن العقوبات المرھقةاإلمالئیة بالنمو والصرف واإلعجام،   

من خالل ما تعالجھ ھذه الفقرة نستخلص أنھ یجب العنایة بالتلمیذ من جمیع  -        

.النواحي، واألھم تكوین معلم كفء قادر على القیام بمھمتھ على أتم وجھ  

االبتعاد عنھا،  ُتْجِد نفًعا بالنسبة للتلمیذ لذا وجب كما أن العقوبات القاسیة أصبحت ال -      

والبد من تصحیح األخطاء والتشارك في ھذا العمل مع جمیع األساتذة، واالھتمام بالقواعد 

.ج إمالئي صحیح تنعدم فیھ األخطاءالنحویة والصرفیة لتحقیق نموذ  

                                                        
ة اإلسكندریة، مصر، د، عبد هللا رمضان  ،من القضایا اللغویة والنحویة، مكتبة بستان المعرف  - 1

38،ص  1س،ط،، ط  
أ، جاسم محمود الحسون، د حسن جعفر الخلیفة، طرق تعلیم اللغة العربیة في التعلیم العام، دار الكتب  - 2

.204،ص  1،ط 1996الوطنیة، بنغازي، لبیا   
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.رداءة الخط والكتابة: المبحث الثامن -  

الخط من الفنون الراقیة والجمیلة، فھو حلقة الوصل بین الحرف  بما أنّ  -       

والتلمیذ أو القارئ لذا وجب العنایة بھ والحرص على تعلیمھ من المراحل األولى 

ق إلى مفھومھ وعالقتھ باإلمالء والتعبیر كنموذج وفي ھذا البحث سنحاول أن نتطرّ 

.في التعلیم العام  

أصل، وھو أثر یمتد امتدادا، ومن ذلك الخط الذي یُخّطھ  الخاء، الطاء: الخط لغة -      

1."الذي یخطھ الزاجر طُّ الكاتب، ومنھ الخَ   

الخط ھو تصویر اللّفظ بحروف ھجائیة بأْن یطابق المكتوب المنطوق " :اصطالحا

2."في ذوات الحروف وعددھا  

الكتابي وما یؤدي  الخط في المجال التعلیمي ھو وسیلة من  وسائل التعبیر"أو ھو  -       

:وقد یطلق على الخط مصطلح الكتابة ویقصد بھا، 3"إلى سوء الفھم ھو سوء الخط  

الجمع أو العلم والخط، من خالل جمع المعلومات وصیاغتھا في شكل معین حتى " 

4."نحصل على أثر قد یكون أدبیا إبداعیا أو وظیفیا إلیصال غرض معین  

ھو األثر الذي یضعھ الكاتب، وفي الجانب  نتوصل إلى أن الخط لغة -        

االصطالحي ھو تشكیل الكلمة من خالل الحروف الھجائیة للعربیة، أّما الجانب 

                                                        
معجم ،  )تحقیق عبد السالم محمد ھارون): (ه395 –ه 555(أبي الحسین أحمد بن فارس بن زكریا  - 1

.154، د ط، ص 1979، 5مقاییس اللغة، دار الفكر، ج  
انظر، د، محمود سلیمان یاقوت، فن الكتابة الصحیحة، قواعد اإلمالء، عالمات الترقیم، األخطاء  - 2

ط .، د  2003اللغویة الشائعة، لغة اإلعالنات الصحفیة، مختارات من الشعر والنثر، المعرفة الجامعیة، 
.20،ص   

، 2أبو مغلي، األسالیب الحدیثة لتدریس اللغة العربیة، دار مجدالوي، عمان،األردن، ط سمیح . د - 3
.44، ص 2007  

مریم جبر فریحات، مصطفى عوض بني دیاب، اللغة العربیة دراسات نظریة وتطبیقیة في   - 4
.141،ص   1، ط 1999المستویات اللغویة وأصول الكتابة وتذوق النصوص، دار الكندي،  األردن ،   
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التعلیمي فیقصد بھ التعبیر  الكتابي الذي ینقل لنا أحاسیس وأفكار الكاتب من خالل 

.تسجیل الرموز وتحویلھا إلى كلمات  

َكأَنَّ : أحمد بن صالح جاریة كاتبة فقال" فیھاولقد استوقفتني ھذه الفقرة التي وصف 
َھا أَْشَكالُ ُصوَرتَِھا، َوَكأَنَّ ِمَداَدَھا َسَواُد َشْعِرَھا، َوَكأَنَّ قِْرَطاَسَھا أَِدیَم َوْجِھَھا،  َخطُّ

یَنھَ  ا َسْیُف لَِحاِظھا، َوَكأَّن َقَلَمَھا َبْعُض أََناِملَِھا، َوَكأَّن َبَیاَنھا ِسْحُر ُمْقَلِتھا، َوَكأَنَّ ِسكِّ
ھا َقْلُب َعاِشقِھا 1"وَكأَّن ِمَقطَّ  

نخلص إلى أن ابن صالح بوصفھ خط  الجاریة وكأنھ یصف جمالھا، وجودة  -       

خطھا بأناقتھا، وحبرھا كشعرھا األسود، وأّما ورقھا كأنھ تقاسیم وجھھا التي یخط 

.قارئھا القلم بأصابعھا ببیان الذي یعكس لنا روعتھا ویأسر قلب  

ویمكن أن نعرف الكتابة على أّنھا التمكن الصوتي من منطق الكلمات من "  -     

مخارجھا الصحیحة لھ قیمة كبرى في القراءة والوصول إلى كتابات صحیحة وفقا 

  2"للنطق الصائب 

ھو من الفنون الجمیلة الراقیة التي تربي " عند الدكتور محمود الحسون فالخط  -     

  3"ترھف الحس وتھذب المشاعر وتغذیھ بالجمال و التنسیق الذوق و

وبذلك فإن الكتابة ھي التجسید الصوتي الصحیح على الورق لما ننطقھ من  -    

حروف ونقیده بتناسق لتحصل على كلمات، وھناك من یعرف الكتابة أو الخط على 

لجمال أنھ ینتمي إلى الفنون الذي یسیطر على الحس وتربي الذوق تصقلھ با

.واإلبداع  
                                                        

محمد سلیمان یاقوت،فن الكتابة الصحیحة،قواعد اإلمالء،عالمات الترقیم،األخطاء اللغویة الشائعة لغة  - 1
،د 2003اإلعالنات الصحفیة، مختارات من الشعر والنثر ،دار المعرفة الجامعیة ،قناة السویس،

217ط،ص  
بیة في المرحلتین اإلعدادیة حسني عبد الباري عصر ، االتجاھات الحدیثة لتدریب اللغة العر . - 2

                                              66، ص 2000والثانویة، مركز   اإلسكندریة للكتاب، د ط ، 
          

جاسم محمود الحسون، د حسن جعفر الخلیفة، طرق تعلیم اللغة العربیة في التعلیم العام، دار الكتب  - 3
   189،   ص 1ط.  1996الوطنیة، بنغازي، لبیا 
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:أسباب ضعف الخط وعالجھ :أوال  

تتعدد أسباب ضعف التلمیذ فھناك ما یتعلق بالمعلم وطرق تدریسھ وأسالیب  -       

ة الدراسیة والنشاط المدرسي :تقویمھ ونوع ثالث ما یرتبط بالُخطَّ  

فینعكس ذلك إّن ُضْعف التالمیذ في المرحلة العامة على القراءة والكتابة "  -       

الضعف على عدم القدرة  في إجادة الخط أو االھتمام بھ، فھم ال یعرفون أسسھ وقلة 

الدافعیة عندھم إلتقان ھذا الفن، كما أن ضعف المعلمین لعدم تأھیلھم فنیا وتربویا في 

مؤسسات إعدادھم للقیام بتدریسھ كون الكثیر من المعلمین خطھم رديء وال یقدرون 

1"فھم ال یعرفون قواعد تدریس الخطعلى المحاكاة،   

عدم استعانة األساتذة بالوسائل المناسبة للتعلم، والمالحظ أن الخطة "  -       

الدراسیة أھملت ھذا الفن وأفقدتھ قیمتھ بتخصیص درجات قلیلة  ال تكاد تؤثر في 

راز التقدیر الكلي للتلمیذ وعلیھ لم َیُعد یھتم بالخط، عدم وضع معارض للخطوط إلب

مھارات التلمیذ في المدارس، أو وضع مسابقات بین المدارس مع تخصیص الجوائز 

2"وھذا دلیل على عدم وفرة المتخصصین وعدم االھتمام بھ  

كما أّن أسالیب التقویم المتبعة في المدارس إلى تدني مستوى الخط، "  -       

3"دیة بین التالمیذفاالختیارات ال تقیس جودة الخط، وال تراعي الفرو قات الفر  

ھو  نخلص إلى أن ضعف التالمیذ في الخط یعود إلى أسباب كثیرة فمنھا ما -       

متصل بالمعلم ومنھا ما ھو متصل بالبرنامج الذي أھمل خطوات تعلیم الخط وتوعیة 

.التالمیذ إلى أھمیتھ، كما أن أسالیب التقویم من أھدافھا أن تجعل لھ قیمة كبیرة  

یعود الزدحام الصفوف وندرة المعلم الجّید "ن أسباب الضعف في الكتابة وم -       

وغیاب أسالیب التدریب الناجعة، والمالحظ أن سوء الكتابة ال یقتصر على الخطأ 
                                                        

جاسم محمود الحسون، د حسن جعفر الخلیفة، طرق تعلیم اللغة العربیة في التعلیم العام، دار الكتب  - 1
.193،   ص 1ط.  1996الوطنیة، بنغازي، لبیا   

.194ص : المرجع نفسھ - 2  
196ص المرجع نفسھ  - 3  
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 الرديء فحسب بل یتعداه إلى أخطاء إمالئیة حتى المراحل العلیا، وبعض المثقفین، 

عف في الكتابة العربیة، فمثال اختالف ما یجعلنا نقف مذھولین أمام شدة الض -     

1"وضع الھمزة أو عدم استعمال اللفظ في المكان المناسب  

نخلص إلى أّن كثرة التالمیذ  داخل الصف وعدم وضع أسالیب مضبوطة في  -     

التدریس انعكس على مستوى الخط وصار متدنیا، واألخطاء اإلمالئیة غالبا ما تكون 

أّن أسباب تدني مستوى الخط متعددة فإنھ وجب اتخاذ ولیدة لرداءة الخط بما 

كتابة في "إجراءات للنھوض بھ وحمایتھ من خالل تدریب طلبھ الثانویة على 

النشرات الجداریة أیضا الكتابة لغرض المشاركة في المھرجانات، حث السلطة على 

ت قراءة نصوص معینة وتحلیل معاینتھا وعرضھا وتبیان أرائھم، إجراء مسابقا

لكتابة الخواطر والمراسالت، قراءة كتب خارجیة وتلخیص ما جاء فیھا وكتابة 

2"موضوعات إنشائیة حرة مع كتابة القصة القصیرة  

إن تحفیز الطلبة وحثھم على كثرة القراءة ثم العمل على تحلیلھا وإبراز  -      

ركة في معانیھا مع وضع أرائھم والتعلیق علیھا، ومساعدة التالمیذ على المشا

ر، یساعد على إبداعیة أو خواط  یةئإنشاالمسابقات واألخذ بیدھم لكتابة موضوعات 

 تحسین الخط وتطویره

 

 

 

                                                        
، 2العربیة، دار مجد الوي، عمان، األردن ،ط سمیح أبو مغلي، األسالیب الحدیثة لتدریس اللغة . د - 1

37،ص  2007  

الطاھر خلیفة القراضي، األسس النحویة واإلمالئیة في اللغة العربیة ، الدار المصریة اللبنانیة ،  - 2
.171، ص 1، ط2002القاھرة، ینایر ،   
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:التعبیر الكتابي: ثانیا -  

: التعبیر الكتابي ھو الوجھ اآلخر للكتابة أو الخط ویتحدد لنا مفھومھ كاآلتي -       

في خاطر اإلنسان من أفكار ومشاعر ا یجول اإلبانة واإلفصاح عمّ "   :التعبیر لفظا

1"بحیث یفھمھ اآلخرون  

ھو فن یقوم على االحتذاء بالنماذج الجیدة من خالل :" التعبیر الكتابي اصطالحا 

التمرن أي أن یقرأ التلمیذ كثیرا لیطلع على نماذج األسلوب الجید، وأن یكتب كثیرا 

2"حتى یستقیم لھ أسلوب جید  

یضم التعبیر الوظیفي والذي یشمل المحادثة "عبیر الكتابي كما نجد أّن الت -       

والمناقشة والرسائل واإلرشادات أي الحیاة العملیة، و التعبیر اإلبداعي یقوم على ما 

یبعثھ الوجدان وھو ما یختلج في  نفسّیة التالمیذ ونجده في القصیدة أو المقالة أو 

3"القصة أو الیومیات  

عبیر الكتابي ھو الوضوح وإظھار  ما ُیخفیھ اإلنسان في قلبھ من نخلص إلى أن الت -       

مشاعر وما یدور في خلده من أفكار ینیر بھا طریق اآلخرین، ویقوم على المحاكاة وتقلید 

اآلثار الجمیلة من أسلوب وصور ونسیج مع اإلبقاء على بصمة الكاتب الخاصة بھ وھو 

میة واإلبداعي الذي یقوم على اإلنشاء وإبراز نوعان الوظیفي والذي نجده في حیاتنا الیو

.المواھب  

التعبیر ھو أھم فروع مادة اللغة العربیة : " عبد المنعم أحمد بدرانوفي نظر  -      

  فھو القالب الذي َیُصّب فیھ اإلنسان أفكار ویعبر من خاللھ عن مشاعره وأحاسیسھ 

                                                        
التعلیم العام ،دار  جاسم محمود الحسون ، د حسن جعفر الخلیفة ، طرق تعلیم اللغة العربیة في - أ - 1

143،ص  1996، 1الكتب، بنغازي، جمھوریة لیبیا العربیة ،ط  

.162ص :المرجع نفسھ  - 2  
162ص:المرجع نفسھ - 3  
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سھولة وُیْسٍر إلى فھم  ویقضي حوائجھ في الحیاة وبھ یتمكن أن یصل في     

1"المقروء والمسموع  

نخلص إلى أّن التعبیر جزء ال یتجزأ من اللغة وھو الوعاء الذي یضع فیھ  -     

.الكاتب مشاعره وأحاسیسھ ومن خاللھ  تصل أفكار القارئ  

تعوید الطالب الطالقة في :" كما نجد أّن للتعبیر أھدافا كثیرة تجمل كاآلتي -     

وصوغ العبارات السھلة، مع تنظیم تعابیر عن طریق تدریبھم على جمع التعبیر  

األفكار وترتیبھا مع القدرة على انتقاء األلفاظ المالئمة للمعاني، مع تعویدھم السرعة 

2"في التعبیر والتفكیر، كما ال بد من ترقیة الذوق األدبي   

و الوصول إلى أھداف نشیر من خالل ھذه الفقرة إلى أّن األصل من التعبیر ھ -    

محددة منھا تحقیق المقدرة على صوغ األلفاظ وتمكینھ من الكتابة والتعبیر بطالقة، 

مع الّتمكن من ترتیب األفكار بحیث تكون محددة المعاني، مع السرعة في الربط 

.وحس أدبي عالي  

:أسباب ضعف الطلبة في التعبیر -  

    التعبیر لكافة المراحل الدراسیة، أثبتت الدراسات ضعف التالمیذ والطلبة في -  

َشَخصَّ المھتمون ھذه األخطاء في التفكیر واألسلوب وكثرة األخطاء النحویة " 

واإلمالئیة بحیث یظھر ضعف الطلبة في اإلمالء بسبب ابتعادھم عن معالجة الفكرة 

 الرئیسیة في الموضوع أو اعتمادھم مقدمة طویلة مملة، وھناك ما یتعلق بالتربیة

المنزلیة ومنھا ما یتعلق بخطة الدراسة وقصورھا وھناك ما یتعلق  بوسائل اإلعالم، 

                                                        
  1عبد المنعم أحمد بدران، التحصیل اللغوي وطرق تنمیة دراسة میدانیة، دار العلم واإلیمان ،ط  - 1

.24،ص   

لخلیفة ، طرق تعلیم اللغة العربیة في التعلیم العام ،دار جاسم محمود الحسون ، د حسن جعفر ا - أ  - 2
.126،ص  1،1996الكتب، بنغازي، جمھوریة لیبیا العربیة، ط  
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وأحیانا یتعلق بالمعلم الذي فرضھ بالموضوعات التعلیمیة البعیدة عن رغبة التالمیذ، 

وأحیانا اعتماد المعلمین اللھجة العامّیة مما یؤثر سلًبا على اكتساب الطالب  -        

1"ط بین فروع اللغة العربیة واالستفادة منھااللغة ،وعدم الرب  

یعود سبب ضعف التالمیذ في التعبیر الكتابي إلى عوامل كثیرة منھا ما تعلق  -       

، لذا نجد أن أسلوبھ بالمعلم ومنھا ما یتعلق بالطالب الذي یفتقر إلى المطالعة والقراءة

.بة وافتقاره لألفكاركیك وأخطاؤه كثیرة، وخطھ رديء لعدم التعود على الكتار  

:عالج ضعف الطلبة في التعبیر -  

من خالل إعطاء الحرّیة للطالّب في :" یتم معالجة الضعف بإتباع ما یلي -       

اختیار الموضوعات عند الكتابة، كما ال بد من ربط موضوع التعبیر بفروع اللغة 

ى تتسع دائرة ثقافة والمواد الدراسیة، مع تعوید الطلبة على اإلطالع والقراءة حت

التالمیذ، باإلضافة إلى ضرورة مراجعة دروس  تالمیذھم، واالعتماد على المناقشة 

التي تعقب مواقف القراءة والكتابة،  واالبتعاد عن استخدام العامّیة في التدریس وھذا 

ال یخص أساتذة اللغة العربیة فحسب، كما ال بد من إزالة الخوف والتردد من نفوس 

یذ من خالل كثرة التدریب على التحدث والكتابة، كما ال بد من مراعاة معلمي التالم

اللغة العربیة لألسس النفسیة والتربویة واللغویة كما ال بد من تصحیح األخطاء 

2." ھارورة تكوین الثروة اللغویة واغناؤوتقویم األسلوب واالرتقاء بھ وض  

قراءة وتحسین الكتابة وكذلك نخلص إلى ضرورة تشجیع الطلبة على ال -      

إعطاء الحریة للطالب في اختیار الموضوعات مّما تصبح لھم أكثر  دافعیة وقدرة 

على التعبیر ،باإلضافة إلى تنمیة مھارات االستماع والتحدث وتجسیدھا في الكتابة 

من خالل األفكار الجمیلة واألسالیب الرفیعة والمعاني الدقیقة، ضرورة تحدید أھداف 

.تعبیر بالنسبة للتلمیذ وإفھامھم أبعاد الموضوع التعبیريال  

                                                        
سعاد عبد الكریم الوائلي، طرائق تدریس األدب والبالغة والتعبیر بین التنظیر والتطبیق، دار  - 1

85،ص  1، ط 2004الشروق، عمان، األردن ،   
88 ص ،المرجع نفسھ - 2  
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.أخطاء الصیغ والروابط األسلوبیة: المبحث التاسع -  

سنحاول أن نضبط مفھوم األسلوبیة، األسلوب، والبالغة وأھم األخطاء  -        

.الناجمة عن ذلك  

:یةمفھوم األسلوب -  

لغوي غربي، نشأ من اللّسانیات أو علم األسلوب وھو علم : األسلوبیة" -       

الحدیثة، ومحاولة للقاء بین علم اللغة والنقد األدبي، فھو یقوم على طبیعة األدب 

فعلم األسلوب ھو َخَلٌف لِْلَبالََغة : وخصائصھ اللغویة وما یمیزه من  الكالم العادي

ة 1"الَعَرِبیَّ  

معرفة باللغة أثناء استعمالھا، فھي ال" سنحاول أن نضبط مفھوم البالغة العربیة  -       

وھي تقوم على مبدأ االتصال فتبحث في كیفیة استخدام اللغة بطریقة سلیمة، لتضمن وصول 

2" المتكلم ومراده إلى مخاِطِبھ والتأثیر فیھ  

ْنَعة أَْمر ِبَرْأي أَّنھ "أو یمكن  ْنَعة َوِنَتاُج َھِذه الصَّ ف البالغة على أنھا فن أي الصَّ ال أن ُنَعرِّ

3"یرجع إلى الطبیعة وُصَدفَِھا، بل ھو نتاج العقالنیة المنھجیة اإلنسانیة  

وھو العلم الذي یعرف بھ أحوال اللفظ التي علم المعاني : والبالغة تنقسم إلى علوم ثالث" 

وھو أصول وقواعد یعرف بھا إیراد المعنى الواحد علم البیان بھا یطابق مقتضى الحال، ثم 

                                                        
ولید إبراھیم القصاب، أثر المتلقي في التشكیل األسلوبي في البالغة العربیة، ندوة . 1.أنظر   - 1

644ه ،دس ط،ص 1436الدراسات البالغیة، الواقع والمأمول   

، جامعة محمد خیضر بسكرة، ) قسم اآلداب واللغة العربیة كلیة اآلداب واللغات(بادیس لھویمل  - 2
165، ص )العربیة، مجلة المخبر، أبحاث في اللغة واألدب الجزائريالتداولیة والبالغة   

محمد العمري، ھنریش بلیث، البالغة واألسلوبیة نحو نموذج سیمیائي لتحیلي النص، إفریقیا الشرق،  - 3
.23، ص  1999بیروت، لبنان ،دط ،   



األخطاء اللغویة تخطیطھا ومھاراتھا: ،الفصل األول  
 

 

 115 

وھي الوجوه التي ترید الكالم حسنا وطالوة علم البدیع  ح الداللة ،وبطرق مختلفة لوضو

1."بعد تحقق حسنھ الذاتي بالبالغة والمحسنات إّما معنویة أو لفظیة  

مشتقة من الفعل بلغ وھي تعني الوصول إلى الغایة، فھو :كما أّن البالغة "  -       

ِبِدقّة التعبیر عن المعنى وقوة تأثیره علم یھتم بمعرفة الخصائص اللغویة التي َتَتِصل 

2"في النفس  

بأّنھ طریقة الكتابة، أو طریقة اإلنشاء أو "وعلیھ یمكن تحدید مفھوم األسلوب  -       

3"طریقة اختیار األلفاظ وتألیفھا للتعبیر عن المعاني قصد اإلیضاح والتأثیر  

لبالغة العربیة إلى أّن األسلوب فقد َتَنبََّھت ا" أما عن عوامل تشكیل األسلوب  -      

متعدد الجوانب، وھو یخضع في تشكیلھ على نسق معین لمجوعة من العوامل من 

لألسلوب   ":فیلي ساند یرس "الموقف، النص، المتلقي، ویقول: المؤلف: أبرزھا

بطریقتین واضحتین من التصنیف ھما مستویات  عموما ُبْنًیة كلّیة منظمة ترتیبا ُیَمیَّزٌ 

سلوبیة ویمثل المستوى األسلوبي الفردي الناتج عن الظروف النفسیة واالجتماعیة األ

4"لشخص ما  

نجد من خالل الفقرة أّن األسلوب ھو طریقة خاصة ُیَؤلف فیھا المتكلم  -         

مع اإلشارة إلى أّن ،ألفاظھ والغرض من ذلك تجسید الجانب العقلي بشكل تأثیري 

باختیار التركیب اللغوي ویقوم األسلوب على عوامل من أھمھا المتكلم ھو الذي یقوم 

المؤلف، الموقف والنص والمتلقي، كما أّن المستوى األسلوبي یكون ناتج عن 

.ظروف نفسیة واجتماعیة لشخص ما  
                                                        

الجوزي حفي ناصف ،سلطان محمد،محمد دیاب، مصطفى طموم، شرح دروس البالغة، دار  - 1
.256،ص  2012،  1،القاھرة، مصر، ط  

جاسم محمود الحسون، د حسن جعفر الخلیفة، طرق تعلیم اللغة العربیة في التعلیم العام، دار الكتب  - 2
.269ص , 1ط.  1996الوطنیة، بنغازي، لیبیا،   

جمان، القاھرة، محمد عبد المطلب، البالغة واألسلوبیة، مكتبة لبنان، الشركة المصریة العالمیة لون - 3
108، ص 1994،  1مصر، ط  

د ولید ابراھیم القصاب، أثر المتلقي في التشكیل األسلوبي في البالغة العربیة ندوة الدراسات . أ  - 4
.645، دط، ص 1430البالغیة، الواقع والمأمول،   
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.األخطاء األسلوبیة: ثانیا -  

ة أَْو َسَواٌء َكاَن َذلَِك فِي الَمَجاَالت الِعْلِمیَّ : من الخطأ القول" -         ة أَْو التِّْقنِیَّ
َقِنیَّة أَْم : ، والصواب القولَغْیِرَھا َسَواٌء أََكاَن َذلَِك فِي الَمَجاَالِت الِعْلِمّیة أَْم التِّ
1"َغْیِرَھا  

وھي تفید التخییر كما أنھا تقترن مع ھمزة ' أم'نجد أّنھ من الصائب استعمال  -       

الصحیح، أما المثال الخاطئ فھو أقرب إلى الّتسویة وھذا ھو األسلوب اللغوي 

.العامّیة ومطابق لھا  

ي إَِلى َضَیاِع أَْبَنائِِھم: الخطأ القول"من  -       ، والصواب اْنِشَغالُ آََباَء َكِثیِرین َیَؤدِّ

ي إِلَى َضَیاِع أَْبَناِئھم،:  القول ھ ال داعي من منع ال اْنِشَغال أََباٍء َكِثیِرین ُیَؤدِّ كلمة ألَنَّ

غ 2" من الصرف دون َمَسوِّ  

نخلص إلى أنھ أباٍء لیست ممنوعة من الصرف ألن ھمزتھا منقلبة عن أصل  -      

.وال تعد زائدة  

ْحنِ : من الخطأ القول" -      ًكِب َمَع آخٍر لِلشَّ : ، والصواب القولاْصَطَدَم قَِطاُر لِلرُّ

َكاِب َمَع  3"ْحِن، كون  آخر وجب منعھا من الصرفلِلشَّ  آََخرَ اْصَطَدَم قَِطاٌر لِلرُّ  

ممنوعة من الصرف وحسب القاعدة ألّنھا على وزن أْفَعَل " آخر" نخلص أنّ  -     

.ولذا وجب فتحھا  

َم الُمْجَتِمُعون أََراَء َكثِیَرةً  :الخطأ القول" من  -      مَ : ، والصواب القول َقدَّ َقدَّ  

 

                                                        
ر صفاء للنشر أھدي محمد عید، نماذج في التطبیق اللغوي المتكامل واألخطاء اللغویة الشائعة، دا  - 1

.61، ص 1432 – 2011، 1والتوزیع، عمان، األردن، ط  
 2005عمر أحمد مختار، معجم الصواب اللغوي دلیل المثقف العربي، عالم الكتب، القاھرة، مصر،  - 2
01،ص  1ط  
.01ص : المرجع نفسھ - 3  
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ھ َال داع من منع الكلمة من الصرف دون مسوغ، ألَ الُمْجَتِمُعون أََراًء َكثِیَرةً   1"نَّ  

نخلص إلى أّن كلمة أراء تستحق الصرف ألن ھمزتھا منقلبة عن أصل،  -       

. فھي لیست زائدة ووزنھا أفعال  

2"النََّجاح آُملُ : ، والصواب القولآُملُ فِي النََّجاح: من الخطأ القول"   

ألّن العقل یتعّدى بنفسھ كون ' في'نجد أّنھ من الصواب حذف حرف الجر  -      

.من الممكن أن یتعدى مثلھما بحرف الجر أرغب،، أطمعالفعل یتضمن معنى   

3"َعَلى َنْفِسھ َوَمالِھ آِمن: ، والصواب القولآَمَن َعَلى َنْفِسِھ َوَمالِھِ : الخطأ القول" من   

ھذه العبارة ھو القول اْطَمأّن ولم َیَخف علیھا نخلص إلى أن األصل من  -     

.آِمنَ لذا فھو ثالثي ووجب القول َفِعلَ والفعل على وزن   

الَ أو الَ أَُبالِیھ : والصواب القول الَ أَُبالِیھ أَْوالَ أَُبالِي َلُھ،: الخطأ القول" من  -     
4" مالال یتعدى بال َبالَىألّن الفعل أَُبالِي بِھ   

یتعدى بنفسھ، أو حسب المعاجم اللغویة یمكن تعدیتھا   'َباَلى'خلص إلى أن ن -     

.'الباء'بحرف الجر   

أَْبَدلَ َثْوَبُھ : ، والصواب القولأَْبَدل َثْوَبُھ الَقِدیم ِبَثْوِب َجِدید :الخطأ القول"من  -     
5"، وھذا لدخول الباء على غیر المتروكالَجِدید َثْوبھ َقِدیم  

   مجمع اللغة العربیة اتفق على دخول الباء على المتروكإن  -

                                                        
 2005ة، مصر، عمر أحمد مختار، معجم الصواب اللغوي دلیل المثقف العربي، عالم الكتب، القاھر - 1
.02،ص  1ط  
.03ص  المرجع نفسھ - 2  
03المرجع نفسھ ص  - 3  
.04المرجع نفسھ ص  - 4  
.05ص  المرجع نفسھ - 5  
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ُھُم أبریاُء : ، والصواب القولُھْم أَْبِرَیاٌء ِمْن َھذا الُجْرم: من الخطأ القول"  -      
1."ممنوعة من الصرف أبریاء، ألّن كلمة ِمْن َھَذا الُجْرم  

ممنوعة من الصرف ألّنھا منتھیة بألف  أَْبِرَیاءُ  من خالل القاعدة نستنتج بأنّ  -     

التأنیث الممدودة، ولیست أصال في الكلمة ،وھي بالّتالي ال ُتحقق شروط صیغة 

منتھى الجموع لوجود حرف واحد بعد ألفھا وھو الھمزة وھنا نجد بأنھا ال تنون 

.وبالتالي ممنوعة من الصرف  

ُھْم  :، والصواب القولَلَدْیِھْم من كرامةٍ  ُھْم أَْثِریاٌء ِبَما: الخطأ القول" من  -         
2"ممنوعة من الصرف أثریاءُ ، ألّن أَْثِرَیاُء بَِما َلَدْیِھم ِمْن َكَراَمةِ   

ھي للتأنیث وھي لیست من أصل الكلمة وھناك حرف  نجد بأن ألف أثریاءُ  -        

من  بعد ألفھا، ولم تتحقق فیھا شروط صیغ منتھى الجموع وعلیھ فھي ممنوعة

.الصرف  

َرأَْیُتُھم : ، والصواب القولَرأَْیُتُھم َیَتَكلّم أََحُدُھم َمَع اآلََخر: الخطأ القول" من  -       
3."ال تستعمل إال مع أحدھما آلخر، ألّن اَیَتَكلَّم َبْعُضُھم َمَع َبْعٍض   

أي أّنھا تدل على أحد الشیئین وھما من جنس واحد والمتصفح  أحدھماونقصد مع 

َفَتَقَبلَ ِمْن أََحِدِھَما َولَْم َیَتَقبَّل ِمْن << تاب هللا العزیز یالحظ ھذا  لقولھ الكریم  لك
والمراد ھنا ھو التحدث مع مجموعة مختلفة للتشاور ' 27'صورة المائدة >> اآلََخر

.أو الترفیھ  

 

 

                                                        
 2005عمر أحمد مختار، معجم الصواب اللغوي دلیل المثقف العربي، عالم الكتب، القاھرة، مصر،  - 1
.05،ص  1ط  
.05ص  المرجع نفسھ - 2  
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األخطاء اللغویة تخطیطھا ومھاراتھا: ،الفصل األول  
 

 

 119 

، الِبْئر الَعْذب َھَذا بِْئٌر َعِمیق أَْو َنْشَرُب ِمْن َذلِكَ : الخطأ القول" من  -       

لیست  ِبْئر، ألّن َھِذه ِبْئُر َعِمیَقة أَْو َنْشُرُب ِمْن ِتْلَك الِبْئر الَعْذَبة: والصواب القول

1"مذكر لذا وجب تأنیث اسم اإلشارة والنعت  

َفَكأَیِّن ِمْن  <<نخلص إلى أّن كلمة بئر مؤنثة ونستدل ذلك من كتابھ العزیز  -     
>> اَھا َوِھَي َظالَِمة َفِھَي َخاِوَیٌة َعَلى ُعُروِشَھا َوِبْئٍر ُمَعَطلَّة َوَقْصٍر َمِشید َقْرَیٍة أَْھَلْكنَ 

،45الحج   

فوردت كلمة معطلة وھي النعت مؤنثة وعلیھ فأن البئر مؤنثة فوجب أن یكون اسم   

   .اإلشارة والنعت مؤنث

َمن أْم َقُصرَ ،  فِلِْسِطینالَ ُبدَّ لِْلَعَرِب ِمْن استرداد  :من الخطأ القول والصواب  ، َطالَ الزَّ

َمن أَْم َقُصر :القول .ال ُبد لِْلَعَرِب ِمْن اْسِتْرَداِد فِلِْسِطین، َسَواٌء أََطالَ الزَّ  

َسواٌء َعَلْیُكم أََدَعْوُتُموُھم أَْم أَْنتم << : والدلیل على ذلك أصدق الكالم قولھ تعالى -       
2."193اف األعر>> َصاِمتون   

وسواٌء  'بأم'تكون مقترنة  "سواء"إن المالحظ لكالم العرب والقرآن الكریم یجد بأّن  -      

.أي اإلضراب' بل'یأتي دائما بعدھا الھمزة، وقد تحذف الھمزة إن كانت تفید معنى   

ر الَحال -الَ َسَمَح هللا–إَِذا  :من الخطأ القول"  ، والصواب القول، َماَت َقاِئُد الَفِریِق، َسَتَتَعسَّ

ر الَحال –َال َسَمَح هللا  –إَذا َماَت َقائُِد الَفِریِق  .َسَتَتَعسَّ  

 

 

 
                                                        

 2005عمر أحمد مختار، معجم الصواب اللغوي دلیل المثقف العربي، عالم الكتب، القاھرة، مصر،  - 1
. 101ص  1ط  
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1."إذا فالجملة المعترضة ینبغي أن تأتي بعد جملة مات القائد المضافة إلى  

العامیة واضح في كالم طالبنا ألن األسلوب منتشر بكثرة في نخلص إلى أن تأثیر  -      

 لھجتنا كقولنا

مرضت، فھل تسافر للعالج؟ أي نھیئ المخاطب نفسیا  –بعید الشر عنك  –إذا  –       

یؤكد لنا تأثیر  ما ألنھ لیس من اللباقة التحدث عن األمور المستعصیة قبل التقدیم لھ، وھذا

.العامیة على األسلوب الفصیح  

الِب،  ُكلَّما اتََّسَعت َمَداِرُكھ  :الخطأ القول" من  -        ُكلََّما  :، والصواب القولُكلََّما َقَرأَ الطَّ
الُِب اتََّسَعت َمَداِرُكھ 2."، فكلما تأتي في صدر الجملة وال تتكررَقَرأَ الطَّ  

َیَكاُد الَبْرُق َیْخِطُف أَْبَصاَرُھم << أّن الصواب ما قلناه قولھ تعالى ونستشھد لنثبت  -        
في خمسة عشر موضعا  "ماكلّ "، فلقد وردت كلمة  2البقرة >> ُكلََّما أََضاَء َلُھم َمَشْو فیھ 

فجوابھا ال بد أن  "ماكلّ "في القرآن الكریم، وتأتي كلھا مفردة، ال بد أن نشیر إلى شرط 

.اتسعت –قرأ : أي الفعل في الزمن الماضي یكون ماضیا،  

نجد بأن كثرة األخطاء في األسلوب وفي المستویات األخرى ھو ولید التداخل  -          

اللغوي، ومن ھنا كان ال بد أن نشیر إلى أن المجتمع الجزائري والمجتمعات األخرى 

ى ساحة األداء اللغوي ونجدھا أّولھما العاّمیة المنطوقة التي تسیطر عل" العربیة لھا لغتان 

ویجري التعامل بھا في شئون الحیاة كافّة لذلك  ،في اللھجة المحلّیة الخاصة بالبلد أو القُطر

                                                        
، 34جلد دراسات العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، الم"حنان إسماعیل عمایرة، من األخطاء النحویة  - 1

62، االزدواجیة والخطأ اللغوي، ص 2007، 1العدد   

،  1خالد بن ھالل بن ناصر العبري ، أخطاء لغویة شائعة ، مكتبة الجلیل الواعد ، عمان، األردن، ط - 2
.39م ، ص 2006 –ه 1427  
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ھناك العامیة المصریة، الخلیجیة، والعامیة الجزائریة، ثم الفصحى المنطوقة،  وھي لغة 

1."لفكریة والثقافیةالتدریس في المدارس والجامعات والمنتدیات األدبیة واللقاءات ا  

من خالل ھذه الفقرة نصل إلى نتیجة مفادھا أّن سیطرة العاّمیة  على مؤسساتنا  -      

نفرق بین األسلوب الفصیح واألسلوب العامي،  ال كان سببا في جعلنا ،التربویة وتغلغلھا 

.َفَكُثَرت األخطاء لعدم استعمال العربیة الفصحى بشكل متواصل  

ُتْجَمل في أّن الكثیر من المثقفین :" أسباب طغیان العاّمیة على الفصحى كثیرةإّن  -       

َیْلَجُئون إلى استعمال العاّمیة وطرح الفصحى جانبا مّما أّدى إلى كساد الفصحى، فھجرة 

العربیة جعلھا غریبة عن موطنھا والعامّیة أصبحت صاحبة السیادة، كَما أّن الكثیر من 

ُھم شعور ُمَدمِّر بأّن لغتنا الجمیلة معقدة القواعد ،صعبة التعلیم كثیرة المثقفین العرب أَسرَ 

. الشذوذ في مسائلھا بحیث تجعل تعلّمھا أو استخدامھا والتحدث بھا عبئا ثقیال على أھلھا 

من أبناء  باإلضافة إلى التقلید األعمى للغات الدخیلة على لغتنا األم، فأصبح عدد كبیر

  2."لغة الفرنسیة واإلنجلیزیة في كّل مقام وطرحوا الفصحى جانباالعربیة یتمثلون ال

نخلص من خالل ھذه الفقرة إلى أّن العاّمیة أصبحت ھي المسیطر في جمیع  -         

مجاالت الحیاة، وأصبح أبناء اللغة یتخوفون من لغتھم ویجعلونھا في آخر المراتب 

األسف أسالیب تعابیرنا ركیكة، كما أّن متحججین بصعوبتھا وتشابك قضایاھا، فأصبحت مع 

.لغة التمدن والحضارة أصبحت مجسدة في اللغات األجنبیة كالفرنسیة واإلنجلیزیة  

 

 

 

                                                        
 ،1محسن علي عطیة، الكافي في أسالیب تدریب اللغة العربیة، دار الشروق، عمان، األردن ، ط - 1

11، ص 2006  

خالد الخولي، األخطاء اللغویة الشائعة في الصحافة العربیة، الدار الذھبیة منتدى سور األزبكیة،  - 2
  32دون س ط ، دون ط ، ص
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.أخطاء القراءة: المبحث العاشر  

تعد القراءة من العملیات الذھنیة، الّتي تقارب فِي أھمیتھا ما استخدمھ الكاتب في  -       

أْن نحدد مفھوم القراءة، أنواعھا، وظائفھا، مظاھر الضعف ثّم بناء نّصھ، وعلیھ سنحاول 

.العالج  

على أّنھا إدراك الرموز المكتوبة والنطق ثم استیعابھا " مفھوم القراءة یمكن تحدید  -      

وترجمتھا إلى أفكار، وفھم المادة المقروءة ثم التفاعل معھا واالستجابة لما تملیھ علیھ ھذه 

1."الرموز  

فإن الّصوت اإلنساني ال یكون مقبوال اجتماعیا :"حسني عبد الباريوأّما في نظر  -      

بدون أْن َیكون الناطق على وعيٍ بحروفھ ،وعلیھ وجب على المعلّم أن یكون على وعي 

2."بالصوت اللغوي ،وأصولھ ومخارجھ وصفاتھ  

ة والنطق بھا ،ثم فالقراءة ھي إدراك الرموز المكتوب:"سمیح أبو مغليوفي رأي  -      

استیعابھا وترجمتھا إلى أفكار،وفھم المادة المقروءة  ،ثم التفاعل مع ما یقرأ واالستجابة لما 

  3."تملیھ ھذه الرموز

نتوصل من خالل التعاریف بأّن القراءة ھي عملّیة  تتم على مستوى العقل وتتشارك  -      

المشاعر، من خالل ترجمة الرموز فیھا أعضاء كالعین والفم واللسان، وانفعالیة أي 

المكتوبة إلى ألفاظ منطوقة بشكل واضح، فھي وسیلة للحصول على المعرفة فھي أساس 

.النھوض بالمجتمع وبث روح التفاھم والتقارب بین أفراده فلوالھا لعاش المرء في عزلة  

.وللقراءة أنواع منھا القراءة الصامتة والقراءة الجھریة  

                                                        
فیصل حسین طحیمر العلي،المھارات اللغویة، المرشد الفني لتدریس اللغة العربیة ، مكتبة الثقافة – 1 

145ط ،ص.س.ط، د.للنشر والتوزیع، د  

س ط . ط. حسني عبد الباري عصر، الفنون للغة العربیة تعلیمھا وتقویم تعلمھا، مركز اإلسكندریة، د - 2
88ص  2000  

 2007 2سمیح أبو المغلي األسالیب الحدیثة لتدریس اللغة العربیة، دار مجدالوي، عمان، األردن ط - 3
16ص   
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وھي التي تكون بدون النطق بألفاظ ، قراءة خالیة من الھمس وتحریك  :ةفالقراءة الصامت" 

الشفة واللسان، بحیث تتمیز بالسرعة وھي أكثر توفیر للوقت والجھد، كما أّنھا تساعد على 

من خالل القراءة بصوت مسموع ونطق : فھو القراءة الجھریةالفھم، أّما النوع الثاني 

النطق، بإخراج الحروف من مخارجھا الصحیحة، واضح وصحیح إلكساب الطفل صحة 

1."لھا الفضل في الكشف عن عیوب التالمیذ أثناء القراءة  

نخلص ھنا إلى أّن القراءة تنقسم إلى نوعین، القراءة الصامتة وھي قراءة داخلیة  -        

نعتمد فیھا على تركیز النظر ودقّة المالحظة تجول في عقل القارئ لھا دور كبیر في 

أما النوع الثاني فھو القراءة الجھریة وتقوم بإخراج الحروف . اإلدراك بأقل وقت وجھد

.بشكل صحیح بصوت مسموع ومن خاللھا نتعرف على مواطن الضعف أثناء القراءة  

فاجتماعیا ُتعّد وسیلة الرتباط المجتمع  بغیره عن : " وللقراءة وظائف متعددة -        

والمؤلفات، وتتمحور فوائده في فھم المقروء، والتفاعل معھ طریق الصحافة، والرسائل، 

واالنتفاع بھ، وتزوید المتعلم بالمھارات مثل جودة النطق وطالقة اآلراء والتعبیر الّجید 

والسرعة في القراءة وكذلك إكسابھ ذخیرة   من األلفاظ وتذوقھ للجمال وتلمس مواطنھ، 

ق الجرأة في نفس القارئ وإكسابھ حب القراءة وتكوین روح النقد للمقرئ والقدرة على خل

  2."والمیل إلھا حتى تصبح ھوایتھ

خالصة للقول فإّن للقراءة وظائف جلّیة فھي ُتْكِسب القارئ القدرة على مواجھة  -       

الحیاة بثقة من خالل القدرة على التمییز والفھم ،  واستدراك المعاني، وكشف المستور من 

.فة إلى تنمیة شخصیة المتعلم وتطویرھاالمفاھیم، باإلضا  

.مظاھر الضعف في القراءة: أوال  

أخطاء تشمل اللفظ، أي : القراءة الجھریة إلى نوعین" تنحصر أخطاء التالمیذ في  -      

ویكون في الكلمة أي أن ُیخطئ بتقدیم بعض الحروف أو تأخیرھا، أو : الخطأ في اإلعراب
                                                        

 1  83لتدریس اللغة العربیة، صفیصل حسین طحیمر العلي،المھارات اللغویة، المرشد الفني  -
سعاد عبد الكریم الوائلي، طرائق تدریس األدب والبالغة والتعبیر بین التنظیر والتطبیق، دار   - 2

32، ص1، ط2004الشروق، عمان، األردن،    
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لحروف، أو إبدال حرف بآخر، والخطأ في حركة حرف حذفھا وكذلك الخطأ في مخارج ا

ھو عدم فھم مدلوالت األلفاظ " والخطأ الثاني الذي یقع فیھ التالمیذ  ،1"من أحرف الكلمة 

من جھة ومدلوالت العبارات والجمل من جھة أخرى، فیفسد لدیھ المعنى وال یجید التعبیر 

  2."عنھ أي ال یتصور أغراض الكاتب من دھشة وغضب 

كما أّنھ قد یخطئ التلمیذ فینطق ھمزة الوصل ھمزة القطع ،أو العكس أو یقف " -         

  3."على متحرك في نھایة الجملة

وعلیھ فإن أخطاء التالمیذ في القراءة یمكن جملھا في عدم قدرتھم على نطق الكلمة  -        

وتأخیرھا، كما أّن بشكل صحیح فیقعون في أخطاء نحویة أو صرفیة، أو تقدیم الحروف 

أخطاء التالمیذ قد تقع في طرقة اإللقاء وتمثیل المعاني التي یرید أن یوصلھا الكاتب كما 

یخطئ التالمیذ في نطق بعض الحروف مّما ُیْخِرج معنى النص عن سیاقھ األصلي 

.ویصعب على المتلقي الفھم  

: عالج الضعف في القراءة: ثانیا  

س أن  -        ضرورة " یراعي ما یلي للتحكم في الضعف لدى الطالب على الُمَدرِّ

اكتشاف العیوب الخلقیة واألمراض الجسمیة لدى التالمیذ منذ البدایة، البد من معالجة 

الحرج والخوف والتردد عند التالمیذ من خالل مشاركتھم بأنشطة مختلفة، باإلضافة إلى 

توثیق الّصلة بین المدرسة والبیت الحوافز المادّیة والمعنویة المشجعة، باإلضافة إلى 

والتشاور للتغلّب على صعوبات القراءة مع تنویع طرق التدریس واستخدام الوسائل 

.التعلیمیة المفیدة  

                                                        
جاسم محمود الحسون، د حسن جعفر الخلیفة، طرق تعلیم اللغة العربیة في التعلیم العام، دار الكتب  - 1

.115،ص 1، ط 1996الوطنیة، بنغازي، لیبیا   
طرق تدریس اللغة العربیة دار المعرفة الجامعیة األزاریطة . زكریا إسماعیل  - 2

  118ط،ص.،د2005
115جاسم محمود الحسون، د حسن جعفر الخلیفة، طرق تعلیم اللغة العربیة في التعلیم العام ، ص - 3  
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َفْتح الفرصة أمام التالمیذ لیقرؤوا ما یریدون ،مع تشجیعھ وتحفیزه على الكتابة  -      

تسلسل في قراءة الموضوعات والقصص وارتیاد المكتبات، االعتماد مع التالمیذ أسلوب ال

كّل حسب قدراتھ ومیولھ ونموه العقلي واللّغوي، كما یجب أن یتم ربط القراءة مع المواد 

  1."العلمیة األخرى، مع ضرورة توفیر أساتذة أكفاء لتدریس القراءة

یعمل كخالصة للقول البد للمعلم أن یقف على أمراض النطقیة المتعلقة بالتالمیذ، و -      

 "َبْیدَ " على معالجتھا فمثال عند قراءة تلمیذة في القسم النھائي آداب للنص أخطأت في نطق
وجعل التالمیذ یندمجون داخل الفصل بعید عن التوتر والخجل، وربط . "بِیدَ "ولفظتھا 

ذ القراءة مع األنشطة التعلیمیة كما ال بد من تنویع أسالیب القراءة والوسائل مع تحفیز التالمی

على المطالعة والكتابة من خالل توفیر الكتب المناسبة لقدراتھ العقلیة ومیولھ وتوفیر أساتذة 

.أكفاء  

: تعلیم القراءة في المرحلة الثانویة وتقویمھا: ثالثا  

یقرأ قراءة صامتة، وجھریة " یتم تعلیم القراءة في المرحلة الثانویة بجعل الّطالب ) أ

للمعنى في الجھریة، كّما أّنھ ال ُیْشَترط على المعلّم أن یقرأ كون مفھومة وسریعة، ممثال 

التلمیذ أصبح أكثر تمكًنا، البد للطالب أن یستخرج األفكار الرئیسیة والجزئیة بعد تذوقھ 

للُمْتعة، وبالتالي تتكون لدیھ ... للنص، واألحسن أن یبدأ بقراءات القصص والفكاھات 

فنلتمس فیھ المقدرة على . لفقرات واألفكار نقدا بّناًء وسلیما القدرة على نقد الموضوعات وا

ي المسائل باالعتماد على المراجع والفھارس والمعاجم مع توظیف ما .    البحث وتقصِّ

.تعلّموه من فنون لغویة في درس القراءة  

                                                        
اللغویة، المرشد الفني لتدریس اللغة العربیة،مكتبة الثقافة فیصل حسین طحیمر العلي،المھارات   - 1

181ص.ط ،.س.ط ، د.د.للنشر والتوزیع،   
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تجسید كما البد من توجیھ الطالب إلى اختیار ما یناسبھم من كتب اللغة وآدابھا للمطالعة، و 

كل ما یقرؤه الطالب من خالل توظیف درس القراءة والمطالعة والمقال في القدرة عل 

  1."التعبیر بشكل سلیم ودقیق ومبتدع

كخالصة للقول البد من تعلیم الطالب القراءة الصامتة ثم الجھریة بشكل واضح  -         

جب والوقوف على وسریع، مع توضیح طریقة اإللقاء من خالل استعمال عالمات التع

أغراض الكاتب، ثم استخراج األفكار الرئیسیة والجزئیة، مع ضرورة تذوق النص األدبي 

والقدرة على نقده وتفكیكھ ثم إعادة صیاغتھ بقالب جدید و المحافظة على فكرتھ األساسیة، 

مع ضرورة توظیف دروس اللغة وفنونھا في درس القراءة، وبالتالي یكون قادرا على بناء 

.صوص إبداعیة جمیلة و صحیحةن  

تحقیق : " من أھمّیة تقویم القراءة في المرحلة الثانویة فیما تعلق بالقراءة الجھریة) ب

السالمة في النُّْطق ومراعاة المخارج الصحیحة، ومراعاة المخارج الصحیحة، القدرة على 

بشكل حسن وتمثیل  ضبط الكلمات بالشكل الصحیح، والّسرعة المناسبة مع التمّكن من األداء

المعنى ومراعاة عالمات الترقیم، والفھم الدقیق لألفكار الكلّیة والتفصیلیة مع تحدید اتجاھات 

  2."الكاتب وامتالك تقنیة التلخیص للموضوع مع االنتفاع منھ

نستنتج بأّن تحقیق القراءة الجھریة بشكل سلیم ونطق واضح بمخارج صوتیة صحیحة  -    

التفاعل مع أفكار النص من تجسید ألغراضھ المختلفة من غضب وتعجب  ،مع القدرة على

واحترام عالمات الوقف،والقدرة على تجزئة النص وبنائھ بطریقة جدیدة مع المحافظة على 

.سیاقھ  

                                                        
اإلعدادیة : حسني عبد الباري عمر، االتجاھات الحدیثة للتدریس اللغة العربیة في المرحلتین.د - 1

147ط، ص.، د 2000والثانویة ،مركز اإلسكندریة للكتاب مشرفة  االزارابطة ،   
 

فیصل حسین طحیمر العلي،المھارات اللغویة، المرشد الفني لتدریس اللغة العربیة،مكتبة الثقافة للنشر  - 2
.327ص .ط ،.س.ط ، د.د.والتوزیع،  
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القدرة على استخدام السیاق في :"أما تقویم القراءة الصامتة تمكًنا من تحقیق المھارات التالیة

ت الجدیدة مع القدرة على القراءة بسرعة وفھم األفكار الكلّیة مع القدرة تعریف معاني الكلما

1."على تفسیر المقروء وتحلیلھ مع التمكن من النقد والتطبیق المعارف في مجاالت متنوعة  

كخالصة القول نجد بأّن تقویم القراءة الصامتة تسمح لنا بتحقیق القراءة بشكل سریع، مع 

.خل النص، وفھم األفكار الكلیة وإعادة صیاغتھاإدراك لمعاني الكلمات دا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
فیصل حسین طحیمر العلي،المھارات اللغویة، المرشد الفني لتدریس اللغة العربیة،مكتبة الثقافة  – 1

.327ص .ط ،.س.ط ، د.د.للنشر والتوزیع،     
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سیاسة التخطیط اللغوي: المبحث الحادي عشر  

السیاسة اللغویة :أوال -         

بعد أن تطرقنا إلى األخطاء اللغویة في مدارسنا وداخل لغتنا الجمیلة وجب على  -      

الواقع االجتماعي من خالل مراعاة  احترام" الّدولة أن تنتھج سیاسة لغویة تقوم على 

عناصره التي تعتمد على العقیدة والتاریخ المشترك للمجتمع، والكیان الوطني والھوّیة 

النابعة من كیانھ واللغة المجسدة لثقافتھ، المّعبرة عن حضارتھ فاللّغة العربیة وبعد خروج 

  1."زائرالمستعمر أصبحت لغة وطنیة أصلیة مع تعدد لساني عبر ربوع الج

: الذي ردد قائال الشیخ عبد الحمید بن بادیسمن خالل الفقرة توقفنا مقولة  -          

وھي من الّثوابت التي ال یجب أن نزیغ  ،"اِإلْسالَُم ِدیُنَنا َوالَعَرِبیَّة لَُغُتَنا َوالَجَزاِئر َوَطُنَنا"

یاسة اللغوّیة والمتمثلة في البرنامج الدراسي، وبما أّن الجزائر ذا مساحة  عنھا في رسم السِّ

شاسعة، فھو زاخر باللّھجات وكمثال على ذلك األمازیغیة في بالد القبائل التي تختلف في 

ندسي اللّغة أثناء وضع البرنامج احترام بنائھا عن اللّغة العامّیة والعربیة لذا وجب على مھ

.ھذه المرتكزات الوطنیة  

يالتخطیط اللغو: ثانیا  

وُیقصد بھ "بعد أن تحّدثنا عن الّسیاسّیة اللغوّیة سنتطرق إلى التخطیط اللغوي -      

الَتسطیر بمساھمة الوسائل المساعدة  على تطبیق السیاسة اللغوّیة من خالل الغایات 

والمرامي ،أي بناء منھاج لغوي في التربیة والتعلیم مع مراعاة مستجدات واألھداف 

الحیاة،وبما أن الجزائر تتسم باالزدواجیة اللغوّیة ،نجد أّن العربّیة ما زالت ضعیفة ، 

والسبب یعود إلى السیاسة االستعماریة التي جعلت العربیة مھمشة ،وأحلّت اللغة 

.األجنبیة في اإلدارة والتعلیم  

                                                        
د عبد الحمید عیساني ، نظریات التعلم وتطبیقاتھا في علوم اللغة اكتساب المھارات اللغویة األساسیة، .- 1

104، ص2011،  1دار الكتاب الحدیث ،القاھرة،مصر،ط   
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وعلیھ كان ال بد من التخطیط لوضع اللغة القومیة لغة التدریس ،والبدایة  -      

كانت سیاسة التعریب في مدارسنا من أجل احتواء زحف اللغات األخرى ،الفرنسیة 

فالتخطیط یقتضي إعداد مناھج تعلیمّیة للحصول  .على حساب  العربیة ...العامیة,

عارفھم ومھاراتھم ،والعنایة بالمتعلم على معلومات حول حاجات المتعلمین من م

        1."والتفطن لحاجاتھ الحقیقیة،وبالجانب الصوتي واألداء الجّید لھذه األصوات

كخالصة للقول نجد بأن التخطیط اللغوي ھو التسطیر من خالل االعتماد  -        

لد لبناء منھاج على الوسائل المختلفة واألخذ بعین االعتبار االزدواجیة اللغویة في الب

تعلیمي محترمین فیھ األھداف، والغایات والمرامي  دون أن ننسى التطور الحاصل، 

ولكي نجنب تالمذتنا األخطاء أثناء تعلمھم اللغة العربیة وھي لغتھم األصلیة البد من 

االعتناء بالجانب الشفھي أي القدرة على التحدث بطالقة وفصاحة وال یكون ذلك إالّ 

.بالجانب الصوتي ثم المعرفي ثم العمل على تطویر مھاراتھمباالھتمام   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        

د عبد المجید عیساني، نظریات التعلم وتطبیقاتھا في علوم اللغة اكتساب المھارات اللغویة األساسیة . - 1
. 105، ص2011، 1الحدیث، القاھرة ،مصر،ط دار الكتاب  
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:بناء المحتوى اللغوي: المبحث الثاني عشر  

إّن التعلم ھو عملیة مركبة تقوم بین المعلم والمتعلم، لتعزیز المعلومات واكتسابھا  -          

وال بد من بناء " البیداغوجیة والتفاعل معھا وحتى تتحسن العملیة التعلیمیة محققة أھدافھا 

اختیار المحتوى، العرض، التدرج، (  :المحتوى التعلیمي اللغوي المناسب للمتعلمین
  1)"الترسیخ، التقویم

نقصد بھ مجموع خبرات ونشاطات المنھاج بما فیھا الكتاب : فاختیار المحتوى" -        

والبد ،ات الدارسین وأغراضھم المدرسي، وینبغي أن یكون المحتوى المعرفي متصال بخبر

من ربطھا مع الجانب الثقافي، وعلیھ البد أن یكون المحتوى یراعي خطة علمیة واقعیة 

وعلیھ وجب أن یكون المحتوى متسلسال . محكمة،وإالّ أصبح االضطراب ھو سید الموقف

ل من وھذا ما نجده غائبا في المقررات الدراسیة في أغلب المراح .بدعم الملكة اللغویة

االبتدائي إلى الثانوي،باإلضافة إلى مراعاة طاقة المتعلم وخصائصھ الذاتیة، ولتحقیق نجاعة 

في المحتوى وجب استثمار البحوث العلمیة في ھذا المجال، ألنھ إذا لم تستثمر ھذه البحوث 

یة میدانیا یكون إعداده عبثا ، واختیار المحتوى یقوم على ارتباط المحتوى باألھداف التربو

وضرورة مواكبة المحتوى للتقدم العلمي، مع مراعاة مستوى المتعلمین واستعداداتھم والبد 

  2."وربط الخبرات السابقة مع الحاضر. أن یعكس المحتوى ثقافة المجتمع ومعتقداتھ

اختیار ن المحتوى یقوم على مجموعة من الشروط منھا من خالل القول نجد بأ -        
فھو یقوم  :، وفیما یخص اختیار المحتوىوالتدرج والترسیخ والتقویمالمحتوى والعرض 

على خبرات الدارسین ویراعي مستوى المتعلمین، والبد من جعلھا ترتبط بثقافة المجتمع 

وثوابتھ كما البد من جعل المحتوى یعایش التطور الحضاري واستثمار الدراسات والبحوث 

.من الخبرات السابقة وتجسیدھا مع الحاضر الجامعیة لتحسین المحتوى مع االستفادة  

                                                        
د عبد المجید عیساني  نظریات التعلم وتطبیقاتھا في علوم اللغة اكتساب المھارات اللغویة األساسیة . - 1

132 ص 2011 1ط.دار الكتاب الحدیث القاھرة مصر  
135المرجع نفسھ ص  .- 2  
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والبد أن " عملیة العرض تلعب دورا كبیرا في العملیة التعلیمیة، إنّ : عرض المحتوى  

تتوفر في العرض على كفاءة المدرس، والوسائل لعرض الموضوع كالكتاب وتسجیالت 

اعاة اآللیات ،مع ضرورة مرصوتیة وأفالم متحركة ومطبوعات توضع بین أیدي المتعلمین 

اللغویة،مثال االعتماد على الحوار أو التحدث بأسلوب صحیح ،الكتابة،السؤال والجواب 

وھذا حسب الفصل باإلضافة إلى االھتمام بالجانب اللساني كالتركیز على األمثلة الدقیقة 

.1"عرض المادة المؤثرة في لتیسیر الموضوع،ومراعاة الجوانب النفسیة  

ا والتي تقوم على قدرة المعلم وكفاءتھ ومنجاعة المحتوى  األساس فيكخالصة للقول فإن 

فنیات، والوسائل المتنوعة المساعدة على تیسیر الدرس وجعلھ مشوقا وقریب من  یتمتع بھ

باإلضافة إلى القدرة على توظیف األمثلة بطریقة سلسة ودقیقة تساعده على . من المتعلم

. وتحسین الخط الفھم ، فالھدف ھو الكتابة الصحیحة  

إن التمكن من األساسیات التربویة ال یقوم إالّ بالتمرن وھو جزء من : التدرج"ثم   -       

التدرج لتحقیق االكتساب، ویكون ذلك بالبدء من السھل إلى الصعب، ثم تناول القواعد 

وساط العلمیة مع ضرورة البدء باأللفاظ التي یكثر تداولھا في األ. العامة التي ُتْدَرُك بسھولة 

ولقد أشار ابن . وباألكثر تواتراً بین المتخاطبین على األلفاظ التي َیْنُدُر ذكرھا ، في الكالم

   2."وھو أساس تعلیم أي فن أو أي علم. خلدون إلى ضرورة التدرج في عملیة التعلیم

لمیذ قادرا إن التدرج كخالصة للقول ھو آلیة ُتَسھّل عملیة االكتساب، وتجعل الت -        

على اإلدراك، وال یكون التدرج إال من خالل االبتداء من السھل إلى الصعب، حتى یتمكن 

من االستیعاب بسھولة ثم ضرورة االعتماد على القواعد العامة مثال دراسة الجملة دون 

الدخول إلى تفصیالت واالعتماد على األلفاظ الشائعة والمتداولة واالبتعاد عن األلفاظ 

.  اكیب المتروكةوالتر  

                                                        
نظریات التعلم وتطبیقاتھا في علوم اللغة اكتساب المھارات اللغویة األساسیة   ،د عبد المجید عیساني. - 1

. 135 ص ،2011 ،1، طمصر ،القاھرة ،دار الكتاب الحدیث  
137ص المرجع نفسھ - 2   
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ونقصد بھ تثبیت المعلومات في ذاكرة المتعلم، من خالل جعل اللغة : " الترسیخ ثم        

ومن خالل . وسیلة للمحافظة على المعلومات وتقویتھا في الّذھن السترجاعھا عند الحاجة

حفظ بعض الممارسة الفعلیة لّلغة تساعدنا على عملیة الترسیخ، مع األخذ بالطرق اآلتیة من 

النصوص النموذجیة، والتدرب على حسن التصرف والتلقائیة في التعامل مع اللغة، 

  1."فكثرة القراءة تكسبنا الملكة اللغویة. باإلضافة إلى كثرة المطالعة باللغة األصلیة

كخالصة للقول نجد بأن عملیة الترسیخ تساعد على تخزین اللغة وكل ما ھو  -         

ھ ثم استرجاعھا من الذھن عند الضرورة، فكثرة المطالعة وحفظ النصوص متعلق بمعلومات

سواء أكان من القرآن أو السنة أو األشعار أو القطع األدبیة والتعامل بھا من خالل االستماع 

.وحسن النطق  

أّما التقویم فقد أفردنا لھ فصال كامال نظرا ألھمیتھ في المحافظة على اللغة  -       

.األخطاء الكثیرة وإصالحھا من  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
نظریات التعلم وتطبیقاتھا في علوم اللغة اكتساب المھارات اللغویة األساسیة  ،دعبد المجید عیساني - 1

  138، ص2011، 1ط.یث، القاھرة ،مصر،دار الكتاب الحد
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:الرصید اللغوي: المبحث الثالث عشر  

بعد أن تحدثنا عن عرض المادة سنحاول أن نشیر إلى المادة الغویة أو الرصید  -         

ویكون تحدید  ،...."المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوممن خالل ما دعت إلیھ 

ات والتراكیب العربیة الفصیحة الجاریة على الرصید من خالل ضبط مجموعة من المفرد

مقیاس كالم العرب، والتي یحتاج إلیھا التالمیذ في مرحلة التعلیم االبتدائي إلى الثانوي، 

حتى یتسنى لھم التعبیر عن األغراض والمعاني التي تجري في التخاطب الیومي،من ناحیة 

تعلمھا الطالب قي ھذه المرحلة من التعبیر عن المفاھیم الحضاریة والعملیة التي یجب أن ی

التعلم من ناحیة أخرى، وھذا یعني أن الغرض من المشروع ھو أن یكتسب الطالب في كل 

ضبط رصید الطالب : مرحلة من مراحل تعلیمھ ما یحتاج إلیھ، وھذا یستدعي خطوتین ھما

   1."اللغوي، وثانیا مراقبة االستفادة

ي یتكون عند الطالب من خالل كمیة الكتب التي یطالعھا بذلك نجد بأن الرصید اللغو -      

والنصوص التي یقرأھا وسائر الكتب، فبذالك یضبط المفردات والتراكیب وال یتحقق ذلك 

إال بمراقبة ما یتعلمھ، والذي یتجسد في تعبیره سواء أكان كتابة أو كالما، فھو ُیَعد مقیاس 

.للثروة اللغویة  

.بترسیخ المھارات اللغویة والتي سنتحدث عنھا في المبحث اآلتي وال یتأتى لنا ذلك إال  -  

 

 

 

 

 

                                                        
سعاد عبد الكریم الوائلي، طرائق تدریس األدب والبالغة والتعبیر بین التنظیر والتطبیق، دار  - 1

33، ص1، ط2004الشروق، عمان ،األردن،    
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المھارات اللغویة: المبحث الرابع عشر  

إّن التحدث عن األخطاء اللّغویة یجعلنا نتوقف عند نقطة مھمة أال وھي المھارات  -      

األخطاء اللغویة، سنحاول أن نجملھا في ھذا المبحث باختصار ألنھا األساس في تفادي 

ھي السرعة والّسھولة :  Driverدریفر" فالمھارة عند والرقي في تعلیم العربیة وأي لغة

  .والدقة في أداء عمل حركي

فھي الكفاءة في أداء مھمة ما، وھي نوعین فاألول حركي والثاني  : Munnوأما عند مان

  1".لغوي

فھي الشيء الذي یتعلمھ الفرد ویقوم بأدائھ بسھولة ودقة : في قاموسھ للتربیة: Goodوأّما 

فالمھارة ھي األداء المتقن القائم " وبشكل أدق ، 2"سواء أكان ھذا األداء جسمیا أو عقلیا

على الفھم واالقتصاد في الوقت والجھد المبذول وما یساعد على اكتسابھا الممارسة والفھم 

   3..."یھوالتعزیز والتوج

عن طریق  نخلص من خالل تعریف المھارة اللغویة إلى أّنھ ال یمكن تحقیقھا إالّ  -        

السیولة النطقیة والتحكم في اللغة  اإلعادة المتكررة والمعرفة لیست وحدھا المھارة، كما أنّ 

إذا اكتسب المھارات بمشاركة الوعي خطوة  إالّ  ،بصورة عادیة ال یصل إلیھا المرء

.ضروریة لتكوین العادات التي تؤدي من دون حاجة وھذا لتحقیق الملكة اللغویة   

ما یتكون عند الفرد وتمكنھ من تكوین كل ما یرید من  عبد المنعم" وھي في نظر  -       

رفة القواعد النحویة الجمل الجیدة، وتعني أیضا بالمعرفة اللغویة والتي من مكوناتھا مع

  4."والصرفي، ومعرفة قواعد تحویل الجمل من لغة ألخرى

                                                        
رشدي أحمد طعیمة، المھارات اللغویة، مستویاتھا، تدریسھا، صعوباتھا، دار الفكر العربي القاھرة  - 1
.29ه ص 1425 – 2004 1ط  
30المرجع نفسھ ص - 2  
فیصل حسین طحیمر العلي،المھارات اللغویة، المرشد الفني لتدریس اللغة العربیة،مكتبة الثقافة للنشر  - 3

118ط،ص.س.ط،د.والتوزیع،د  
، 1عبد المنعم أحمد بدران ، التحصیل اللغوي وطرق تنمیة دراسة میدانیة، دار العلم واإلیمان ،ط - 4

14ص ،2008  
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نخلص إلى أن األساس في تحقیق القدرة على التعامل باللغة دون الخوف من  -       

الوقوع في األخطاء،والتحكم في التراكیب الصحیحة ال یكون إال على أساس ترسیخ 

.وسنجملھا كاآلتي, ادثةوھي االستماع والمح: المھارات اللغویة  

.االستماعمھارة  :أوال  

ة عقلیة تتطلب جھدا یبذلھ المجتمع في عملیّ " یتحدد لنا مفھوم االستماع في كونھ  -     

متابعة المتكلم وفھم معنى ما یقولھ، واختزال أفكاره واسترجاعھا إذا لزم األمر، وإجراء 

أسباب منھا جسمیة أو نفسیة أو ضعف في عملیات ربط بین األفكار المتعددة، وقد تعوقھ 

1"القدرات العقلیة   

االستماع على أنھ فھم الكالم أو االنتباه إلى شيء مسموع مثل االستماع " أیضا یّعرف -     

2"إلى متحدث   

: وھنا وجب أن نحدد المصطلحات التي تتعلق باالستماع منھا  

  أي استقبال األذن ذبذبات صوتیة من مصدر معین دون أن یعیرھا السامع :  السماع

 ".سماعھ صوت القطار:"اھتماما أو إعمال للفكر مثال 

  وھو استقبال األذن ذبذبات صوتیة من مصدر معین مع إعطائھا : االستماع ثم لدینا

 .اھتماما وإعمال للفكر 

  على ما یسمع، وال یشترط فیھ  ویكون بانتباه المستمع وانتباھھ: اإلنصاتثم

والفرق بین اإلنصات . أي ینصرف ذھنھ ویتشتت ویسھو. االستمرار في االنتباه واالھتمام

                                                        
فیصل حسین طحیمر العلي،المھارات اللغویة، المرشد الفني لتدریس اللغة العربیة،مكتبة الثقافة للنشر  - 1

126ط،ص.س.ط،د.والتوزیع،د  
 2002، 5حسن شحاتة، تعلیم اللغة العربیة بین النظریة والتطبیق، الدار المصریة اللبنانیة ،ط - 2

75،ص  
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َوإذا قُِرئ القُرآن فاْسَتِمُعوا لَُھ َوأْنِصُتوا َلَعَلُكم : "لقولھ تعالىواالستماع یكون في الدرجة 
  1"20األعراف " ُتْرَحُمون 

ھو عملیة تتم على مستوى الذھن تتطلب التركیز من أجل :بالتالي فإن االستماع  -      

جمع األفكار ثم إعادة استخراجھا عند الضرورة، وتتشعب لنا مصطلحا تھ، فھناك السماع 

الذي یقوم على ذبذبات صوتیة بشكل عام، ثم االستماع وھو استقبال الذبذبات مع قوة 

. ت الذي تتخلل فیھ السھو والھروب من الواقعاالھتمام والتركیز، ثم اإلنصا  

من المتعارف علیھ أن :" وتحدد لنا أھمیة تدریس االستماع على النحو التالي  -       

الطفل، یسمع، ثم یتكلم، ثم یقرأ ویكتب الحقا، ومن ھنا كان تعلم اللغة یبدأ باالستماع ، 

خصوصا .لكالم، مثلما القراءة تتالزم والكتابة فاالستماع یتالزم وا. فاللغة اْسُتْعِمَلْت مشافھة 

وأننا نسمع ونتكلم أكثر مما نقرأ ونكتب، فالسمع ھو الحاسة األساسیة في اتصال الفرد 

كما لھ الدور في : باآلخرین، وبفضل مھارة االستماع نكتسب مھارة الكالم ومھارة القراءة

َھاِتُكم الَ  :"عملیة التعلم ومن ذلك قولھ تعالى في كتابھ العزیز َوهللاُ أَْخَرَجُكْم ِمْن ُبُطوِن أمَّ
ْمَع َواألَْبَصاَر َواألَْفِئَدة َلَعلَُّكم َتْشُكُرون    87النحل "َتْعلَُموَن َشْیًئا َوَجَعلَ َلُكْم السَّ

إِنَّ "، وقولھ تعالى205سورة البقرة " َلْو َشاَء َلَذَھَب بَِسْمِعِھم َوأَْبَصاِرِھم :"وقولھ أیضا
فھذا التكرار بتقدیم السمع على البصر في اآلیات .  58النساء " َكاَن َسِمیًعا َبِصیًراهللاََ 

الكریمة التي ورد ذكرھا لدلیل على دور الّسمع فیما یتعلمھ اإلنسان والمالحظ أّن هللا عز 

2."وجل قّدم السمع على العقل ألنھ وسیلة إعمال العقل وھذا دلیل على دقة ھذه الحاسة  

إن لالستماع دور مھم في العملیة التعلیمیة، خصوصا وأن التعلیم یقوم على  -        

الجانب اللفظي، والمتعلم في معظم الوقت یكون مستمعا، فبفضل االستماع نتعلم الكالم 

وبفضلھ َتَتَنمَّى القدرة على االستیعاب والفھم كما یزید من ثروة المستمع اللّغویة، كما أّنھ 

                                                        
، 1أسالیب تدریس اللغة العربیة، دار الشروق،عمان ،األردن، طمحسن علي عطیة، الكافي في .د  - 1

196، ص2006  
195ص المرجع نفسھ - 2   
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منصت، والقرآن الكریم بدأ باألشمل األوسع وانتھى بالضیق األدق ،  لیس كل مستمع

.فاالستماع یساعدنا على نشر الثقافة وتحقیق المعرفة  

مھارة المحادثة: ثانیا  

التحدث وھي مھارة لغویة تحقق للمرء التعبیر عّما في " أما المھارة الثاني فھي -      

األداة األكثر تكرارا وممارسة واستعماال في  نفسھ، وتحقق لھ االتصال االجتماعي، أو ھي

  1" حیاة الناس وأكثر قیمة في االتصال االجتماعي من الكتابة

ویقصد بھ الكالم المنطوق : " التعبیر الشفويویطلق على ھذه المحادثة بمصطلح  -        

یزخر الذي یعبر بھ المتكلم عّما في نفسھ من خواطر، وما یجول بخاطره من مشاعر وما 

  2."بھ من رأي أو فكر

نخلص إلى أّن مھارة المحادثة ضروریة وھي األساس في عملیة التعلیم، ومن  -       

وھو . خالل ھذه المھارة نحقق الّصلة مع المجتمع كونھا الوسیط الذي یجمع الناس فیما بینھم

.رفیھ نعبر عن مشاعرنا وما نزخر بھ من أفكا. أكثر شیوعا من الخط والتدوین  

د الطفل "أّما أھمّیة التعبیر الشفوي في التعلیم  تتحدد -       في حل عقدة اللّسان وُیَعوِّ

أّما الحیاة فتقوم على المناقشة وإبداء الرأي , والقدرة على مواجھة الناس, الطالقة في التعبیر

ألطفال واإلقناع من خالل التعبیر الواضح عّما في نفوسھم لذا وجب على المعلم أن یشجع ا

  3.على التعبیر الشفوي

فالمحادثة أساس تعلم القراءة وتحقیق النمو اللغوي، كما أّن  التحصیل القرائي المتنوع " 

  4"یدل على الدقة في التحدث كما أن المحادثة أساس فعال في إغناء الكتابة

                                                        
فیصل حسین طحیمر العلي،المھارات اللغویة، المرشد الفني لتدریس اللغة العربیة،مكتبة الثقافة للنشر  - 1

137ط،ص.س.ط،د.د.والتوزیع،   
 1تنمیتھ دراسة میدانیة، دار العلوم  واإلیمان ،ط عبد المنعم أحمد بدران التحصیل اللغوي وطرق - 2
129، ص 2008،  
129، ص المرجع نفسھ - 3   
137فیصل حسین طحیمر العلي،المھارات اللغویة، المرشد الفني لتدریس اللغة العربیة،ص - 4   
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بطالقة  نخلص إلى أّن التعبیر الشفوي أو المحادثة یساھم في جعل التلمیذ یتصف -      

یسیر المتالكھ القدرة على اإلقناع من خالل . اللسان ،ویستطیع مواجھة مشاكل قد تعترضھ

التعبیر الواضح ،وتتطور مھارة الكالم بكثرة القراءة الذي یساعده على تحقیق الملكة 

.اللغویة  

:في المرحلة الثانویة: االستماع، والتحدث: تقویم المھارات: ثالثا  

القدرة على حسن اإلصغاء ومتابعة المادة " من خالل تقویم المھارات نحقق -       

المسموعة مع القدرة على تذكر األفكار الرئیسیة واألفكار الجزئیة، كما أّنھ یمكننا من 

     التعرف على أغراض المتكلم، باإلضافة إلى ربط المسموع بالخبرات السابقة، بالمقابل 

م على تحلیل المادة المسموعة وتذوق المسموع واالنتفاع بھ، أیضا یساعدنا التقوی -        

تحقیق القدرة على التحدث بلغة سلیمة خالیة من األخطاء،و التعبیر شفوًیا عن المطالبة 

والقدرة على اإلجابة عن . والحاجات، والتعبیر بوضوح عن الفكرة المسموعة أو المقروءة

  1"األسئلة المطروحة بعبارات سلیمة

نتوصل إلى أن تقویم مھارتي االستماع و التحدث یحقق لدى الطالب في المرحلة  -       

مع تذكر لألفكار الرئیسیة ،الثانویة مجموعة من الثوابت منھا القدرة على اإلصغاء واالنتباه

والجزئیة، وربط المسموع بالمكتسبات القبلیة والقدرة على استرجاعھا في قالب تعبیري 

بعیدا عن األخطاء والزلل، كما أّن طریقة التلمیذ أثناء اإلجابة تكون في  .واضح ومفھوم

.تراكیب سلیمة تتسم بالطالقة واإلقناع  

 

                                                        
الثقافة للنشر فیصل حسین طحیمر العلي،المھارات اللغویة، المرشد الفني لتدریس اللغة العربیة،مكتبة  - 1

146ط، ص.س.ط، دون.والتوزیع،د   
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>>َلَقْد َخلَْقَنا اإلِْنَسان فِي أَْحَسِن َتْقِویٍم << : قال هللا تعالى  

.04سورة البینة اآلیة   

 

>>ِمْن أَْھِل اْلِكَتاِب أُمة َقاِئَمة  <<: وقولھ تعالى  

113سورة آل عمران آیة   

>> َذلَِك الدیُن الَقیمُ << وقولھ تعالى   

.36سورة التوبة اآلیة   

 

>> فِیَھا ُكُتٌب َقیَمةٌ << :  وقولھ أیضا  

.03سورة البینة اآلیة   

 

.الَقیوم: ومن أسماء هللا الحسنى  
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،1"فإن أنا أحسنت  فأعینوني، وإن أنا زغت فقوموني: بكر الصدیق  قال أبو :تمھید  

تلده أمك، اتقوا من تبغضھ قلوبكم، أشقى الوالة من رب أخ لم " :قال عمر بن الخطاب

2."شقیت بھ رعیتھ فأجابھ المؤمنون، وهللا لوجدنا فیك اعوجاجا لقومناه بحد سیوفنا   

یعد التقویم أحد األركان األساسیة في العملیة التعلیمیة فھو الذي یمكننا من معرفة  -        

عل التعلیمي والوسیلة التي تستعمل لقیاس أثر ما تحقق من األھداف المسطر قبل  بدایة الف

ودرجة التعلم والتعلیم ونتاج العمل المدرسي والتطورات الحاصلة في مكتسبات المتعلمین 

باإلضافة إلى أنھ عمل منظم وھادف یقوم على أسس ومعاییر تھدف من خاللھ إلى تقویم 

ل بعض التعاریف المختلفة العملیة التعلیمیة والتربویة، وعلیھ سأتطرق إلى عرض وتحلی

لعملیة التقویم والفرق بینھ وبین بعض المصطلحات التربویة ثم مستویات التقویم، أنواع 

التقویم، صعوبات التقویم، ثم خصائص التقویم، خطوات التقویم، أھداف التقویم، مزایا 

طاء اللغویة االختیارات الموضوعیة، أدوات التقویم أخالقیات التقویم التربوي، تقویم األخ

. وتصحیحھا  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        

1 - ejtaal.net/islam/madeenah  
  mawdoo3.com/  حكم سیدنا عمر بن الخطاب - 2
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.التقویم اللغوي: الفصل الثاني  

.مفھوم التقویم: المبحث األول  

َقومت الشيء تقویما وأصل القیمة : " یمكن تحدید مفھوم التقویم لغة فنقول: لغة -           

 الواو، وأصلھ أنك تقیم ھذا مكان ذاك وبلغنا أن أھل مكة یقولون، استعملت المتاع، أي

1. "قومتھ  

َقوم، قومت السلعة واستقامتھ، ثمنتھ واستقام اعتدل وقومتھ عدلتھ فھو قویم "  -        

2. "ومستقیم وما أقومھ شاذ والقوام كسحاب العدل وما یعاش بھ  

أزال ِعوَجھ،  وقوم السلعة وإستقامھا قدرھا، : درأ: " ولقد جاء في لسان العرب قوم -       

إذا استقمت بنقد فبعت بنقد فال بأس بھ، وإذا استقمت بنقد :  عبد هللا بن عباس وفي حدیث

إذا استقمت یعني قومت وھذا كالم أھل : فبعتھ بنسیئة فال خیر فیھ فھو مكروه، قال أبو عبید

.أي قومتھ: مكة، یقولون استقمت المتاع  

الشيء والقیمة ثمن الشيء  جمعھا القَِیم، وأصلھ الواو ألّنھ یقوم مقام: والقیمة -      

كم قامت ناقتك؟ أي كم بلغت، وقد قامت األمة مائة دینار أي بلغ قیمتھا مائة : ویقال. بالتقویم

التقویم لقول أھل مكة استقت المتاع أي قومتھ وفي الحدیث الشریف قالوا : واالستقامة. دینار

م:فقال, یا رسول هللا لو قومت لنا وھو من قیمة الشئ أي ,و سّعِرت َلناأْي لَ ,هللا ُھوالُمَقوِّ

حددت ومن خالل التعاریف نجد أن اللغویین أجمعوا أن أصل القیمة واو وُیقَصد بھا 

3."لنا قیمتھا.االستقامة وإزالة العوج وھو متناَقل عن أھل مكة  

                                                        
، معجم مقاییس اللغة، دار )عبد السالم محمد ھارون(أبي الحسین احمد بن فارس بن زكریا، تحقیق  - 1

43ص ,م 1979 –ه 1399، 5الفكر، ج   
الھیئة , القاموس المحیط , 817 – 769-مجد الدین محمد بن یعقوب فیروز أبادي الشیرازي  - 2

.166، ص 4المصریة العامة للمطبعة األمیریة، ج   
اإلمام أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن  منظور اإلفریقي المصري لسان العرب، دار  - 3

500- 499م، ص 1990، 1، ط12صادر بیروت لبنان، مجلد    
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   EDUCTION , EVALATIONفالتقویم في المجال التربوي  : " اصطالحا -        
األھداف التربویة الموضوعیة من نشاط الطالب وأعمال اإلدارة التربویة  قیاس مدى تحقیق

  1."من خالل التعرف على مدى فاعلیة المؤثرات والعوامل المختلفة لتحقیق ھذه األھداف

بمعنى آخر فإن لكل منظومة تربویة أھداف مسطرة تسعى لتحقیقھا داخل األسرة  -       

 یكون إال بتكامل جمیع العناصر سواء داخل المؤسسة التربویة ككل، ونجد أن تجسیدھا ال

التربویة أو المحیط من خالل تسخیر الوسائل التعلیمیة والتكنولوجیة الحدیثة لصناعة تلمیذ 

 .أو طالب قادر على حل اإلشكالیات التي تصادفھ داخل الصف أو في حیاتھ الیومیة

سطرة تسعى لتحقیقھا داخل األسرة بمعنى آخر فإن لكل منظومة تربویة أھداف م -       

التربویة ككل، ونجد أن تجسیدھا ال یكون إال بتكامل العناصر سواء داخل المؤسسة التربویة 

أو المحیط من خالل تسخیر الوسائل التعلیمیة والتكنولوجیة الحدیثة لصناعة تلمیذ أو طالب 

  .یاتھ الیومیةقادر على حل اإلشكالیات التي التي تصادفھ داخل الصف أو في ح

فمن خالل التقویم نستطیع أن نتعرف على الثغرات المنھجیة للبرامج التربویة فنعمد  -      

الذي اعتبر  فاروق شوقيعلى تعدیلھا وبذلك یتحقق لنا التطور وھذا ما أشار إلیھ الدكتور 

ا یتوقع من أن السبب الرئیسي للتقییم ھو نجاعة البرامج التربویة من أجل التغییر، وعادة م

ھذه العملیة التوصل إلى نتائج تبرر الجھود المبذولة في ھذا النشاط، ویتأكد ھذا من خالل 

بأن التقییم ھو مجموعة : "فبلوم یرىجملة من التعاریف التي اصطلحھا بعض الباحثین، 

,  2"منظمة من األدلة التي نجریھا على المتعلمین ثم نحدد درجة التغییر على التلمیذ بمفرده

على أنھا مجموعة من اآللیات واإلجراءات والوسائل :"التقویم اللغويویتحدد لھ مفھوم 

                                                        
دراسة في التعلیم عادات االستذكار ومعوقاتھا، دار عبد الرحمان محمد العیسوي، علم النفس التربوي  - 1

.60ص ,  2004,  1ط,لبنان ,بیروت , النھضة العربیة  
علوم اللغة واكتساب المھارات اللغویة األساسیة،  عبد المجید العیساني، نظریات التعلم وتطبیقاتھا في. - 2

139ص, 2011 1القاھرة ط , دار الكتاب الحدیث  
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التي یستخدمھا معلم العربیة عبر مواقف التعلیم اللغوي لتثبت من أن الطلبة ملكوا بدرجة 

   1"مناسبة من إتقان واستخدام نتاجات التعلم اللغوي المحدد لھم

بأنھ عملیة تعتمد الرقم في التعبیر عن خاصیة " أما التقییم فنقصد بھ اصطالحا  -        

لم یعد ھناك "علیھا، ویقال  االتفاقالمقاسة ویتم التواصل للرقم عن طریق وحدة القیاس ویتم 

  "للنقاش فقد تحدثت لغة األرقام

المنشودة ثم دراسة نجده یتضمن تحدید األھداف التربویة : وفي المیدان التربوي -       

نحو تحقیق ھذه األھداف والتعبیر عن نتائج الدراسة باألرقام  –التالمیذ  -مدى تقدم الطالب 

أو باألوصاف، ثم إجراء مقارنات وموازنات باالستناد إلى معاییر عمریة أو وصفیة وأخیرا 

  2."استصدار أحكام على مقدار أو مناسبة الجھد المبذول للتالمیذ 

من ھنا نخلص إلى أن التقییم اللغة یقصد بھ إصغاء القیمة على الشيء، وبذلك و -      

عرف على أنھ عملیة تقویم على الرقم بشكل أساسي لیتم المقارنة بین التالمیذ وتحدید 

مستواھم ومدى استیعابھم من خالل المعدالت أو سلم التنقیط مع مراعاة معاییر عمریة أو 

ویم اللغوي ھو جملة من اإلجراءات وما یستخدمھ المعلمون وصفیة، في حین نجد أن التق

من مناھج وبرامج وعن التكنولوجیات التعلیم لیتأكدوا من ترسیخ المعارف اللغویة لدى 

  .طلبتھم

فنجده یعتبر التقییم عملیة تنظیمیة ومن خاللھ یتم تحدید مقدار  :"جروالندأما  -       

  "أھداف التربویة لدى التالمیذ 

                                                        
 1ط,األردن , عمان, لتدریس اللغة العربیة، دار الثقافة ينفلا حیمر العلي، المرشد فیصل حسین ط - 1

.312ص,  1998  

األردن , عمان, خالد حسین مصلح ، في القیاس والتقویم دار مجد الوي ،د سامي عریفج  - 2
  40ص ,م 1999ه 1419, 4ط
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فیرى أن التقویم ھو المعاینة والتي تشمل مالئمة بین :" جون ماري دي كاتل وأما  -      

   1"مجموعة من المعاییر و األھداف المحددة وذلك التخاذ قرار 

ومن خالل التعاریف الثالثة نجد أن التقویم یھدف إلى معرفة مستوى اإلدراك والفھم  -     

ق أھداف حیث یكون عونا في ضبط مشكالت لدى المتعلم، وتحدید درجة نجاح تحقی

وتشخیص األوضاع ومعرفة العقبات بقصد تحسین العملیة التعلیمیة ورفع مستواھا وتحقیق 

  .األھداف

فنجدھما یعتبران  "التقویم والقیاس " وكثیرا ما یحدث الخلط بین مصطلحین  -      

لذا كان ال بد من أن نمیز وجھان لعملة واحدة وكالھما یرمیان إلى تحقیق نفس األھداف 

  .بینھما 

ھو أكثر شموال وسعة من القیاس، فالتقویم یكون شامال للحیاة المدرسیة :فالتقویم  -     

بأكملھا أما القیاس فھو ُیْعَني ِعنایة خاصة بالتحصیل الدراسي للُمَتَعلِّم وھو أداة للتقویم، َیتَِّسم 

اصّیة وصفیة فھو یشمل مدى استیعاب التلمیذ بطابع كمي رقمي فحین نجد أن التقویم لھ خ

   2"وفھمھ وإتقانھ وكذا التمكن من المھارات المتعلمة

فُّجل : وكخالصة نجد أن تعدد المفاھیم حول التقویم یعني اختالف أھمیتھ ودوره -    

التعریفات تنصب في بوتقة واحدة باعتباره عمل تربوي یھدف إلى تبیان مدى استفادة 

العمل الذي قام بھ والُحْكم علیھا بفشل أو بنجاح من أجل تحقیق المرامي  المتعلم من

  .المنشودة

فالتقویم أشمل وأعم من القیاس وما القیاس إال جزء من التقویم وقد نصطدم بمشكل "  -      

فالتقویم ھو التعدیل والتصحیح، أما التقییم فھو فعل " التقویم والتقییم"اصطالحي  أال وھو 

وھناك قواسم مشتركة فیما بینھا مثل : مقصود ومنظم اجتماعیا یؤدي إلى إنتاج حكم قیمة

                                                        
غة واكتساب المھارات اللغویة األساسیة، علوم الل عبد المجید العیساني، نظریات التعلم وتطبیقاتھا في. - 1

140ص, 2011, 1ط , القاھرة,دار الكتاب الحدیث    
عبد الرحمان محمد العیسوي، علم النفس التربوي دراسة في التعلیم عادات االستذكار ومعوقاتھا، دار  - 2

.60ص ,  2004,  1ط,لبنان , بیروت, النھضة العربیة  
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جمع المعلومات والحكم واتخاذ القرار وبالتالي نضبط موضوع التقویم، التقییم في میدان 

ي اللغة العربیة كلمة التقویم أي إعطاء تقابلھا ف ENALUATIONالتربیة والتكوین فكلمة 

قیمة ومن ثمة فإن التقییم من الناحیة االصطالحیة فھو إصالح االعوجاج وبالتالي فالتقویم 

   1"أعم وأنسب 

وبذلك یكون قد تحقق لنا " وبالتالي تكوین فرد صالح سوي قادر على اإلبداع، -        

واألركان ھي مكملة  –التقویم  –ة أال وھو الركن الرابع واألساسي في العملیة التربوی

لبعضھا البعض، یتأثر كل منھا باألخر، فالتقویم یتأثر بطرق التدریس ویؤثر فیھا وبالتالي 

ال بد أن یكون التقویم مصاحبا للعملیة التربویة كظل لھا وال یمكن أن ُتْؤتِي العملیة التربویة 

,  مام ومفتاح الرقابة لإلنتاج في العملیة التربویةفھو صمام األ,ثمارھا بغیاب التقویم المستمر

  وبھ نقیس كفاءة العملیة التربویة في أي مرحلة من مراحلھا

  المناھج                طرق التدریس  

 

 

التقویم                                    األھداف                       

  2"بین األركان األربعة  للعملیة التربویةشكل تخطیطي یوضح العالقة  -

 

 

 

 

                                                        
, مجلة العلوم اإلنسانیة, التقویم والقیاس التربوي ودوره في إنجاح العملیة التعلیمة,یحیى علوان  . د - 1

  2007, عشر ماي, العدد الحادي,بسكرة ,جامعة محمد خیضر 
48ص, 2001 1421, 2ط,لبنان ,بیروت , دار النھضة العربیة,.نحو تقویم أفضل, أنور عقل. د - 2  
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: العالقة بین القیاس والتقویم: المبحث الثاني  

نجد أن القیاس یھتم : " وتنحصر أھم الفروق بین القیاس والتقویم في النقاط اآلتیة  -       

بوصف السلوك أما التقویم فإنھ یحكم على قیمة ھذا السلوك كما أنھ یعد كمفھوم أعم وأشمل 

.من القیاس الذي یصف السلوك وصفا كمیا في حین أن التقویم یصفھ وصفا كمیا ونوعیا  

اس أكثر موضوعیة من التقویم، لكنھ أقل منھ قیمة من الناحیة التربویة، یعتبر القی -      

نظرا ألن معرفة النتائج بدقة وموضوعیة من غیر تقدیر  لقیمتھا ال یعني شیئا أما إذا فسرت 

النتائج وقدرت قیمتھا في ضوء معاییر، واتخذت نتائج ھذا التقویم بوصفھا أساس لمساعدة 

  1."تصبح ذات فائدة كبیرة، وھذا ما تقوم بھ عملیة التقویمالطلبة على النمو فإنھا 

ومن ھنا نستنتج بأن التقویم ھو عملیة منھجیة تتضمن جمع المعلومات عن سمة  -      

معینة، واستخدامھا إلصدار حكم عن ھذه السمة في ضوء أھداف محددة لمعرفة مدى 

ا القیاس فھو عملیة منھجیة محددة الكفایة من أجل تحقیق تعدیل وتصحیح العمل التربوي أم

یكن من خاللھا التعرف على كمیة ما یوجد في الشيء المقیس من السمة أو الخاصیة التي 

.نقیسھا  

 

 

 

 

 

 

 
                                                        

فنون تدریس أسالیب اللغة العربیة بین النظریة , محمد فؤاد الحوامدة.د ,عاشور قاسم  راتب.د - 1
413ص  2009, علم الكتب الحدیث, والتطبیق  
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.مستویات التقویم: المبحث الثالث  

تعد المعلومات المحیطة والمستخدمة خالل عملیة التقویم الممارسة على الفئة  -        

 :"حسب الطرق المنتھجة، فظھرت لنا أربع مستویات للتقییم شھیرة منھاالمتعلمة، تختلف 
                       KIRK.PATRIKأسلوب كیرك باتریك 

  :ونجده یجیب على أربع أسئلة Donalad.kirk.patrikواألكثر نجاعة واستعماال 

  .ھل كان المشاركون سعداء بالبرنامج؟ وھذا في مستوى ردة الفعل )1

  .تعلَّم المشاركون من البرنامج؟ في مستوى التعلمماذا  )2

  .ھل غّیر المشاركون من سلوكھم بناًء على ما تعلّموه؟ في مستوى السلوك )3

  1."ھل أثر التغییر في السلوك على المؤسسة بشكل إیجابي؟ في مستوى النتائج )4

َھا رّدة الفعل ویعّد فمن خالل األسئلة یتضح لنا النتائج المنعكسة على التلمیذ، أ -        َھمُّ

أساس استمرار التقویم من خالل التفاعل مع األسئلة و التجاوب معھا وجعلھا في دینامیكیة 

وحیویة ثم یأتي مستوى التعلم ویتضح من خالل قیاس تعلم المبادئ والمھارات وھي تبین 

یقات ثم لنا مدى استیعابھم وفھمھم ، وتختلف من اختبارات على الورق ومشاریع وتطب

المستوى الثالث السلوك الذي ینظر إلى كیفیة أداء العمل وكیفیة تكیف التلمیذ مع التدریب 

  .وإیجاد حلول لھ

ویتحقق لنا المستوى الرابع في النتائج،وھو یجمع بین نتائج البرنامج وتطویر  -        

  .المؤسسة من خالل رفع الكفاءة

م المعلومات على أربع  :  parkerركر األسلوب الثاني فھو لبا"وأما  -        بحیث ُتَقیِّ

مجموعات من خالل أداء العمل وأداء المجموعة ورضا المشارك وكمیة المعرفة التي 

  :ویتكون من مستویات  1"اكتسبھا المشارك

                                                        
دار قباء للطباعة , مداخلھ التنمیة البشریة تطویر األداء المعلم.عبده غریب، التخطیط التعلیمي عملیاتھ - 1

197ص, 2001, القاھرة, والنشر والتوزیع  
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إال  بتریكففي الوھلة األولى المراقب لھذا األسلوب سیرى بأنھ متشابھ مع أسلوب  -      

ات جلیة، ففي أداء العمل یتم مراقبة مدى تقدم األشخاص في العمل وینعكس أنھ یوجد اختالف

ھذا التطور على ناتج العمل ونوعیتھ والتوقیت وكذا توفیر النفقات وكل ھذا یؤدي بالطبع 

  .إلى تحسین األداء

وأما أداء المجموعات فھو یطبق على الفرد أو المؤسسة من خالل التأثیرات  -         

. كمعدل األخطاء والتكالیف بالنسبة للمؤسسة في العمل سواء للعامل أو التلمیذالمحتملة 

داخل الفصل ویتم عن طریق المقارنة بین البیانات المجمعة وفیما یخص رضا المشاركین، 

نجده یھتم بالمشاركة ومدى تقبلھ بمحتوى البرنامج وكذا تفاعلھ مع طرق التدریب والوسیلة 

  .المستوى وھو استعمال االستمارات لصبر اآلراءاألنجح لھذا النوع من 

والمجموعة األخیرة ھي المعارف التي حصل علیھا المشاركون وینظر ھذا النوع  -         

  .في مدى استیعاب التالمیذ للمھارات واألسالیب وكیفیة تجسیدھا في حیاتھم الدراسیة

واختصار  2"دود األفعال والذي یعتمد على محصالت ر "أسلوب شركة بیل"ثم -        

مدى قبول المشاركین في عملیة تعلم البرنامج من التوزیع الزمني والمواد المدرسیة وطرق 

التدریس واألنشطة ومحصالت اإلمكانیات ویعتمد على التوقع في معرفة مدى استیعاب 

  المشاركین وما ھي النتائج المحصل علیھا في األخیر

وھي تالحظ مدى قدرة المشاركة على تجسیده مع تعلمھ في ثم محصالت التطبیق،  -       

  .الواقع المعاش 

   3"من خالل السیاق والمدخالت وردود األفعال  أسلوب كیرو"وآخر 

  ویتجلى لنا مما سبق أن أفضل أسلوب ھو أسلوب باتریك

                                                                                                                                                                             
دار قباء للطباعة , مداخلھ التنمیة البشریة تطویر األداء المعلم.التخطیط التعلیمي عملیاتھ عبده غریب، - 1

199ص ,2001, القاھرة, والنشر والتوزیع  
201المرجع نفسھ ص  - 2  
202ص: المرجع نفسھ - 3  
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من خالل ما قلناه نجد بأن ھذه األسالیب تكمل بعضھا البعض وھي تعمل على  -       

  قرب من التلمیذ الت

بإبعاده عن روتین التحفیظ وجعلھ یتقبل األسئلة وتجسید فیھ روح التحلیل  -       

  . انطالقا من الحیاة الیومیة ، واالستنباط
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  :تتحدد مجاالتھ كاآلتي: مجاالت التقویم: المبحث الرابع

عند التحدث عن تقویم الطالب، فالتحدث یكون بصفة شاملة تشمل التقویم  :الطالب" )1

  .النفسي والتربوي والصحي واالجتماعي

فتقویم الطالب ھو عبارة عن إطالق حكم على تحصیلھ ونموه وصحتھ وقدراتھ  -          

لمھ ثم واستعداداتھ وذكائھ ومھاراتھ وتكیفھ أي إصدار حكم على العوامل التي تتدخل في تع

 :   محاولة العالج في مسارین متالزمین متوازیین والشكل سیوضح ذلك

 القیاس            التقییم               التقویم

  

 االختبارات        إصدار الحكم         عالج الضعف

  

أو  تقویم المعلم من خالل شخصیتھ وكفایتھ التعلیمیة، اتجاھاتھ نحو مھنتھ: تقویم المعلم) 2

استخدام صحائف التقدیر الذاتي أو قیاس مدى : طالبھ، وتتعدد أسالیب تقویم المعلم منھا

كفایتھ باألثر الذي یحدثھ عند طالبھ، أو من خالل تقویمھ من قبل الطالب والمدیرین 

  1"والمشرفین التربویین

أحد الركائز نخلص من ھنا إلى أن مجاالت التقویم تتحدد في تقویم الطالب وھو  -         

في العملیة التعلیمیة مع األخذ بعین االعتبار لجمیع العوامل التي قد تتدخل في تحدید مستواه 

من عامل نفسي، اجتماعي، صحي، تربوي، ویتم بإعطاء الحكم على نموه وتحصیلھ وكل 

مھاراتھ مع معالجتھا من خالل مساره الدراسي، أمل تقویم المتعلم فیتم بتحدید شخصیتھ 

فایتھ التعلیمیة ولعل أھم وسیلة یتحدد بھا مستوى المعلم ھو مدى تأثیره على طالبھ وك

وإقناعھم ویتم تقویمھ من خالل زیارة المدیرین والمفتشین التربویین لھ باإلضافة لمالحظة 

  .الطالب لھ
                                                        

64ص , نحو  تقویم أفضل, أنور عقل.د - 1  
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یتضمن مجموعة من الجوانب منھا أھدافھ من حیث ارتباطھا بفلسفة  :تقویم المنھاج)" 3

مع، واألھداف العامة للتربیة ومدى شمولیتھا وتوازنھا ووضوحھا وتحدیدھا ومناسبتھا المجت

للطالب، وتطورھا ومراعاتھا للتجدیدات والتغیرات التي تطرأ على حیاة المجتمع وطبیعة 

وتنظیم معارفھ تنظیما ینسجم مع . المعرفة، أیضا تقویم محتواه من حیث ارتباطھ باألھداف

      وتطوره لیواكب التغیرات العلمیة والمعرفیة واالجتماعیة، باإلضافة إلى البنیة المعرفیة 

تقویم أسالیب تدریس المنھاج ومدى انسجامھا مع األھداف والمحتوى وطبیعة             - 

  1."الطالب واإلمكانات والتغیرات المعاصرة في التعلیم والتعلم

ومن خالل ھذا القول نجد أن تقویم المنھج یقوم على تحدید أھدافھ التي یرمي            - 

أي إلى تحقیقھا والتي تنقسم إلى عامة وھي ما تنسجم مع المجتمع وتقالیده، ومنھا الخاصة 

وال بد من صیاغتھا في قالب تناسب  –المادة المعرفیة  -تحقیق أھداف الدرس بمعنى آخر

اسي مع مراعاة كل االختالفات والتوجھات والتركیز على القیمة فیھ المكان والزمان الدر

  . العلمیة لعملیة التعلیم

من خالل تحدید نمط اإلدارة والسلوك اإلداري للمدریین، : تقویم اإلدارة التربویة) " 4

والكشف عن مدى فعالیة اإلدارة في تحقیق األھداف التربویة المنشودة للمؤسسة التربویة، 

ارسات اإلداریة والفنیة للمدیرین في إطار المسؤولیات والمھمات التي تشتمل وتقوم المم

وغالبا ما یتم التقویم لإلدارة باستخدام صحائف التقدیر الذاتي للمدیرین أو من . علیھا اإلدارة

خالل تقویم المعلمین أو الطالب أو المشرفین التربویین وفق معاییر وأدوات ُتَصَمم لھذا 

  2."الغرض 

نخلص إلى أن عمل اإلدارة التربویة یساھم في تحقیق األھداف التربویة وتسھیل  -         

تجسیدھا داخل المؤسسة التربویة ویتم تقویمھا من خالل استخدام أدوات ومعاییر مصممة 

  .لھذا الغرض

  
                                                        

64ص , عقل نحو  تقویم أفضل, أنو.د - 1  
65ص :المرجع نفسھ- 2  
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  : أنواع التقویم: المبحث الخامس

  : تتعدد أصناف التقویم ویمكن أن نحملھا كاآلتي -

ویطلق علیھ بالسلوك : diagnostigne   évaluation : التقویم التشخیصي :أوال

ألمدخلي، ونجده یطبق في بدایة العام الدراسي من أجل تكوین لمحة حول المكتسبات 

المعرفیة القبلیة للمتعلم، وتھیئتھ الكتساب معارف جدیدة أو یطبق في بدایة كل درس أو بعد 

یھدف إلى معرفة الجوانب القوة والضعف وكذا التأكد من االنتھاء من الوحدة التعلیمیة و

اكتساب المعرفة بشكل مستمر باإلضافة إلى اكتساب كل من المعلم والمتعلم للتغذیة 

  1."الراجعة

فالتقویم التشخیصي یعد وسیلة للتحكم في المستویات المعرفیة وتوجیھ التعلم  -         

  .األھداف المسطر لھا أنفابحیث یتم استخدام األسئلة لتحقیق 

ویندرج ھذا النوع داخل  formative évaluation: التقویم التكویني البنائي: ثانیا

الدرس بحیث یساعد المتعلم بضبط تعلیماتھ وتزویده بمعلومات مناسبة ونجده یھدف إلى 

اج، وكذلك تعدیل التعلم والتحكم في المستویات التعلیمیة أي من جانب المعلم والمتعلم والمنھ

  .االستمرار في اكتساب المعرفة

ُیْسَتْعمل ھذا النوع بعد   "sommative évaluation  :التقویم التحصیلي: ثالثا

االنتھاء من الدرس أو الوحدة حیث یركز على األداءات أي ما یتم إنتاجھ حسب مقیاس 

كذا تحقیق ویھدف إلى مدى التفاعل بین عناصر الفعل التعلیمي و: النجاح المخطط لھ

  2"مستوى النجاح باإلضافة إلى قیاس مستوى التالمیذ واألھداف المرجوة والمحققة

                                                        
عبد المجید العیساني، نظریات التعلم وتطبیقاتھا في علوم اللغة واكتساب المھارات اللغویة األساسیة،  - 1

144ص, 2011, 1ط ,القاھرة ,دار الكتاب الحدیث   
  145ص:المرجع نفسھ- 2
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علم على نفسھ حتى یتمكن من یجریھ المت auto évaluation: التقویم الذاتي: رابعا

موقعھ في المسار التعلیمي ویبعث في نفسھ الثقة ویعزز فیھ حب اإلطالع وبذل  معرفة

  1."مستواه الجھد كما یكشف لھ عن

من خالل األنواع األربعة للتقویم تتحدد لنا المرامي التي یسعى المتعلم لترسیخھا   -         

وكذا تطویر مھاراتھ التعلیمیة، وطرق تحفیزه وإبعاده عن التقاعس فھو في بحث مستمر 

  .وتكوین دءوب إلنجاح العملیة التعلیمیة والرقي بمستواه اإلدراكي واالستیعابي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        
عبد المجید العیساني، نظریات التعلم وتطبیقاتھا في علوم اللغة واكتساب المھارات اللغویة األساسیة،  - 1

145ص   
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.وظائف التقویم: المبحث السادس  

:تتحدد لنا وظائف التقویم في العناصر اآلتیة  

وذلك بالسؤال عما تحقق من األھداف وما لم یتحقق وبذلك نحدد : التشخیص"  –) 1

مستوى الطالب من خالل التوصل إلى األھداف المرسومة، والتي تعد مبتغى نھائي للعملیة 

.التربویة  

بالنظر إلى األھداف التي لم تتحقق فإننا نحاول إیجاد  مخرج مناسب للتأكد : العالج  -) 2

من تحقیق األھداف، وھنا نستطیع التعرف على الطالب الموھوبین والذین تمكنوا من 

... تحقیق جمیع األھداف للمرحلة كما یمكننا التعرف على الطالب المتأخرین دراسیا 

وإذا كان من المعلم ,فإذا كانت المشكلة من البرنامج وجب  تعدیلھ والسؤال یكون لماذا؟ 

و إذا كانت المشكلة من األسرة فوجب طرح المشكلة ,وجب تعدیل مساره وتوضیح أخطائھ

.على ولي األمر حتى یساعد للوصول إلى حل  

عند التأكد من أن الطالب حقق جمیع األھداف المنشودة یمكن ترقیتھ : التصنیف –) 3

ستوى األعلى من األھداف أو المستوى التعلیمي، أما إذا كان مستواه أقل من المطلوب للم

فمن الممكن معاودة التعلیم في نفس المستوى بغیة تحقیق تلك األھداف ویتم الحكم علیھ 

1."باستخدام أدوات التقویم  

طالب ثم نستخلص بأن وظائف التقویم تعمل على تحدید المشكلة التي تعترض ال -         

معالجتھا وذلك بتحدید أنواع الطالب ومراعاة فرقاتھم وتطویر أداء اتھم ثم تصنیفھم حسب 

.مستواھم الذي تحقق بالوصول إلى األھداف والتي تتجسد بأدوات التقویم  

 

 

                                                        
، ص 2001,  1421، 1ط, لبنان, بیروت , دار النھضة العربیة, نحو تقویم أفضل,أنور عقل  . د - 1

63.  
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.خصائص التقویم: المبحث السابع  

للغایات المنشودة تتبلور لنا نجاعة التقویم في الوسط التربوي من خالل تحقیقھ  -         

وضوح األھداف واالبتعاد عن : "وال یكون ھذا إال باتصافھ جملة من الخصائص منھا

وكذا شمولیة األھداف التي یسعى المنھج  التربوي لتحقیقھا، ولعل أھم خاصیة أن , الغموض

یتصف التقویم باإلنسانیة ففي آخر المطاف المعلم والمتعلم إنسان أي كتلة من العواطف 

ا معرضان لتغیرات نفسیة، فال بد من أخذ العوامل البیئیة والنفسیة واالجتماعیة التي قد وھم

.تؤثر سلبا على التعلیم وتعود بالسوء على نتائج التلمیذ  

فنحن من خالل التقویم نسعى لبناء متعلم، وعلیھ یجب أن یكون التقویم یتصف   -       

1."نا من خالل أدواتھ وخاصة االختباراتبالصدق والموضوعیة  والثبات التي تتجسد ل  

ومن ھنا نخلص إلى أن التقویم ھو تطویر لعملیة التعلم والتعلیم، ولذا البد أن یتطور  -      

.بشكل مستمر لیسایر العملیة التربویة  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
اكتساب المھارات اللغویة وتطبیقات في علوم اللغة  –عبد المجید عیساني، نظریات التعلم  - 1

.141ص , األساسیة  



التقویم اللغوي: الفصل الثاني  
 

 

 158 

.أھداف التقویم: المبحث الثامن  

یھدف إلى "بالعملیة التربویة فھو للتقویم أھداف متعددة الجوانب خاصة ما تعلق  -        

الحكم على قیمة ما تضمنتھ التعلیمیة التي تبنتھا المدرسة ومدى موافقتھا لنمو الفرد، 

وحاجات المجتمع أیضا ومعرفة نواحي القوة والضعف للتالمیذ، ومعرفة قدراتھم 

والنتیجة ومشكالتھم ومن ھنا نستنتج مدى فعالیة التجارب التربویة التي تطبقھا الدولة 

1."األفضل تظھر في تحسین مستوى األداء التعلیمي للمعلمین والمتعلمین  

ونستخلص من ھذه األھداف أن نجاح طرق التدریس یبرز لنا بإتباع الجید للتقویم  -       

حتى ُتكتسب معلومات أساسیة من خالل الظروف التعلیمیة القائم على , بشكل مستمر

وھذا ما ُیَسھِّل عمل اإلدارة المدرسیة والذي یتجسد في التأطیر  التوجیھ واإلرشاد المدرسي،

.الجید للمتعلم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
أنظر، عبد المجید عیساني، نظریات التعلم وتطبیقاتھا في علوم اللغة، اكتساب المھارات اللغویة  - 1

.140ص , األساسیة   
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.خطوات التقویم ومبادئھ: المبحث التاسع -  

إن عملیة التقویم وحتى تكتسب نجاعة فال بد من  تقییدھا بخطوات ومبادئ،  :الخطوات –) أ

ضرورة مطابقة األسئلة التقویمیة لألھداف المراد قیاسھا " ومن أھم الخطوات نجملھا في، 

مع تحدید الزمن الالزم عند بناء االختبار، وعلیھ یجب أن تكون أجوبة االختبار واضحة، 

وال بّد أن َیُكون التَّصحیح َیلتزم الدقة .اعد محددة ویتم تحدیدھا على أسس وقو

. باإلضافة إلى مراعاة الفروق الفردیة بین المتعلمین من خالل تحدید المستویات,التامة

ویكون ذلك بتصحیح إجاباتھم وتصویبھا ثم مقارنتھا بمستویاتھم والبد أن ال ننسى توضیح 

ال وكذا تزویدھم بمنھجیة واضحة لإلجابة األخطاء وتحلیلھا حتى یتمكن من تجنبھا مستقب

1."عن سؤال یتم توجیھھم إلیھ  

ومن ھنا نستنتج بأن ھناك مجموعة من الخطوات تضبط عملیة التقویم وتساھم  -         

.في نجاعتھ، ویجعل التلمیذ یندمج في العملیة التعلیمیة بسرعة  

:وتتبلور لنا المبادئ على النحو التالي: المبادئ - )ب  

اعتبار مھارات اللغة العربیة وحدة متكاملة في مواقف التعلیم واالستعمال، ولذا "  -        

كان ال بد من تنمیة منظومة من مھارات اللغة لدى الطالب فھي الھدف النھائي لعملیات 

التعلیم اللغوي المختلفة، باإلضافة لوجود عالقة وثیقة بین استراتیجیات التعلیم والتقویم 

وما تتضمنھ من مشكالت فما ھي , من خالل محتویات الكتب المدرسیة للغة العربیة القبلي

إال وسائل لعملیات التدریب للتنمیة اللغویة المستھدفة وعلیھ تعد ھذه المحتویات والتدریبات 

الموازیة ھي األفضل للكشف عن انتقال أثر التدریب في اللغة بتحدید مدى اكتساب الطلبة 

دون أن ننسى العالقة الوثیقة القائمة بین النمو .ات التعلم اللغوي المخطط لھوإتقانھم لنتاج

2."اللغوي وعملیات التفكیر المختلفة  

                                                        
أنظر، عبد المجید عیساني، نظریات التعلم وتطبیقاتھا في علوم اللغة، اكتساب المھارات اللغویة  - 1

.14ص , األساسیة  
.312ص ,المھارات اللغویة والمرشد الفني لتدریس اللغة العربیة , فیصل حسین طحیمر العلي  - 2  
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بأن االستمرار في : "وال یختلف رأي عبد الرحمان العیسوي عما تم ذكره فیقول -         

تي في آخر الجھد التقویم یكون في أول العملیة التربویة، وأن ال یكون عملیتھا مشیبة تأ

وعلیھ أن یصاحب أعمال الدارس من أول العام الدراسي وھذا لمعرفة مستواه ,التربوي 

1."ولتحفیزه منذ بدایة العام على الدراسة واالستذكار, وتصویب مساره التربوي أول بأول  

 وخالصة القول فإن عملیة التقویم تقوم على وسائل متعددة وال تقتصر على مقیاس -       

 واحد لضمان الطرق الناجعة لما تصدره من مالحظات وقرارات حول مصیر التالمیذ في 

الجانب التربوي فالتعلیمي، ومن ھنا كان الھدف الرئیس من ھذه المبادئ ھو  -       

.إكساب الطالب المھارات اللغویة وجعلھ متمكنا منھا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        

دراسة في التعلیم عادات االستذكار ومعوقاتھا  –علم النفس التربوي , أنظر عبد الرحمان  العیسوي  - 1
.60ص ,  
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.صعوبات التقویم: المبحث العاشر  

تأثیر الظروف المحیطة على السلوك : " تواجھ عملیة التقویم العدید من الصعوبات منھا -         

التعلیمي للتلمیذ، كما ظھر فجوات بین األھداف المكتوبة التي تعمل المؤسسات التربویة على تحقیقھا 

  1."والتطبیق، وكذلك الخلط بین الوسائل واألھداف التربویة

من المعوقات التي تتعلق بوسائل التقویم، اختبارات الخط المستخدمة في التقویم ال  كما أن -         

تخضع لمقاییس الموضوعیة وبالتالي التقویم ال یتسم بالشمول لجمیع المھارات الخطیة والعادات السلیمة 

لمھارة الخطیة للكتابة باإلضافة إلى عدم استخدام اختبارات أو بطاقات التعرف على مدى إتقان التالمیذ ا

وقیاس التقدم الذي یحرزونھ، كما أن وسائل التقویم المستخدمة ال تركز على كل األھداف المقیسة وال 

تراعي الفروق الفردیة بین مستوى التالمیذ ودرجة إتقانھم لمھارة الخط وأخیرا عدم ارتباط تقویم الخط 

2."جھاالعربي باألنشطة الكتابة، سواء كانت داخل المدرسة أم خار  

وأخیرا نقص التأھیل عند بعض المعلمین مما یؤثر سلبا على عملیة التقویم فتبتعد بذلك عن  -        

3."الموضوعیة فینعكس على طریقة بناء االختبارات  

نستنتج بأن عدم القدرة على تطبیق ما جيء في البرنامج التربوي، وبقاء األھداف سجینة الكتابة  -        

ف المعیشیة سواء أكانت عائلیة أو مادیة أو صحیة للتلمیذ والتي تنعكس في عدم القدرة وتأثیر الظرو

.على االستیعاب  والتحلیل والفھم وكذا عدم التأطیر الجید للمعلمین یساھم في تعقید التعلیم وتدھوره  

 

 

 

 

 

                                                        
     المھارات األساسیة  نظریات التعلم وتطبیقات في علوم اللغة واكتساب -عبد المجید عیساني- 1

  .142ص 
2005 – 5حسن شحاتة، تعلیم اللغة العربیة بین النظریة والتطبیق، الدار المصریة اللبنانیة ط - 2  
.358ص     
  نظریات التعلم وتطبیقات في علوم اللغة واكتساب المھارات األساسیة -عبد المجید عیساني - 3
.142ص    
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.أخالقیات التقویم التربوي: المبحث الحادي عشر -  

أخالقیاتھا، وللتقویم التربوي أخالقیات التي ینبغي على المقّوم إن لكل عمل أو مھنة  -      

المحافظة على األسرار والخصوصیة للفحوص أو المقّوم الحق في : "المحافظة علیھا منھا

االحتفاظ بالمعلومات الشخصیة عن نفسھ، وعلى المقِّوم أن ال یشھر بالطالب أو ینشر أو 

دني تحصیلھ، بل یجب أن تبقى ھذه المعلومات سریة، یذیع نتائج التقویم أو یجرح شعوره لت

كما ال بد من ضرورة المحافظة على سریة النتائج، فمن حق الطالب الُمَقوم ضمان سریة 

المعلومات التي تم تقویم أداءاتھ لھا وأن ُتحفظ في مكان آمن بحیث ال تنشر ھذه المعلومات 

ة وعدم التحقیر فمن صفات المقوم أن التقویمیة، ومن أخالقیات التقویم أیضا الموضوعی

یتحرى الدقة والموضوعیة في تقویمھ، وأن ال ُیَزور في نتائج التقویم إرضاًء ألي جھة 

مین، وأن تتصف أدوات التقویم   كانت، ألنھ أمانة ینبغي أن یعكس القدرات الحقیقیة  للمقوِّ

1."والقیاس بالصدق والثبات  

المتمثلة في المحافظة على األسرار والخصوصیة كما   من خالل أخالقیات التقویم -     

الُبّد  من سرّیة النتائج والموضوعیة وعدم التحقیر، تتبلور لنا طریقة اختیار األھداف 

التربویة وتجسیدھا وتوضیحھا على نحو غیر مباشر كما أنھ یحفز المؤسسات التربویة 

عبارات السلوكيالتعبیر عن أھدافھا بوضوح في ال  

 

 

 

 

 

                                                        
فنون تدریس أسالیب اللغة العربیة بین النظریة ,فؤاد الحوامدة د، راتب قاسم عاشور ، د محمد  - 1

.426والتطبیق، ص   



التقویم اللغوي: الفصل الثاني  
 

 

 163 

.التفاعل بین عملیة التقویم والعملیة التعلیمیة: المبحث الثاني عشر -  

تكشف لنا عملیة التقویم عن نواحي القصور أو الغموض أو الضعف في المناھج "  -       

وطرق التدریس والوسائل المعینة ودور اإلدارة باإلضافة لكونھا تساھم في تحدید مواطن 

1"ضعف الطالب ذاَتھ   

فمن خالل ھذه الفقرة نالحظ أن عملیة التقویم ھي أساس العمل التربوي ویتجسد ذلك  -      

من خالل عالقة التأثیر بین التقویم وعملیة التعلیم بحیث أن كالھما یسعى إلى تطویر 

الطالب، وتحدید مستواه واألخذ بیده والكشف عن مواطن ضعفھ حتى یستطیع أن یعّدل 

عھ على نتائج  تقویمھ ولذا كان ال بد من جعل النتائج مسار تعلمھ خصوصا بعد إّطال

المترتبة عن العملیة التقویمیة  متاحة لكل من الطالب واإلدارة التعلیمیة ومخططي البرامج، 

وال بد أن تخضع ھذه النتائج للدراسة والتحلیل واستخراج أسباب موضوعیة لھذا الضعف 

.ومحاولة تصویبھ  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
دراسة في التعلیم عادات االستذكار ومعوقاتھا  –علم النفس التربوي ,أنظر عبد الرحمان العیسوي  - 1
.63ص ,  
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.أدوات التقویم: عشرالمبحث الثالث  -  

للتقویم وسائل عدیدة وأدوات متنوعة، بحیث تكون كحلقة وصل بین المادة والمتعلم  -       

.التمارین واالختبارات: ومن أھمھا  

.التمارین :أوال -  

ن َمَراَنة، وَمّرْنُتھ ألنتھ وصلبتھ: التمرین لغة"  .مصدر للفعل مّرن وجذره مرن، مّرن ُیَمرِّ  

التمرین ھو التلیین وھو عبارة عن تدریب وممارسة مستمرة لعمل من األعمال  :اصطالحا -

الغرض منھ ھو تدریب المتعلم لترسیخ بعض , یكون مباشرة عقب تقدیم المادة التعلیمیة

القواعد واألنظمة اللغویة ویتم ذلك في صوغ أسئلة إجرائیة تكون بمثابة تشخیص لصعوبات 

1."ھذه المعلومات أو المكتسبات  المتعلم والتأكد من مدى رسوخ  

ومن ھنا نجد بأن التمرین ھو أحد األسالیب التي تساعد على امتالك المھارات  -       

والملكات الضروریة، سواء عن قصد أو عن غیر قصد، فتدریب المتعلم یساھم في إكسابھ 

اعیة اللغویة رصید لغوي كما أنھ یساعد على تقویم أھداف الدروس  وتنمیة القدرة اإلبد

.للمتعلم  

كما أن التمرین یفك الغموض عن الدرس وھو عامل لترسیخ المعلومات وتثبیتھا  -       

.لألذھان مع تصحیح األخطاء الصوتیة والمعجمیة ثم التركیبة  

:مقاییس نجاعة التمارین -  

:حتى ُتحقق التمارین ھدفھا المنشود ال بد من إخضاعھا  المقاییس أھمھا  

الوضوح في الشكل والمحتوى مما ُیَسّھل فھمھا وإدراكھا كما ال بد من ترتیب " 

العناصر بحیث تقدم العناصر اللغویة الجدیدة التي یراد ترسیخھا على غیرھا مع 

                                                        
للغویة األساسیة، عبد المجید عیساني، نظریات التعلم وتطبیقاتھا في علوم اللغة اكتساب المھارات ا. د - 1

.146القاھرة،  ص  
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تخصیص حصة التمارین اللغویة لترسیخ بنیة واحدة، وبذلك نتجنب الخلط و 

1."االضطراب في إدراك البني المتقاربة  

نستخلص بأنھ یستوجب على المعلم أن یبتعد عن التمارین الغامضة والتي  -        

تشتت الطالب والتلمیذ، كما یجب أن ُتَقَدم في صیغة منظمة مرتبة وفق األھمیة حتى 

.یدرك الطالب أھداف الدرس وُتثبت المعلومات دون خلل أو اضطراب  

:تتجلى لنا في ثالثة أنواع وھي :أنواع التمارین -  

م للتلمیذ نموذج ویطلب منھ بناء جمل وفق : التمارین البنیویة -)أ وھو أسھل األنواع یقدَّ

.ذلك النموذج  

یھدف إلى تحقیق القدرة على التعبیر الشفوي أو الكتابي في : التمارین التواصلیة - )ب

.دریب على حسن التواصلمختلف المناسبات قصد التواصل مع اآلخرین ویكون بالت  

تدریب التالمیذ على حسن استعمال العناصر اللغویة في سیاقاتھا : التمارین الوظیفیة -)ج

ومواقعھا المناسبة، وھي الوسیلة الفّعالة لتحلیل األخطاء ووضعھا وتفسیرھا ثم تصویبھا 

  2."وعالجھا

ِھم في بناء تلمیذ قادر على نخلص إلى أن ھذه األنواع الثالثة من التمارین ُتسْ  -        

تركیب جمل بشكل صحیح والتواصل مع الغیر مع االستعمال  الحسن للعناصر اللُّغویة 

.حسب ما یناسبھا من السیاق وكذا تحلیل األخطاء وعالجھا  

:مصادر التمارین اللغویة -  

ھو موجود  ما: "تتعدى مصادر التمارین اللغویة وذلك لسد احتیاجات المتعلم فمنھا -       

ة من الھیئة الوصیة وقد یتدرب علیھا المتعلم في بیتھ أكثر  في كتاب التلمیذ، وھي الُمعدَّ

بتوجیھ من المعلم مع تصحیحھا داخل الفصل، وھناك تمارین موجودة في كتاب المعلم  
                                                        

عبد المجید عیساني، نظریات التعلم وتطبیقاتھا في علوم اللغة اكتساب المھارات اللغویة األساسیة، . د - 1
.150، ص  

151ص :المرجع نفسھ- 2  
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یستعین بھا لتدریب المتعلمین على ما درَسھ أو ما ینبغي معرفتھ وتمارین أخرى من إعداد 

, علم وھي األھم بحیث یجتھد في إعدادھا وفق متطلبات المتعلمین وطبیعة المادة التعلیمیةالم

وتمارین موجودة في الكتب والمراجع الخارجیة التي یرِشد المعلم تالمیذه لإلطالع علیھا 

1."ومحاولة حلھا  

إلى تطویر نستنتج بأنھ على الرغم من تعدد مصادر التمارین إالّ أنھا جمیعا تھدف  -       

المتعلم وجعلھ متحكما في المادة اللغویة المتعلَّمة، فھناك تمارین متواجدة في كتاب التالمیذ 

وأخرى في كتاب المعلمین ومنھا ما ھو من إعداده واجتھاده لتذلیل الفروقات المتباینة بین 

على تالمیذه وخلق مبدأ تكافؤ الفرص وأخرى في الكتب والمراجع الخارجیة وھي تساعد 

.دعم المكتسبات المعرفیة التي ینبغي أن یطلع علیھا المتعلم  

.االختبارات: ثانیا -  

لقد لجأت المدارس الحدیثة إلى استخدام طرق مختلفة لتقویم تعلیم أبنائھا واتخذت  -       

   بعضھا كمقیاس لقیمة المعلومات والبعض اآلخر كوسیلة لتحسین عملیة التعلیم واالختبار 

ھ  -       رْف االختبار على أنَّ جھد عملي تطبیقي، " أحد الطرق التقویمیة والقیاسیة وُیعَّ

یوَضع فیھ التالمیذ للكشف عن المعارف والمعلومات والمفاھیم واألفكار األداءات السلوكیة 

التي اكتسبوھا خالل تعلمھم لموضوع من الموضوعات أو مھارة من المھارات في مدة 

ر االختبارات على أنواعھا أكثر الوسائل تداوال في حقل تدریس اللغة معینة وتعتب, زمنیة

2"العربیة وتقویم مناھجھا وتحدید مستوى دراستھا  

إجراء منظم لقیاس التغیرات التي حدثت لدى الطلبة بعد مرورھم في "أو ھو  -      

3"اختبارات تعلیمیة محددة  

                                                        
 عیساني، نظریات التعلم وتطبیقاتھا في علوم اللغة واكتساب المھارات اللغویة األساسیة،عبد المجید  - 1

151ص  
151، صالمرجع نفسھ - 2  
فنون تدریب أسالیب اللغة العربیة بین النظریة والتطبیق , محمد فؤاد الحوامدة،راتب قاسم عاشور . د - 3
.414ص ,  
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أسئلة تتم بطریقة منظمة ُیْنِجُزهُ المتعلم  ومن ھنا نستنتج بأن االختبار ھو مجموعة -      

.في مدة زمنیة معینة تھدف إلى قیاس مستواه في مھارة لغویة محددة  

:أنواع االختبارات -   

وتتم عن طریق الكالم المباشر الشفوي ویھدف لمعرفة مدى التقدم : االختبارات الشفویة -)أ

اللغة في اكتساب القدرات اللغویة والمھارات ویتم عن طریق التعبیر  متعلموالذي أحرزه 

1."واألسئلة  

ونقصد باالختبارات الشفویة مجموعة من األسئلة الشفویة یوجھھا المعلم للمتعلم،  -      

و ھو من أقدم االختبارات ونجدھا في القراءة الجھریة، , ویستجیب المتعلم بالطریقة نفسھا

.وتالوة القرآن الكریموإلقاء الشعر،   

وتكون في نھایة  الفترات أي في امتحانات االنتقال : االختبارات الكتابیة أو التحریریة - )ب

والشھادات العامة ویعمل على تحدید التقدم الذي أحرزه الطالب ویكون عن طریق التعبیر 

:الكتابي واإلجابة على األسئلة وتنقسم االختبارات الكتابیة إلى قسمین  

وھي كل اختبار یتطلب اإلجابة على األسئلة بطریقة كتابیة إنشائیة " :اختبارات المقال -)1

تطول أو تقصر حسب قدرة التالمیذ ومدى استیعابھم للمادة المتعلمة من خالل استظھار 

المكتسبات السابقة وتوظیفھا في مواقف مختلفة تستدعیھا طبیعة السؤال وتكون اإلجابة 

2."عقلیة  من فھم وتحلیل وتطبیق وتقویم قائمة على عملیات  

نستنتج من ھذا التعریف بأن اختبار المقال یقوم على الجانب الكتابي بحیث یبني  -       

التلمیذ إجاباتھ باالعتماد على المكتسبات القبلیة وتوظیفھا حسب ما یالئمھا من أسئلة ویھدف 

.وإعادة صیاغتھا وتقویمھاھذا النوع إلى تذكر المعلومات وتنظیمھا وتحلیلھا   

                                                        
فنون تدریب أسالیب اللغة العربیة بین النظریة , محمد فؤاد الحوامدة،راتب قاسم عاشور . د - - 1

.152ص ,والتطبیق   
  153ص :المرجع نفسھ- 2
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ومن ممیزات أسئلة المقال أنھا سھلة في إعدادھا وال تستغرق وقتا كما أنھا تكشف "  -      

عن قدرة الطالب وكیفیة معالجتھ للموضوع المطلوب كتابتھ فیھ من خالل تخطیط وتنظیم 

1."لألفكار ثم التعبیر عنھا بطریقتھ الخاصة  

وع من االختبارات تكون إجاباتھ الحرة ویطلق علیھا اسم نستنتج بأن ھذا الن -      

االختبارات اإلنشائیة والتقلیدیة ومن ممیزاتھا إتاحة الفرصة للمتعلم إلصدار جوابھ الخاص 

.بھ وكیفیة تنظیم اإلجابة وتركیبھا  

وأما سلبیاتھا فتتحدد في كونھا تغلب علیھا ذاتیة المصحح في عملیة التصحیح وھي "  -     

عتمد على استظھار المعلومات من حشو المعارف وتخزینھا عند الطالب كما تنص على ت

2."ذلك النظریة السلوكیة  

ومن ھنا نجد بأن أھم خاصیة االختبار لمقال تقوم على تحلیل األسئلة وتركیبھا  -     

, األفكاروتقویمھا باإلضافة إلى قدرة المتعلم على الصیاغة والترتیب المنطقي في عرض 

والبد أن یتصف بسھولة وصفھا وتطبیقھا وحسن التصرف في مكتسباتھ بالتوسع في 

باإلضافة إلى قدرتھ على استغالل خیالھ وتصوره لألشیاء التي تنعكس على األفكار . اإلجابة

, والمعاني ومن ھنا كانت عیوب ھذا النوع من األسئلة تتجسد في السیطرة  الذاتیة للمصحح

باإلضافة لالختالف في فھم المقصود الذي یقع فیھ التالمیذ , ستغرق وقتا طویلكما أنھا ت

.الناتج عن صیاغة األسئلة كونھا تقوم على الحفظ واالستظھار  

وھي تشمل مفردات موضوعیة محددة المعنى ولكل منھا " : االختبارات الموضوعیة -)ج

ال تكون الدرجة المعطاة على إجابة صحیحة ال تتأثر بالعوامل الشخصیة للمصححین بحیث 

.السؤال مختلفة بین مصحح آلخر  

:وھو على أشكال كثیرة  

                                                        
فنون تدریب أسالیب اللغة العربیة بین النظریة والتطبیق , محمد فؤاد الحوامدة،راتب قاسم عاشور . د - 1
.419ص ,   
عبد المجید عیساني، نظریات التعلم وتطبیقاتھا في علوم اللغة اكتساب المھارات اللغویة األساسیة،  - 2

.153، ص2012، 1ط , القاھرة، دار الكتاب الحدیث  



التقویم اللغوي: الفصل الثاني  
 

 

 169 

تتمیز بسھولة الكتابة : True – False Texteاختبارات الخطأ والصواب   -)1

وموضوعیة تصحیحھا، وتكون األسئلة محددة في مجموعة من العبارات ویضع الطالب 

  .أمام العبارة الخطأ(     ) حیحة وإشارة  عندما تكون ص(      ) أمامھا إشارة 

حیث یعطي للمتعلم إجابتین إحداھما صحیحة واألخرى  :اختبارات ثنائیة االختیار -)2

  1."خاطئة ویحاول الممتحن أن یتبین الصواب من الخطأ

ملئ الفراغ الموجود في الجملة بما یناسبھا للكشف عن قدرات  :اختبارات التكمیل -)3

  2."البحث في قاموس اللغة مما قد َتَمكَّن منھالمتعلم في 

نستنتج مما سبق أن االختبارات الموضوعیة وبأشكالھا تمتاز بالموضوعیة  -       

والشمول وارتفاع في عاملْي الصدق والثبات وسھولة في التطبیق والتصحیح إالَّ أن إعدادھا 

أنھا تفتح مجال الضن صعب وتقتصر عن قیاس بعض األھداف التعلیمیة المعقدة كما 

والتخمین من قبل المصححین، لذا البد من مزجھا مع االختبارات المقالیة مع مراعاة المادة 

  .الدراسیة

وھي اختبارات تقوم على تحدید أداء التالمیذ " ":اختبار األداء: "اختبار المعیار الواحد -)د

للتالمیذ مع غیرھم وتشمل كل  يألتحصیلاستنادا إلى معاییر معینة بحیث یتم مقاربة األداء 

الشھادات الرسمیة التي یتم من خاللھا انتقاء عدد معین لالنتقال من مرحلة ألخرى كشھادة 

  3."ونھایة المرحلة االبتدائیة,البكالوریا 

نستنتج بأن االختبارات الكتابیة والتي یعبر التلمیذ فیھا بأسلوبھ والتي تنقسم  -          

كما أنھا , بدورھا إلى اختبارات موضوعیة والتي یبتعد فیھا المصحح عن ذاتیتھ وھي شاملة

ال تستغرق وقتا طویال في اإلجابة ولكن غیاب اإلبداع وعدم القدرة على التفسیر یعكس 

ع إطار اإلجابة ھو من أھم عیوبھا، وھي تضم اختبارات الصواب قدرات الطالب في وض
                                                        

محمد فؤاد الحوامدة ، فنون تدریس أسالیب اللغة العربیة بین النظریة  –قاسم عاشور ، د  د، راتب - 1
.421والتطبیق، ص   

عبد المجید عیساني، نظریات التعلم وتطبیقاتھا في علوم اللغة اكتساب المھارات اللغویة األساسیة، .  - 2
.145، ص  

.155ص : المرجع نفسھ - 3  
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ومن عیوبھا عدم الوضوح وعدم .والخطأ والتي یعمل المتعلم على تحدید اإلجابة الصحیحة 

ثم اختبارات ثنائیة االختیار وھنا یتم اختیار اإلجابة ,الكشف عن المستوى الحقیقي للمتعلم 

مة ویتمیز ھذا النوع بسھولة التصحیح وارتفاع نسبة المناسبة من بین االقتراحات  المقد

الثبات، ثم اختبارات التكمیل وتتجسد في قدرة المتعلم على ملء الفراغ بما یالئمھ ومدى 

بحیث یتم المقارنة بین التالمیذ وانتقاء الكفء : رصیده اللغوي، ثم اختبارات المعیار الواحد

والتصحیح یكون موضوعي ,مل المقرر بأكملھ وھي تتمیز بالتفكیر والتجدید كما أنھا تش

ولھا العدید من األغراض كالتشخیص، التصنیف وقیاس مستوى التحصیل باإلضافة إلى 

  .المسح والتنبؤ والتغذیة الراجعة للطالب

ر االختبارات " تتبلور لنا خصائصھا كاآلتي،  :مزایا االختبارات الموضوعیة -  ُتَحرِّ

وامل الذاتیة من خالل اتفاقھم على القیمة التي یعطونھا الموضوعیة مصححیھا من الع

للطالب، وھي تتكون من عدد كبیر من األسئلة الفرعیة الجزئیة أو النوعیة، وبذلك یتمكن  

واضع االختبار من شمول جمیع مفردات المنھج أو المقرر الدراسي، كما أن ھذا النمط 

عملیة التصحیح، كما أنھا تقضي  على عادة یمتاز في االقتصاد في الوقت والجھد الالزمین ل

الحفظ اآللي األصم واالسترجاع والتحلیل والتركیب والمقارنة والربط والتطبیق وعلى 

   1."التفكیر في حل المشكالت

نستنتج بأن مزایا االختبارات الموضوعیة متعددة ومتنوعة وھي تمتاز  -       

عوامل الذاتیة متعددة األسئلة والمفردات وبذلك بالموضوعیة أي ثابتة وال یتأثر المصحح بال

تنتج للطالب استذكار أمور مھمة للمادة المتعلمة باإلضافة لترقیة بعض العادات الذھنیة من 

تفكیر سریع وعدم الخروج عن الموضوع من خالل تحدید اإلجابة الدقیقة وتجنب التعمیمات 

  .الحفظ اآللي الجاف وبذلك یكون الطالب قد ھضم األفكار وفھمھا متجنبا

  

  
                                                        

دراسة في التعلیم عادات االستذكار  ،علم النفس التربوي  ،یسوي الع محمد أنظر عبد الرحمان - 1
64ص ,ومعوقاتھا  
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  :مؤاخذات االختبارات الموضوعیة -

یعاب على االختبارات الموضوعیة صعوبة وضعھا، فھي ال تشجع على التفكیر " -         

الحر والطلیق كما أنھا ال تصلح إال للمواد العلمیة والریاضیة ذات الحقائق والنظریات 

تقیس إال الحقائق وال تتیح للطالب النابھ فرصة والقوانین الثابتة، كما یعاب علیھا أنھا ال 

استظھار ما قرأه خارج المقرر الدراسي، كما أنھا ال تسمح للطالب من تنظیم أفكاره 

وترتیبھا وال تساعده على الربط بین الحقائق والمعلومات كما یصعب استخدامھا في المواد 

  1."كالرسم واإلنشاء والخط

عبد الرحمان العیسوي بأنھ ما یعاب على االختبارات .خالصة القول یرى د  -       

الموضوعیة طریقة بنائھا فھي ال تصلح للمواد األدبیة أو العلوم اإلنسانیة، فالكثیر یعتبرھا 

صالحة فقط للعلوم الریاضیة أو الفیزیائیة وغیرھا من المواد العلمیة، فاألسئلة الموضوعیة 

معھا النظرة الكلیة أو الشمولیة، فھي ال تسمح  تتعلق بجزیئات فردیة صغیرة وَتْضِییع

  .للطالب بالكشف عن مدى استیعابھ للحقائق العامة

  :بناء االختبار

  :یعتمد بناء االختبار على األسس والتي تحقق األغراض اآلتیة

یشمل االختبار على عینة ممثلة من األسئلة تقیس األھداف والمحتوى حسب "  -         

من أھداف المقرر مع تحدید نوع ,وھو مصمم بوضوح النتائج التعلیمیة  األھمیة والوزن

باإلضافة إلى استثمار نتائج االختبار في مراقبة تعلم الطلبة وتحسینھ , فقرات االختبار

ُدنا االختبار نتائج التغذیة الراجعة  وتطویره، فال بد أن یكون االختبار أكثر مالئمة فیَزوِّ

  2"وبذلك فإنھ یفسر نتائج االختبار بدقة التصحیحیة والتعزیزیة 

                                                        
دراسة في التعلیم عادات االستذكار  –علم النفس التربوي ،العیسوي  محمد  أنظر عبد الرحمان - 1

67ص ,ومعوقاتھا  
العربیة بین النظریة د، راتب قاسم عاشور ، د  محمد فؤاد الحوامدة ، فنون تدریس أسالیب اللغة  - 2

. 416والتطبیق، ص  
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ومن ھنا نجد بأن لالختبار العدید من األنواع فھناك التشخیصي واختبار  -          

االستعداد اللغوي واختبارات الكفایة اللغویة واالختبار التحصیلي والتقویمي وكلھا تھدف 

إلى تحدید ذكائھم  إلى كشف عن قدرات الطلبة ومدى تحصیلھم في مادة ما، باإلضافة

ومالحظة ما یحدث من تغیر سلوك الطلبة وتقدیم العالج المناسب حسب الظاھرة التي 

  .یعاني منھا الطالب

  .المالحظة: ثالثا -

یتصل المعلم بتالمیذه یومیا في ساحة المدرسة أو داخل الصف وقد یكون أحیانا " -       

لمعلم فرصة كبیرة لمعرفة التلمیذ في وھذا االتصال یعطي ل –مربي  –مسؤوال عن الصف 

مواقف متعددة وبالتالي یعطیھ فرصة لتقییمھ من خالل المرحلة العمریة أو الفرقة الدراسیة 

التي یتبعھا، وحتى ُتحقق المالحظة النتائج المرجوة منھا في برنامج التقییم وجب أن تنظم 

وذكر التاریخ والظروف  في سجالت یومیة، مع ذكر أھم المالحظات الالفتة لالنتباه

  1."المحیطة

نستنتج بأن المالحظة تساعد المعلم على الكشف عن أناقة التلمیذ ومدى تربیتھ  -       

وكذلك مدى انسجامھ مع زمالئھ أو انعزالھ، وعن مشاركتھ في الحصة أو عدم تفاعلھ 

على دفتر باإلضافة إلى مواظبتھ أو تغیبھ أو تأخره وبذلك تقدم المالحظة المدونة 

  .المالحظات تطورا عن وضعیة التلمیذ لفترة معینة

  ".قوائم الشطب"ساللم التقدیر : رابعا -

المقیم الموضوع الذي ینبغي أن یقیم مع تحلیل الجوانب الرئیسیة وُیَدَون "یعین  -       

تحت كل جانب األمور الفرعیة المتصلة بھ، فیخرج بقائمة طویلة أو قصیرة حسب 

ویحاول بعد ذلك دراسة مدى توفر ھذه األمور أو عدم توفرھا لدى ,الموضوع المقیم 

ومن ھنا جاءت تسمیة )    (وجودة ُوِضعت إلى یمینھا إشارة الشخص المقیم فإن كانت م
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قائمة التقدیر ھذه بقائمة الجرد أو الشطب فمثال عند تقییم نظافة التلمیذ یتم مراعاة نظافة 

ھذه ھي الجوانب الرئیسیة، أما األمور الفرعیة لنظافة ,وحقیبتھ ,وكتبھ  -المالبس –الجسم 

الجسم تتبلور في نظافة األیدي وتقلیم األظافر وحمل المندیل وعدم وجود قُذى في العین أو 

وسخ خلف األذن، مشط الشعر واألمور الفرعیة التي تتصل بالمالبس والكتب واألدوات 

  1."صبح وسیلة نافعة وشاملة لتقییم نظافة التلمیذالتي یتم تنظیمھا في قائمة فت

كخالصة القول فإن استمرار التقییم وتكرار استخدام القائمة كوسیلة تساعد المعلم  -         

على تكوین فكرة عن مدى استجابة التلمیذ للتوجیھات التي قدمھا المعلم إلیھ خالل تقدیره 

  .على المحادثة من خالل التعبیر السلیم لنظافتھ، كما أنھا تساھم في تنمیة القدرة

  .ساللم التقدیر: خامسا -

وتكون من أدنى حد إلى أقصى حد وتكون درجات السلم إما أعداد متدرجة،  -       

  :أوصاف متدرجة، إعداد أوصاف، خطوط بیانیة بما یكفل متابعة أكثر للخاصیة وھي تضم

ِمین من حیث المھارة وتحدید حیث یتم فیھ المقارنة بی :سلم تقدیر عددي -)أ ن التالمیذ المقیَّ

  .درجة التفوق

من القدرة على الجلوس ,ویتم فیھ وصف درجة النمو الحركي  :سلم تقدیر وصفي - )ب

ومسك األشیاء بأطراف األصابع، ویكون الوصف بشكل كمي باستعمال ألفاظ تساعد على 

  2."تكوین انطباع واضح عنھ

وھذا النوع یجمع بین الُسلَُّمْین األول والثاني، فاألول  :سلم تقدیر وصفي عددي" -)ج

  .یعطي أوصافا والثاني أرقاما من أجل التوصل إلى نتائج التقدیر

أبدا  :یتم االعتماد على ألفاظ یمكن أن تستخدم مع كل فقرة مثال :سلم تقدیر بیاني لفظي -)د
 جید جدا –جید  –ضعیف باإلضافة أللفاظ تقدیر  –دائما  –غالبا  –أحیانا  –نادرا  –

  1."إلخ...
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وعلیھ نخلص إلى أن ساللم التقدیر تعمل على توجیھ الُمقّیم إلى جوانب ھامة في  -       

الموضوع وتعیین اتجاھات التغییر كما أنھ یتیح فرصة للموازنة والمقارنة ین الموضوعات 

صدق، بإصدار األحكام حول الموضوع المقیم الخاضعة للتقدیر بشيء من الموضوعیة وال

وُیعاب علیھ الوقوع في أخطاء المجاملة، التعاطف، التساھل، أو أخطاء الجھل بالموضوع ,

 .أخطاء َكوَنھ لیس لدیھ أي خلفیة حول الُمَقیَّم –المقدر 

  :المقابالت واالستبیانات: سادسا -

َقیِّم إلى المقابلة حیث یكون األشخاص وتساعد في الوقوف على بعض الجوانب،  فیلجأ المُ " 

الخاضعین للتقییم محدودین، أي عینة قلیلة فیتم مشافھتھم  بعدد من األسئلة تكون متصلة 

بالموضوع المراد الكشف عنھ، ویتم تسجیل البیانات إما بالتدوین كتابة أو على شریط 

  .من المقابلة االنتھاءتسجیل أو بعد 

ا االستبیان  -       فیتألّف من مجموعة أسئلة غالبا ما تدور حول جوانب أحد أمَّ

الموضوعات قید الدراسة وتكون ُمعّدة بطریقة واعیة ومدونة على استمارة توزع على 

األشخاص الذین یخضعون لالستفتاء یدا بید، أو بالبرید َفُیِجیُبون علیھا وُتجمع اإلجابات 

  2."وُتَحلّل الستخراج أحكام متصلة بالموضوع 

وال ُبّد أن تكون األسئلة ,نخلص إلى أن المقابلة ُتماَرس  على عدد قلیل من المَقیَِّمین  -     

وتساعد على الكشف عن الموضوع المقیَّم ویتم طرح ھذه , ال تثیر الحرج عند المستجیب

 األسئلة بعد كسر حاجز الجمود بین الُمَقَیم والُمقَّیَّم، تساعد المقابلة على معرفة أحوال

الشخص من خالل مظھره وحركاتھ وتعابیر وجھھ وانفعاالتھ ونقوم بھا عندما یكون المقیم 

أما االستبیان فیقع على عینة تجریبیة یتم فیھا حساب عامل ,ال یجید القراءة أو الكتابة 

الصدق للمحتوى والحصول على اآلراء، باإلضافة ألدوات أخرى كالسجالت والبطاقات 

.وقوائم دراسة المشكالت وكشف الحاجات ومقیاس العالقة االجتماعیة) التراكمیة(المجمعة   
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.تقویم األخطاء اللغویة وتصحیحھا:  المبحث الرابع عشر  

یمثل التقویم أحد األركان األساسیة في العملیة التعلیمیة ویقوم على مبادئ وأھداف  -     

أشكال التقویم في مجال تحلیل لترقیة المتعلم، ویعتبر تصحیح الخطأ لدى المتعلم من أھم 

المرشد لسنوات طویلة في " یوھاتسون"األخطاء اللغویة، ویعد نظام التقویم الذي وضعھ 

وضع االختبارات في دولة السوید، وھو مثال واسع االنتشار كمنھج في تقویم األخطاء 

:اللغویة ومن مبادئھ  

دة المتعلمة فإذا كان الموضوع وتتحدد درجة العمومیة بالرجوع إلى الما :العمومیة" -)1

وھي , مرتبطا بحكم نحوي وكانت درجة العمومیة منخفضة في االستثناءات النحویة

.منخفضة دائما في حال األخطاء المعجمیة  

تعد أخطاء الكلمات والتراكیب المتكررة أكثر خطورة من غیرھا ویمكننا : الشیوع -)2

مفردات الشائعة في حین یبدوا تحدید شیوع تحدید شیوع الكلمة باالعتماد على قوائم ال

.التركیب النحوي أكثر صعوبة  

ُیشترط في التقویم سھولة الفھم في حین ترتبط  درجة : سھولة الفھم ودرجة االنزعاج -)3

االنزعاج بصعوبة الفھم وتتجلى في األخطاء النحویة والكتابیة على مستوى اإلمالء مثال 

ة وتتحدد درجتي الفھم واالنزعاج بإجراء اختبارات تقبل من أكثر منھا في األخطاء المعجمی

1."اختبارات حكم، اختبارات استیعاب -)أ :خالل  

.ومن ھنا تنكشف لنا مواضیع تحتاج إلى اھتمام في التعلیم  

ھناك أخطاء تنتسب إلى المنھج، فإذا كانت األخطاء في مفردات أو تراكیب : المنھج" -)4

.ال ُتعاَمل بوصفھا أخطاء لم یدرسھا المتعلم فإنھا  

یجب أن یمتد ھدف التعلیم من تطویر الكفایة اللغویة للمتعلم  :الكفایة واألداء اللغویان -)5

.إلى تمكینھ من إظھار كفایتھ تلك في أدائھ اللغوي  
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حتى نحقق االتصال الجید فال بد أن یرتكز على أساس صحیح یتجلى : الكالم والكتابة -)6

م أو القدرة على التعبیر وحتى یتجنب المتلقي التعب أو االزعاج أو صرف في مبدأ  التفاھ

1."االنتباه عن مضمون الرسالة أو المحادثة  

وعلیھ نستخلص بأن اإلشارة لألخطاء وتصویبھا تقویم في حد ذاتھ، ونظام التقویم  -        

لة الفھم ودرجة یقوم على مبادئ أساسیة تشمل العمومیة والشیوع وسھو"  یوھانسون"لدى 

      باإلضافة للمنھج والكفایة واألداء اللغویان والكالم والكتابة، الذي یرمي من , االنزعاج

خاللھ إلى تحقیق رسالة كاملة المعنى، وتواصل سلیم وبذلك تطویر للملكة اللغویة  -        

.والقدرة على تجسیدھا في الواقع بفعالیة وأریحیة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
.107قي، ، صمحمد أبو الرب ، األخطاء اللغویة في ضوء علم اللغو التطبی. د - 1  



التقویم اللغوي: الفصل الثاني  
 

 

 177 

.منھج تقویم األخطاء :الخامس عشرالمبحث   

:منھج تقویم األخطاء -)أ  

لكل شيء في ھذه الحیاة إالّ ویقوم على منھج، وبما أّن حیاتنا الدراسیة والیومیة  -        

، وجب أن یخضع التقویم للمنھج ألتحصیليفي حاجة إلى مالحظة وتدقیق لتحدید المستوى 

یعرض علینا  یوھانسونھا ومن ھنا نجد بأن حتى نستطیع أن نتدارك أخطاءنا وتصویب

المنھج الوظیفي لتقویم األخطاء اللغویة والتي ُبِنَیت على فكرة َتأِْثِیرھا في االتصال من 

:خالل  

ْف على الخطأ" -)1 ویقوم على أساس وصف اللغة اعتمادا على قواعدھا ومعجمھا  :َتَعرَّ

األصلیین بھا ما أمكن إذا حدث شك في مدى  وأسالیبھا، باإلضافة إلى استشارة الُمَتَحِدثین

قبول الكلمة أو تركیبھا إْذ َال َیْسِبُق إّال معاملتھ بوصفھ خطأ منذ أّول َوْھلَة بحیث ال نكلفھ 

1."فوق قدرتھ  

:وذلك بطرح التساؤل كاآلتي" : تقویم األخطاء من حیث تأثیرھا على التفاھم -)2  

.فیعاد تقویم الخطأ) نعم(فإذا كانت اإلجابة  ؟ ھل یؤثر الخطأ في فھم الرسالة -)أ  

فإذا كان الخطأ ال یؤثر في فھم الرسالة وال  ؟ ھل ُیَسبِّب الخطأ أّي إزعاج للسامع - )ب

ینزعج منھ السامع وبالتالي َنَتَصّرف على أدنى درجات الخطأ، فھناك عالقة بین درجة 

یة ومدى تقبل الجملة التي تحوي تلك االنزعاج التي تسببھا األنواع المختلفة لألخطاء اللغو

األخطاء مع مراعاة عوامل عدة كالسن والمستوى التعلیمي للناطق األصلي اللغة والصفات 

2."النفسیة العامة ودرجة االحتكاك باألجانب  

من خالل ما قیل نجد بأن منھج التقویم یقوم على عنصرین أساسیین أولھما  -        

التعرف على الخطأ ویتم من خاللھ وصف اللغة بكل مستویاتھا واستشارة المتحدث األصلي 

والجانب الثاني یقوم على مدى تأثیر الخطأ على التفاھم فكلما قلت درجة التأثیر على , باللغة
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لدرجات وكلما سبب إزعاج  كان خطیرا وجب تداركھ وتعدیلھ مع التفاھم كان في أدنى ا

ضرورة مراعاة فارق السن والمستوى العلمي والعامل النفسي وإذا كان من  الناطقین باللغة 

.إلخ...  

:عالقة التقویم بالمنھج - )ب  

بما أن التقویم ركن أساسي من أركان العملیة التعلیمیة، فكان ال بد أن نشیر إلى نقطة 

األھداف التعلیمیة، ثم المحتوى العلمي لألھداف وفي : "اللتقاء والتي تتضح لنا من خاللا

1."األخیر التقویم لنكشف عن مدى تحقیق األھداف ودرجة ھذا التحقیق  

ومن ھنا نخلص إلى أّن التقویم من أساسیات المنھج، فھو عملیة شاملة تختص بجمیع  -

دارة، ومنھج، فھو یسعى إلى االقتصار في الجھد الجوانب التربویة من تلمیذ، مدرس، إ

والوقت لتحقیق األھداف التعلیمیة، وما یتركھ من أثر حسن في نفوس التالمیذ مما یخلق ثقة 

.في نفسھ ومعلمھ ومدرستھ  
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  األول االختبار :المبحث األول

ونظرا لغیاب  تطرقنا إلیھ من تحدید مفھوم الخطأ وضبط مصطلحھ،من خالل ما  -        

في الجزائر الّتي تتحدث عن ھذا الموضوع،حاولنا أن نقترب من المواقع بدخولنا   المراجع

كنموذج بتقدیم مجموعة من  ثانویة أحمد قسوس بدائرة عمي موسى والیة غلیزان إلى 

االختبارات لتالمیذ القسم النھائي آداب وفلسفة  المتكون من سبعة وعشرین تلمیذ متفاوتین 

في عالمات  األول الفعل الالزم والمتعدي مع التحكم االختبارفي األعمار ،فكان موضوع 

فعالجنا فیھ األفعال  فھو حول الھمزة المتطرفة،واالختبار الثالثالثاني  االختبارالترقیم،أما 

الّتي تنصب مفعولین باإلضافة إلى تحویل العبارة إلى جمع المذكر السالم،ولنرى عن قرب 

خصوصا وكونھم مقبلین على امتحان  مادة اللغة العربیةمدى تحكم تالمیذ ھذا القسم في 

مصیري،وھذا االنتقال من مرحلة إلى أخرى فقدمنا لھم موضوع وعلى التالمیذ التعبیر 

بطریقتھم وأسلوبھم الخاص،واآلن سنحاول أن نحصر نقاط ضعف التالمیذ على حسب 

  .إجاباتھم

ن أربع نشاطات ،ففي النشاط األول نجد األول والّذي یتكّون م االختبارفمن خالل  -       

تبقى فجمیعھم قد  بأن أربعة تلمیذات استطعن حل التمرین من أصل ستة وعشرین أّما ما

في بدایة الجملة "جلسوا"وضعوا الفعل  أخطأوا فیھ ،وخصوصا المثال األخیر حیث

ال داعي ، فالتالمیذ یرون أنھ جلس ھووالصواب  ،"جلسوا الطالب على أثاث المدرسة:"

بأّن جمیع التالمیذ أي ستة وعشرین لم یقدروا  أما النشاط الثاني فنجد.من مراجعة القاعدة

یخص كتابة  ونفس الشيء مع المثال الثالث وھو ما.إلى متعدیة على تحویل األفعال الالزمة

  .فالجمیع توفق في إنجازهفیھا فعل الزم  الجملة التيلمفعولین،أّما  جملة فیھا متعد
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وفیما یخص النشاط الرابع والّذي حاولنا فیھ ضبط العبارة بالشكل بوضع عالمات  -        

  الترقیم

نا نجد الجمیع لم یركز على السؤال بحیث لم یقوموا بضبط العبارة بالشكل فإنّ  -         

اك ومن قام بالشكل فإّنھ لم یتمّكن من وضع العالمة اإلعرابیة المناسبة في آخر الكلمة وھن,

  فقام أحد التالمیذ"لیقةالسّ "تصحیح كلمة بالرغم من صوابھا وھو ما یخص كلمة  حاول من

  .ء الصوتیةبحرف الصاد وھذا ما یندرج ضمن األخطا"صلیقة:"بإعادة كتابتھا كاآلتي

أما عالمات الترقیم وعلى الرغم من بساطتھا فإنھ لم یتمكن أحد من وضع العالمة  -      

 ومع اآلسف فإّن اإلختبار األول أظھر،النقطة والفاصلةالمناسبة والّتي كانت متمثلة في 

یخص األفعال المتعدیة والالزمة بالرغم من دراستھا وتذكیر األساتذة  ضعف التالمیذ فیما 

 .لمقابل نجد عدم اھتمام التالمیذ بالقواعد العربیةوبا.لھم بالقاعدة 
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1:اختبار  

السنة الثالثة أداب وفلسفة: قسم  

الفعل الالزم والفعل المتعدي: الموضوع  

أن یكتب التالمیذ الفعلین الالزم والمتعدي كل في جمل مفیدة :  األھداف  

الالزم إلى فعل متعد بسھولة ویسر أن یحول التالمیذ الفعل  

أكتب الفعل المناسب في الفراغ المناسب وبین نوعھ: 1نشاط  

.األم شؤون البیتتدبر  -1  

.الحلیم عند مقدرةَیْصَفُح  -2  

.الناس المؤدبَیْحَتِرم  -3  

.الطالب على أثاث المدرسةُیَحافِظ  -4  

واجر ما یلزم من تغییر,یةحول األفعال الالزمة فیما یلي إلى أفعال متعد: 2نشاط  

)صّدَق أحمُد نزاًرا: (صدق نزار -1  

)أَْوَصل أَِخي المسافر:(وصل المسافر -2  

)أسال أحمد الماء: (سال الماء -3  

)أوقفت لیلى الحافلة(: وقفت الحافلة -4  

اكتب جملة فیھا متعد لمفعول بھ واحد:  3نشاط  

ْمُت سعیًدا الّدْرسأرجَع محمود:(اكتب جملة فیھا فعل متعد لمفعولین )ا لكتاب،َفھَّ  

ْلمُ :(اكتب جملة فیھا فعل الزم )َقُبَح الظُّ  
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ضع ما یناسب من عالمات الترقیم في الجملة اآلتیة مع الشكل -:4نشاط   

َنِة الَھَدفِ   َتَكلََّم أَْجَداُدَنا فِي الَجِزیَرة َسلِیَقًة بِلَُغِة َواِضَحِة الَمْقَصِد َبیِّ

یة َوالفِْكِریَّةِ َوأَْعَرُبوا    ."ِبالفِْطَرة َعْن َمَشاِعِرِھم َوَحاَجاِتِھم الَیْوِمیَّة َواِالْجِتَماعَّ
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  الثاني  االختبار :المبحث الثاني

الّثاني ھو مدى قدرة التالمیذ على رسم الھمزة وفق  االختبارإّن الھدف  من  -         

  القاعدة،

  كان یتطلّب من التالمیذ الثالثة آداب وفلسفة اإلتیان بضد الكلمة شرط :فالّنشاط األول

  بھمزة ،فأحد عشر تلمیذ من أصل ستة وعشرین تمكنوا من اإلجابة أن تكون منتھیة 

  ضد الكلمة على السؤال بشكل صحیح ،وھناك اثنین من التالمیذ عجزوا عن إحضار 

  ،وضد بارد ھو ساخن ,منیرھو ضد مظلمبحیث تكون منتھیة بھمزة ،فمثال قولھم 

  ضد انتھى ھووھذا خطأ ،وھناك آخر كتب  بدءبھذا الشكل  واثنین آخرین كتبوا بدأ

  .،بوضع الھمزة في بدایة األلف أي جعلھا ھمزة قطع واألصل ھي ھمزة الوصلابتدأ

  بالیاء وھذا فيءضد بارد دا وھناك أحد التالمیذ من كتب .وال بدأن تكون ماضي بدأ

  .بل وجب كتاباتھا بدون یاء دافئ أي دون وضع نقطتین تحت الیاء خطأ

  فلم یكتبوا شیئا أي دون ,بضد انتھى،مظلم،باردأما ستة تالمیذ فلم یستطیعوا اإلتیان  -       

أّما ، فاألصل مضيء,وھذا خطأبالشان   مضيءضد مظلم وھناك من كتب ,المحاولة 

 كلمة تحوي على ھمزة متطرفة داخل الجملةفالمطلوب منھ ھو كتابة : النشاط الثاني

  والمالحظ أّن جمیع الّتالمیذ قد أخفقوا في اإلجابة عن المثال 

فیما یخص  أّما,ولكن مع األسف لم یتوصل أحد لإلجابة.الشيء یذكر بالشيء :األول 

  .مالئمة الكلمة  بمعنى الجملة  مثلة المتبقیة وھي ثالثة فھناك من أجاب بالرغم من عدم األ

  .المسؤولیة عبء كبیروالصواب  المسؤولیة شيء كبیر:مثال قولھم 
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نلبس الصوف في الشتاء :كما نجد أن الكثیر من األخطاء متكررة في المثال الثاني  -       
وأھملوا حرف الجر  واألصل للدفء،فأخطئوا  في الكتابة ولم یصیغوا الجملة طلبا الدفئ

الجملة ،وھناك من لم ُیَفّرق بین الھمزة المتطرفة وھمزة ي ُیْسھم في الربط بین أجزاء الّذ

َیْسأَل عن الَھْمَزة الُمَتَطِرفة وَلْم ُیَحاِول اإلَِجابة   ذَ وھناك من أَخَ  ,َخٌطئُھالوسط ،فكتب 

ْكِل َوَھَذا َخَطأ،َفاألَْصل ِعْبء  ،َوُھَناَك من َكَتَب ِعْبئ بَِھَذا   .ْحوِ َعَلى َھذا النَّ الشَّ

ا النََّشاط الثَّالث  -        میذ حذف الضمیر ثم إعادة كتابتھا فوضعنا كلمات وعلى التل:أمَّ

فالمالحظ أَنَّ َثَمان َتَالِمیذ من أَْصِل ِسَتة , َیْسَتْھِزُئْون, أَْصِدَقاُؤك, َضْوِءه, لَِقاِءِھم  :كقولنا

  .المرحلة الّتي ُھم فیھا  شكل تام ،وھذا عدد قلیل بالمقارنة إلىھذا الّنَشاط ب َوِعْشِرین أَْنَجُزوا

  :وأربعة عشر تلمیذا أخطئوا في كتابة یستھزئون فكتبوھا على النحو اآلتي

على َیْسَتْھِزأ وتلمیذ آخر كتب ,یستھزئأي دون الیاء المكسورة،واألصل یستھزء  -         

  .بالرغم منأّن ما قبلھا مكسور َیْسَتْھِزؤھذا النحو أي على األلف وھناك من كتبھا على الواو 

كلمة تحوي على ھمزة متطرفة في فالَمْطلُوب ِمْنھ ھو كتابة  :وأّما الّنشاط الّرابع  -          

لمناسبة في المكان المكان المناسب ،فھناك الكثیر من التالمیذ لم ُیَوفَّق فِي َوْضع الكلمة ا

ْفِرَقة َبْین َھْمَزة الَوَسط  فة المناسب والُمْشِكل دائًما ُھَو َعَدُم التَّ ل  َوالُمَتطرِّ أَْقَدَم َففِي الِمثاَل األَوَّ
  :ُھًناك تِْلِمیَذان َوَضُعوا الَكلَِمَتْین , ...الشُّجاع على عمل 

َفة  ُھوَوَھَذا َخَطأ ِألَنَّ الَمْطلُوب َفاِئق  -اِئعرَ  أَْیضاً ِعْنَد إَِجاَبتِِھم لِْلِمَثال الثَّالث .الَھْمَزة الُمَتَطرِّ

ْلِمیذ َكلَِمة ,.....الَ ُتَصاِحب َرفِیق:" ِھي فِي َنَشاط الَھدف ِمْنھ َفاِئق  -اِئسبَوَضَع َنْفس التِّ

َفة    مة ُتَناِسب ِبالُمَقاِبل َلْم َیَتَمكَّن ِمن اإلِْتَیان ِبَكلِ ,الَھْمَزة الُمَتَطرِّ

ابِع  لْمیذ الَّذي أَْخَطأ َوَكَتب,الِمَثال الرَّ َفقَد َوَضَع فِي الِمَثال الََّرابِع كلمة رائع  َفِحین َنِجُد أنَّ التِّ

د    .وھذا خطأُمَؤكَّ

  " َكلَِمات َتْنَتِھي ِبالَھْمَزة لَكنَّھا الَ ُتَناِسب َمْعَنى الُجْملَة َكِكَتاَبِتِھمَوُھَناك من َكَتَب 



الجانب التطبیقي :الفصل الثالث  
 

 

 
186 

وء ,الَ تَُصاِحب َرفِیق ُمِسيءْ  َتَألْألَت الَكَواِكب َكِمْصَباح اللُّْؤلُؤ أْو َقْولِِھم .َواألَْصل السُّ
ُھَو َمْطلُوب َكَما أنَّ  یث َمْعَنى  الُجْملَة َمَع َماَفَكلَِمة اللُّْؤلُؤ الَ َیَتَناسب ِمن ح.ُمِضيء َواألَْصل .

اَبة َعن َوخْمَسة َتالِمیذ أََصاُبوا فِي اإلِجَ .َكلَِمة فِي األْمثِلَة األَْرَبع  َثالث َتالِمیذ َلْم َیْكُتُبوا أيَّ 

وءَفَوَضُعوا َكلَِمة ,الِمثال الثَّالث  واب السُّ وعلى الُعُموم َفإِّن التَّالَِمیذ أْخَفقُوا َوَلْم : َوُھو الصَّ

َفة َوَھمْ  َزة الَوَسط ِباإلضاََفة إلى َعْجِزھم فِي اإلْتیان َیْسَتِطیعوا التََّحكُّم فِي الَھْمَزة الُمَتَطرِّ

ِصید اللُّ  ِمْن ِخالَل َعَدم القٌْدرة على إْحَضار الَكلَِمات الُمَناِسَبة .، َغوي ِبالّضد َوَضُعَف الرَّ

  .َوَمْلئ الَفراغ
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2:االختبار  

السنة الثالثة آداب وفلسفة :قسم  

المنفردةالھمزة المتطرفة :الموضوع   

.  أن یرسم التالمیذ الھمزة رسما صحیحا طبقا للقاعدة:األھداف  

.اكتب ضد كل كلمة من الكلمات التالیة بحیث تكون الكلمة منتھیة بھمزة:1نشاط  

مضيء≠ مظلم  -3                        بدأ≠ انتھى  -1  

دافئ≠ بارد  -4                        نساء ≠ رجال  -2  

الفراغ في كل جملة في الجمل التالیة بكلمة مناسبة مما یلي بحیث تحوي امأل:2نشاط
.ھمزة متطرفة  

بالشيءالشئ یذكر  -1  

للدفءنلبس الصوف في الشتاء طلبا  -2  

ا لشمس ساطعضوء -3  

كبیر عبءالمسؤولیة  -4  

.أعد كتابة الكلمات التالیة بعد حذف الضمیر :3نشاط  

أصدقاء - أصدقاؤك -3             لقاء - لقاءھم -1  

یستھزئ – یستھزئون -4           ضوء - ضوءه -2  
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.ضع الكلمة المناسبة في الفراغ المناسب بحیث  تحوي على ھمزة متطرفة:4نشاط  

جريءأقدم الشجاع على عمل  -1  

مضيءتألألت الكواكب كمصباح -2  

السوءال تصاحب رفیق -3  

.ا لمجتھدجزاءالنجاح -4  
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  الثالث االختبار :الثالث المبحث

ْلِمیذ األَْفَعال الَّتِي َتْنِصب َمْفُعوَلْین َوالَِّذي  فیما َیٌخص االختبار الّثالث َفھُو -       َمْعِرَفة التِّ

  .أَْصلُُھَما ُمْبَتدأ َوَخَبر َوَبْین األَْفَعال الَِّتي َتْنِصب َمْفُعوَلْین َلْیَس أَْصلُھُما ُمْبَتَدأ َوَخَبر

ْلِمیذ للمفعولین َوالُمالََحظ أَنَّ َخْمَسة َفالنََّشاط -        ل َكان الَھَدف ِمْنھ ُھَو َتْعیِین التِّ  األوَّ

ل  َؤال األوَّ ھٌ ,َوِعْشِرین ِتْلِمیذ َلم ُیِجیُبوا َعن السُّ َبب أَنَّ قٌون َبْین الَّتِي َتْحَتاج إلى َوالسَّ م الَ ُیَفرِّ

ا , من أَْصل أَْرَبَعة األَْفَعال َو أَْخَطأَ في ِمَثالِمیذ اْسَتَطاع َتْحدید َمْفُعولَي َما َعدا تِلْ ,َمْفُعوَلین  أَمَّ

َفُھَناك َمن َوَضع ,َوْضع األَْفَعال الَِّتي َتْنِصب َمْفُعوَلین  النََّشاط الثَّاني َفلَم ُیِجب َعْنھ أََحد َوُھوَ 

َؤالالَكِثیر َلْم ُیِجب َتمَ   إِنَّ َوأََخَواِتَھا الِث .لَِعَدم َمِعِرَفِتِھم لألَْفَعال  اًما َعِن السُّ ا النََّشاط الثَّ أمَّ

ْلِمیذ َعلى النَّْحو اآلتِي  الِم َفَكان َخَطأ التِّ َفأَْرَبَعة :فَكان َحْول َُمَخاَطَبة الِعَباَرة لَِجْمع الُمَذكَّر السَّ

َباب"َعَشر ِتْلِمیذ َكَتُبوا  َبان"َواألَْصل , "الشَّ َھا  َتَراهُوُھناك ِمَن التَّالَِمیذ َمْن َكَتَب  "الشُّ َعلَى أَنَّ

ولیس ِكَتاَبة "ُمَتَطلُِعون"واألَْصل "ُمَتَطلِّع"أَْیًضا أْخَطُئوا فِي َقْولِِھم , تَرْوَنھَجْمُع واألَْصل 

  .الُمَتَطلِّعین

افَِیة ," والَ َتَملُّوا"واألَْصل "ونَوالَ َتَملُّ "َوُھَناك من التَّالَِمیذ َمْن َكَتُبوا  -         َھا الالَّم النَّ ألنَّ

  .لَذا َوَجَب َحْذف النُّون

لُوا العِ  -        ا اْثَنا َعَشر ِتْلِمیذ َفَلم َیْكُتُبوا َشْیًئا َولَْم ُیَحوِّ َوِعْنَدَما َتمَّ ُسَؤاَلھم أَجاُبوا .َبارة أمَّ

َھا ِبأَّنُھم َلْم َیْفَھٌموا َماَذا َنْقِصد الم ُمَتَحِجِجین بأنَّ لْیَست  ِبَتْحِویل الِعَبارة إلى َجْمع المذكر السَّ

ْغم ِمْن أّنُھم ُمقْ ,ِضْمَن الَبرَناَمج َفَنَسوا َقَواِعد التَّْحِویل  َناِھیَك ، َیاورْ بِلِین َعَلى َشَھاَدة الَبَكالُ ِبالرَّ

 . َعْن َكْونِِھم ُشْعَبة آَداب 
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3:االختبار  

السنة الثالثة أداب وفلسفة :قسم  

األفعال التي تنصب مفعولین :الموضوع  

أن یفرق التالمیذ بین األفعال التي تنصب مفعولین؛ أصلھما مبتدأ وخبر؛ وبین  :األھداف

. األفعال التي تنصب مفعولین لیس أصلھما مبتدأ وخبر  

:عین مفعولي كل من األفعال التي تحتھا خط فیما یلي:1نشاط  

 1-  خلت السراب ماء

 2-  جعلت الكتاب أنیس وحدتي

 3-  اإلیمان الصادق واإلرادة القویة تصیران الضعیف قویا

 4- منح القائد الجندي وساما

 نشاط2: ادخل على الجمل التالیة ما یناسب من األفعال التي تنصب مفعولین

.الجندي التدریب مھنة  َجعل -1  

.األمر ھینا  رأیت -2  

قولك صحیحا فما الرأي؟   َھبْ  -3  

.المدرسة الطالب المجتھد  منحت -4  

خاطب بالعبارة اآلتیة جمع المذكر السالم: 3نشاط   

إن كنت تود أن تبلغ مبتغاك فاھتم بالتحصیل العلمي؛وجد :أیھا الشاب المتطلع للعلي -

سیادة وال تغتر بما تراه في واقع من ,تمل من السعي  و ال,في التفوق على أقرانك 

.فإن دوام الحال من المحال,الجھل   
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وا بالّتْحصیل الِعْلمي  :أّیھا الّشّبان المتطلِّعون للُِعلى. ون أْن تبلُغوا ُمْبَتَغاُكم فاْھَتمُّ إْن كْنتم َتَودُّ

ق على أْقرانُكم ،وال َتَملّوا من الّسعي وال تْغَتّروا بما ترونھ في واقع األّیام   ،َوِجّدوا في الّتَفوُّ

    .من سّیادة الجھل ،فإّن دوام الحال من المحال 
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ْعبِیر الِكَتابِي :لرابعالمبحث ا   التَّ

ْعبِیر الِكَتابِي  -        ة التَّ ة ,أْثَناَء َتْنِشیِطي لِِحصَّ َسلَّْمت لَِتالَمِیذ ,َوَتْقِدیمي َمْوُضوع  القِصَّ

َھائِي   النِّ

ة َمْطُبوَعة  -       حفي الِمْصري يلُِموَسى َصْبرِ "َذَھاب َوإیَّاب"بُِعْنَوان ,قِصَّ   ,الكاتب والصُّ

ة بأُْسلُوِبِھم الَخاص   .َوالَھَدف ُھو إَِعاَدة َتْلِخص القِصَّ

ْرقِیم ، َوَھَذا َما َتمَّ ُمالََحَظُتھ َبْعد التَّْصِحیح -        .َجِمیع التَّالَِمیذ َلْم َیْسَتْعِملُوا َعالََمات التَّ

ْفِرق  -      ا األَْخَطاء َفَكاَنت أْكَثَرَھا فِي َعَدم التَّ الَھْمَزة ,َبْین َھْمَزة الَوْصل َوَھْمَزة الَقْطعأَمَّ

َفة َھا ِمن األَْسَماء , اْبن ِبالَھْمَزة:َفَمَثالً َنِجُدُھم َقد َكَتُبوا , الُمَتَطرِّ ْغم ِمن أَنَّ الَمْوُصولة َعلى الرَّ

إنَّ وأنَّ :َوُھَناك َمن أَْھَمل الَھْمَزة فِي أَدَوات النَّصب ,ِمن َعَدم ِكَتابة الَھْمَزة لَِذا َكان الَُبدَّ ,

َواألَْصل ,وِكَتاَبة إِْجَراء بُِدون َھْمَزة,ُدون َھْمَزة َوَقاُموا ِبِكَتاَبِتَھا ,"إلى"َوَكذا ُحروف الَجر,

ء َسءي وِكَتاَبة,ِكَتَبُتَھا بالَھْمَزة َفة َسيِّ َوُھَناك ,بَِھَذا الشَّْكل َواألَْصل  أّن َتُكون الَھْمَزة ُمَتَطرِّ

  .إْحَساَنا ,إْنَسان ,إالَّ :ِمن ُدون َھْمَزة َواألَْصل ِكَتاَبة الَھْمَزة ، اْحَساَنا ,اْنَسان ,االَّ : َمن َكَتب

  َكْوَنَھا َمْرفوعة,ِشَفاُؤه َواألصلِشَفاُئھ ة أْیًضا ُھَناك ِمن التَّالَِمیذ َمْن أْخَطأَ فِي ِكَتابَ  -         

َفة شيءَواألَْصل ِكَتاَبُتَھا بَِھذا الّشكل ,ِبَھَذا الشَّكل َخَطأ شءيَوِكَتاَبة  َھا َھْمَزة ُمَتَطرِّ أْیًضا .ألنَّ

باإلَِضاَفة ,َیَتَساَءلواألَْصل أْن ُتْكَتب ,على َھَذا النَّحو  َیَتَساَئل من التَّالَِمیذ َمْن َكَتبَ ُھَناك 

َواألَْصل   ُمْسَتْھِزءَوِكَتاَبة . اتََّضح واألْصل إِتََّضحمثالَ ِكَتاَبة ,لِِكَتاَبة َھْمَزة الَوْصل َقْطع

ْكل َواألَْصل  اْدَركالفِْعل َمْن َكَتب َوُھَناك ,َعلَى األَلِف الَمْقُصوَرة ُمْسَتْھِزئ أَْدَرك ِبَھَذا الشَّ
  .ِبالَھْمَزة
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ْغم  -         ِمْن أَنَّ الَھْمَزة َمْحُصوَرة َبْینَوِكَتاَبة َمَساًءا ِعْند أََحد التَّالَِمیذ بِإَِضاَفة األَلِف بالرَّ

ْنِوین  ُبھ َوُھَناك َمْن َكَتب ,أَلَِفْین لَِذا َوَجب َحْذف األَلِف الثَّانَِیة َوَتْعِوِضَھا ِبالتَّ َعلَى األَلِف ُیأَنِّ

األََزَمات َوَعَدم ِكَتاَبة َھْمَزة ، َكْوُنَھا َمْرفُوَعة لَِذا َوَجَب ِكَتاَبِتَھا َعلَى الَواوُیَؤنُِّبھ َواألَْصل 
  .َوأَْصَبح ِعْنَد َبْعض التَّالَِمیذ أْمر َعاِدي,

َھا َتُدل َعَلى َشْيء صَ  َمْیُسورَوُھَناك أَْخَطاء َدالَلِیة َكاْستِْخَدام لَْفظ  -         ْعب َوَعَدمَعَلى أنَّ

  ي الَخط َفأِْكَثر من ِتْلِمیذ َكَتب َوأَْخَطاء فِ ,َمْعُسور َواألْصل اْسِتْخَدام َكلَِمة ,االِْرِتَیاح 

نة"ِبإَِضافة ,لسینالطاء والظاء واَحْرف   فِي األْسلُوب اءَوأَْخطَ , السسین َكِكَتاَبة,"السَّ

ُیْرَوى أنَّ َرُجالً ُیْدَعى ", واألَصح ِكَتاَبة..."كان َعالِقًا  ُیْرَوى أنَّ َرُجالً ُیْدَعى َشْدَوان",
َضِمیره ُیَؤنِّب فیھ َحْول  َوَقد َبقِي:"أْیًضا أَحد التَّالَِمیذ َكَتب ,...."ِصَراعَشْدَوان َكان فِي 

ُبھ :َتاَبة واألَْصل كِ ,"َخَساَرة َوالِِده   . "َوالِدهلَِخَساَرة  َوَقْد َبقِي َضِمیره ُیَؤنِّ

ن َیَتَغلبھ :"ْیًضا ُھَناك َمْن َكَتب أ ِدیدفِي ِحین َكان َوالِده الُمسِّ َواب  "األلَم الشَّ   َوالصَّ

  ُثمَّ َطَرأت َعلَْیھ"َوُھَناك َمن َكَتب , "الُمِسن َیَتَغلَّب َعلَْیھ األَلمحین َكان َوالده "فِي 

َوَغْیِرَھا ِمَن األََسالِیب  ,"َخَطرت َعَلى َبالھ فِْكَرةَواألََصح  ,"خَطرت  في َبالِھ فْكَرة" ,"فِْكَرة

ِكیكة   .الرَّ

أْیًضا ُھَناك ، لِف الَمْقُصوَرةِباألمشى ِباألَلف َواألَْصل َمَشا َوِمن األْخَطاء أَْیًضا ِكَتاَبة  -      

   حاملَوُھَو  :األَْصلوَ  ,"ُھَما َحَمال" :الَِمیذ َمن اْسَتْعَمل َتْعِبیرِمن التَّ 

َعاُملأْي ُدون اْستِْعَمال المُ  َفَكَتُبوا  َمَع أَدَوات الَجَزم َثنَّى َوُھَناك َبْعض التَّالَِمیذ َلْم ُیْحِسُنوا التَّ

َھا َمْجُزوَمة ِبَحْذف َحْرف الِعلَّة,َلْم ُیْجدي : َمَثالً  لَْن َواألَْصل  الَ َیْرَحل ,َواألَْصل ُدون َیاء ألَنَّ
ة َكِكَتاَبة ُھَناك ,َیْرَحل   :أَْخَطاء َتَمثَّلَت فِي الَحَرَكات اإلِْعَرابیَّ
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َكْوَنَھا  بِِعْشِرینواألصل ِكَتاَبة  ,الخ...أَُبوهُیَعالُِج ,َلِكنَّ أُبوكَفَحِمل أَُبوه، , ِبِعْشرون -      

َباه  أیَُعالُِج فِیَما َیُخص ووَكذالك ا َمْفُعول بھ َوِھَي َمْنُصوَبة، َكْوَنھَ ,أَباه َوَحِمل ,اْسم َمْجُرور
َھا ِمْن َھا َمْنُصوَبة، َوِھَي اْسُمھ، َكْونَ َلِكن أََباك وَ : َكْوَنَھا َمْفُعول بِھ، َواألَْصل ِكَتاَبة أي أنَّ

  .أَخَواِت إنَّ 

َعابیر أَّن الَخط رديَِء َوَلْیَس َمْقُروء -     ھ َیْصُعب قَِرا ,أْیًضا الُمالََحظ للتَّ َوَھَذا ، ءتھَكَما أنَّ

ْبط   ,والَفاء,َكالَواو  َدلِیل َعَلى َعَدم اْحِتَرام ُطُرق ِكَتاَبة  الُحُروف َوَعَدم اْسِتْعَمال أََدَوات الرَّ

ْعِریف"ال"َعَدم َوْضع أَْیًضا  ْرقِیم ِمنْ  ,للتَّ َوَعالََمة ,َفاصلة،َوُنْقَطة َوَعَدم َوْضع َعالََمات التَّ

  َوَعَلى الُعُموم َجِمیع التَّالَِمیذ َتَفاَعلُوا ,َوُمْزَدِوَجَتین ,اْسِتْفَھام 

ة َوَكَتُبوا آیة قُْرآِنیةَمَع القِ  ة  ,صَّ ب فِي َنْفس َمْعَنى القِّصً   .أْو َبْیت ِشْعِري َیصُّ

َراع  ,"طھ حسین"أَْیًضا ِعْند َتْلِخیص َتْلِمیذة لَِنص  -      ْقلید َوالتَّْجدید الُمَعْنَون ِبالصِّ َبْین التَّ

  ِمن ِخالَلَِھا َسُنالَِحظ األْخَطاء الَّتي َوَقَعت فِیھا َكَنُموذج بسِیط ,فِي األدب

ْثَنا  د َما َتَحدَّ رة ِعْند َتالَِمیذ القِْسم، َعْنھ في الَفصل األولُیَؤكِّ   :"َوَھذه األْخَطاء ُمَتَكرِّ

اَرین أَدبِیین فِيَیَتلََخص َمْضُمون النَّص  فِي ُظُھور    الَحِدیث فِئة الشُّیوخالَعْصر  ِتیَّ

عیِن إلَى الَتْجِدید ,الُمَحافِظین َعلى الَقِدیم  َباب الدَّ أََدب ُمْعَتِدل ُمَحافِظ َفَنَشأَ َعْن َذلِك ,َوفَِئة الشَّ
أْوَصل َلَنا الَكاتِب َھِذه َوَقْد ، ُیْثریھَما .َعلَى اللَُّغة الَعَرِبیَّة َوآَداُبَھا َفَقْد آَخَذ ِمَن اآلداب الَغْرِبیَّة 

  ...".األَْفَكار فِي لَُغة َسْھَلة اللَّْفظ

ص َمْضُمون الَّنص فِي ُظُھور :"ْن ُتْكَتب َعلَى النَّْحو اآلتيَواألَْصل أ -      اَرْین َیَتَلخَّ َتیَّ
بَ  ُیوخ الُمَحاَفظة َعَلى الَقِدیم ، َو فَِئة الشَّ اِعَیة إَلى أََدِبَیْین فِي الَعْصِر الَحِدیث فَِئة الشُّ اب الدَّ

ْجِدید َفَقد أَخَذ ِمن اآلَداب  ,آداِبَھاوَ َفَنَشأَ َعْن َذلِك أََدب ُمْعَتِدل ُمَحافِظ َعَلى اللَُّغة الَعَرِبیَّة  ,التَّ
  .ِبلَُغة َسْھَلة اللَّْفظ َوُھَنا أَْوَصل َلنا الَكاتِب األَْفَكار ،یة َما َیْثِریھ الَغْربِ 
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لِِخیص -      ْرقِیم فِي التَّ ْكل ، ُنالَِحظ ُھَنا َعَدم اْسِتْخدام َعالََمات التَّ َوَھَذا َما َوِغَیاب َتام للشَّ

ُثون ِباللَُّغةَكَذلِك ُنالَِحظ ِعْند ِحَوار ، ُیوقُِعَنا فِي اللُّْبس , الفُْصَحى التَّالَِمیذ َمع األُْسَتاذة َیَتَحدَّ

ح ,َزْعَما ,َفَیْسَتْعِملُونَوَلكن َیْعَجُزون َعن الُمَواَصَلة   .ِإلیَصال الَمْعَنى ,َوَغیِرَھا.....,ِبصَّ
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  تحلیل االستبیان  :المبحث الخامس

تضّم أربعة أساتذة للّغة العربیة ،قّدمنا لھم استبیان  یة أحمد قّسوسَثاَنو -         

  الموّضح،محاولین 

استنتاج  طرق الرقي بالعربیة وتجاوز الخطأ،ولقد اختلفت خبرة األساتذة من  -         

ثالث أساتذة  اّتفقوا : وكانت آراؤھم على  النحو اآلتي.آلخر من سنة إلى ستة عشر شخص 

،في حین رأى أستاذ   الھدف المطلوب ،من تدریس اللغة العربیة على أّنھم لم  یصلوا إلى 

آخر بأّّنھ یصل إلى الھدف المطلوب ،كما أّن األساتذة اّتفقوا على ضرورة إشراكھم في 

.اختیار الكتب،ألّنھم األقرب إلى المیدان والّتلمیذ وضع المنھج أو  

ّن برنامج الّنحو مكتظ في مدارسنا أّما السؤال الثالث فاّتفق ثالثة أساتذة على أ -        

أّن حّصة القواعد عند آداب وفلسفة قد تحتوي أحیاناً على أربع مواضیع مثال  والّدلیل 

،وھذا ما یجعل التلمیذ یبتعد عن  أوزان الفعل وبالغة االستعارة،ثّم لو ،لوما،أّما:إعراب

كثیرة ،رأى األستاذان بأّن الّنمو ،وأستاذ آخر رأى بأّن برنامج الّنحو ال یحتوي مواضیع 

الطریقة األیسر لفھم الّتالمیذ ،ھي االعتماد على اللّغة الفصحى غیر المعّربة فھي األقرب 

للّتلمیذ واألكثر مالئمة ،وعند ما وّجھنا لھم سؤال حول استعمال العامّیة في إلقاء الّدرس 

،وأّما عن استعمال اللّغة ،فكان رأي األستاذان أّنھما غالبا ما یستعمالھا وآخران فنادراً 

  .الفصحى المعّربة خارج الّصف مع التالمیذ 

خصائص  أو كون الّتلمیذ قد  یسأل عن نزعة الشاعر مثال،  "غالبا"فاّتفقوا على  -         

أو  ,المدارس األدبیة كالرومانسّیة،أو الكالسیكیة،أو عن اّتجاه الشاعر قدیم،محافظ، أو مجدد

  .وبالّتالي تكون اإلجابة باللغة الفصحى ،...كلمةحول طریقة إعراب 

  ولذا وجب ، كما اّتفق األساتذة على أّن عدم استعمال الحركات ُیَعْرقِل في فھم الكتابة العربیة

  .حركات لتفادي وقوع اللّبس عند القراءة استعمال ال
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فاّتفق ثالثة .ة وفیما یخص األخطاء الشائعة عند طالّب الّثالثة ثانوي آداب وفلسف -      

وھناك أستاذ آخر رأى بأّن حّصة ، أساتذة على أّن أكثر األخطاء تحدث في الّنحو والّصرف

وصحیحة في  التعبیر ھي األكثر وقوعا للخطأ فالتلمیذ یعجز عن كتابة جمل بسیطة وسھلة،

  .أّن األساتذة اّتفقوا على فائدة الّتقویم في ترسیخ قواعد اللّغة وتطویرھا كما.نفس الوقت 

 طالّب الثالثة ثانوي آدابوھل یعكس مستوى ، وعند سؤالنا لھم عن أھمّیة االختبار -      

بحجة أّن الّتالمیذ ال  ،ر رأى بأّن االختبار ال یعكس ذلك، وأستاذ آخ"بنعم"وفلسفة فأجابوا 

  .نفسھم ویغشون كثیراً في االمتحانأیعتمدون على 

یة تعلیم اللغة فرأى أستاذ وفیما یخص عن سؤالنا حول اقتراح طریقة عملّیة لترق -      

أّما األساتذة الّثالث اآلخرون  العربیة ضرورة التدریس  بالقّصة والّنشاطات والبحوث،اللغة 

ى إالّ باالعتماد على داخل مدارسنا ال یتأسّ فاعتبروا أّن أساس تطویر العربّیة 

المطالعة،والقراءات الكثیرة وتشجیع الّتالمیذ على الكتابة والعودة حفظ إلى القرآن الكریم 

ب اللِّسان وُتْكِسب  الّتلمیذ رصید لُغوي   .واألشعار العربّیة الّتي ُتَھذِّ
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 اإلستبیان: 1                    الخبرة:

نعم         ال:إلي أھداف تدریس اللغة العربیة ھل تصل -  

نعم         ال:ھل تعتقد بضرورة إسھامك في وضع المنھج أو اختیار الكتب -  

ھل تؤید الرأي القاتل بأن صعوبة النحو في مدارسنا ناتج عن احتواء المنھج مواضیع  -

 كثیرة یصعب على الطلبة إدراكھا؟نعم                      ال

ي وسیلة تعبیریة تراھا أیسر على الطلبة لفھم محتویات دروس اللغة العربیة؟أ -  

اللغة الفصحى المعربة -أ  

اللغة الفصحى غیر المعربة -ب  

اللغة الوسطى  -ج  

العامیة - د  

دائما - إلى أي مدى تستعمل العامیة في إلقاء الدرس؟ أ  

غالبا -ب  

نادرا -ج  

ال أستعملھا - د  

للغة الفصحى المعربة في حدیثك مع طالبك خارج الصف؟إلى أي مدى تستعمل ا -  

نادرا -دائما                                ج -أ  

ال أستعملھا -غالبا                               د -ب  

ھل تعتبر الكتابة العربیة بغیر استعمال الحركات عامال یعرقل سیر المطالعة والتعلیم؟  -  
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ال -                  نعم                -  

   عن السؤال السابق؟"نعم"ماذا تقترح لمعالجة ھذه المشكلة إن أجبت ب  -

استعمالھا عند توقع التباس أو بلبلة في -استعمال الحركات دائما                    ب -أ

 القراءة

استعمال صورة واحدة من كل حرف وذكر الحركات -ج  

دة عند طالب الثالثة الثانوي أداب وفلسفة؟أین تقع األخطاء الشائعة عا -           

النحو والصرف -أ  

المطالعة -ب  

البالغة -ج  

التعبیر - د  

معالجة النصوص -ه  

ما مدى نجاعة التقویم في ترسیخ اللغة العربیة؟  -  

ھل یعكس االختبار المستوى الحقیقي للقسم النھائي أداب وفلسفة؟ -  

ال-نعم                      -  

اقترح  طریقة عملیة للرقي باللغة العربیة في ھذه المرحلة؟ -  

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

...................................................................................................... 
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و، كان موضوع بحثي ھذا حول ظاھرة لغوّیة أصبحت منتشرة بین مختلف طبقات المجتمع  

من  ،الّتعلیم في المدارس الجزائرّیة مستویاتبین المتعلمین بصفة خاصة على جمیع 

  .وھي األخطاء اللّغویة عند القسم الّنھائي الثانوي والجامعي، المتوّسط، االبتدائي،

والنحویة  ،أھم المستویات الصوتیة والمعجمیةمن خالل تسلیط الّضوء على 

  لذا مّھدنا لھذا البحث بمدخل تناول الّتعریف بالموضوع والصرفیة والتركیبیة،

  المرتبطة بالموضوعمن الجانب اللغوي واالصطالحي،ثّم ذكرنا المخالفات اللغویة 

أنواع األخطاء حسب الدراسات مع لمحة بسیطة حول اللغة كمفھوم مع تحدید 

  التطبیقیّة ومعاییر ضبطھا وتطّرقنا إلى مسألة الّصواب والخطأ منذ القدم من خالل 

  .أھم الدراسات 

  ي كثیرة ثّم ثالثة فصول تناولنا فیھا ذكر مستویات األخطاء اللغوّیة مع الّسبب والقاعدة وھ

  على تحقیق تحصیل جیّد للتلمیذ والّتقویم الذي یساعد ،لم نتمكن من حصرھا في ھذا البحث

  وتجاوز الخطأ ثّم أمثلة لألخطاء في إحدى الثانوّیات بتقدیم االختبارات لطلبة القسم الّنھائي

  ب وفلسفة واالستبیان المقّدم ألساتذة الّثانویة واالعتماد على الدراسات الّسابقة توصلنا إلى اأد

  :أھم االستنتاجات التي لخصت كاآلتي

ولكن األخطاء الّتي  إّن اللّغة العربّیة ھي لغة القرآن وھي لغة ذات جذور، -1          

اختالط العرب بالعجم النتشار :تعاني منھا الیوم ھي من مخلّفات الماضي منھا 

في عصر  في العصر العّباسي وما حدثالفتوحات اإلسالمیة،وانتشار الترجمة 

  .االنحطاط من انتشار الفساد وكثرة التكدیس والّصنعة وانتشار العجمة
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ر خصوصا یعاني من الّتیار العلماني الذي یدعو أصبح الوطن العربي عموما ،والجزائ .1

مل إلى الّتغریب والذي جعل من العربّیة وسیلة للتعبیر وال داعي الحترام نظامھا ،أي الع

 ,ة في وطنھاعلى تھمیش العربیة وجعلھا غریب

الّتي اّتفقت على مسح اللّغة العربّیة وتسمّیة األشیاء  ائل اإلعالم الحدیثة بكل أنواعھاوس .2

بغیر مسمیاتھا وتھجین المعجم اللّغوي وتغلیب األلفاظ األجنبیة على العربّیة وإلغاء 

 .اإلعراب تماما

وھو األساس في التعلیم تتجرعھ األجیال في أوقات عشوائیة یعمد إلى :الكتاب المدرسي  .3

ید اللّسان حّتى أصبح الّتنازل   عن المستوى اللغوي كل سنة تھدیم الھوّیة العربّیة ،وتعق

ضعف مستوى المتعلمین ،أیضا نجد في بعض األحیان بأّن البرنامج مكتظ تحت غطاء 

 .ناھیك عن أخطاء في الكتاب المدرسي ،وكأّن واضعھ ال عالقة لھ باللغة العربیة

 .ّنھا رمز للّتخلفقدم وأھناك من یرى بأّن العربّیة عاجزة عن مسایرة التّ  .4

 .االعتماد في التدریس على المناھج الغربّیة وإھمال للمصادر والمراجع العربّیة .5

یرى اللغة   وجعلھ واإلبداععدم تشجیع الّتلمیذ على المطالعة وتحفیزه على الكتابة  .6

 .العربیة مادة جافة

اللغة وإصالح ختلف أدواتھ وتنوع طرق تطبیقھ یساعد كثیرا على ترسیخ إّن الّتقویم بم .7

 .عوجاج في لسان الّتلمیذ وھدیھ إلى الّصواباال

یجب تحفیظ القرآن الكریم والقصائد الشعرّیة ومقتطفات من روائع األدب  للتلمیذ  .8

 .والعمل على ترسیخھا في ذھنھ ،فھو عصمتھ من اللحن 

بحر من ال بد من تكوین معلّم اللّغة العربّیة من مختلف الجوانب ،كون اللّغة العربیة  .9

العلوم من جھلھا استصعبھا ونعتھا بالعجز ،وھذا ظلم في حقھا كما ال بّد من تحدید 

لاللتحاق بالشعبة وأن نعمل جمیعا،أساتذة ومعلّمین ومربین وإطارات وأعلى المعدل 

مسئول في الّدولة للّنھوض باللّغة العربّیة وعدم تجاھلھا في موطنھا وتفضیل اللّغات 

،فما ذلّت لغة قوم إالّ وذّل شعبھا،كما أّن نبینا الكریم اعتبر الخطأ األجنبّیة علیھا 

 .ضاللة،ولقد شّبھ الخطأ في الكالم قدیما بالّتفتیق في الّثوب الجدید
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ثقة الّتلمیذ في نفسھ عندما یتحّدث اللغة العربیة ونبعده عن العامیّة بكّل أن نعّزز  .10

بن الخطاب رضي هللا قال عمر   العربّیة ،وكمااألشكال فھي الّسم الذي ینخربا للغة 

 "فھي تزید من المرؤةعلِّموا أوالدكم العربّیة "عنھ

  :نا إلیھ وجب طرح الّتساؤل كاآلتيوبعد ما تحّدثنا عنھ ومن خالل ما توصل

 ھل ُتَعّد االزدواجّیة اللّغوّیة سببا في  األخطاء اللغوّیة؟ 

  اللغة العربیة؟ما مدى تأثیر العامّیة على انتشار 

 المثلى لتجاوز األخطاء اللغویة والحد منھا؟ ھي اإلستراتیجیة  ما 
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 قائمة المصادر والمراجع

.القرآن الكریم  -  

المصادر - أ  

سنة , 1الطبعة, لبنان, بیروت, العربیةالنھضة  دار, أفضلتقویم  نحو, أنور عقل -1

2001-1421الطبع  

, المتكامل واألخطاء اللغویة الشائعةتطبیق اللغوي نماذج في ال, أھدي محمد عبید -2

.2011-1432الطبع سنة, 1 الطبعة, األردن, عمان, صفاء للنشر والتوزیع دار  

في التعلیم طرق تعلیم اللغة العربیة ,جعفر الخلیفةحسن  ,جاسم محمود الحسون -3

.1996سنة الطبع,1ط,جمھوریة لیبیا العربیة ,بنغازي,دار الكتب الوطنیة ,العام   

االتجاھات الحدیثة لتدریس اللغة العربیة  في المرحلتین ,حسني عبد الباري عمر  -4

.2000,دون طبعة ,مركز اإلسكندریة للكتاب مشرفة األزاربطة,اإلعدادیة والثانویة   

منتدى ,الدار الذھبیة ,األخطاء اللغویة الشائعة في الصحافة العربیة ,خولي خالد ال -5

.ون سنة الطبعد,دون طبعة ,سور األزبكیة   

, الجلیل الواعد مكتبة, شائعةلغویة  أخطاء, العبريخالد بن ھالل بن ناصر  -6

.2006- 1427, الطبعة األولى, األردن, عمان  

صورھا وأسالیب تطویر ,التراكیب النحویة العربیة,دراسات نحویة ,رابح بومعزة -7

.2008,دون طبعة,سوریا, دمشق ,دار مؤسسة رسالن,تعلیمھا  

, تكامل واألخطاء اللغویة الشائعةفي التطبیق اللغوي الم نماذج, زھدي محمد عید -8

.سنة الطبع دون, طبعة دون, والتوزیعدار صفاء للنشر   

 ,عمان ,دار مجد الوي ,في القیاس والتقییم ,خالد حسین مصلح ,سامي عریفج -9

.1999-  1419,الطبعة الرابعة ,األردن  
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الّدار  األسس الّنحوّیة واإلمالئّیة في اللغة العربیة ، الطاھر خلیفة القراضي، -10

2006-1422، سنة الطبع 1مصر،الطبعة القاھرة ، المصریة اللبنانیة ،  

بستان المعرفة  مكتبة, والنحویةمن القضایا اللغویة ،رمضان  عبد هللا -11

.سنة الطبع دون, 1الطبعة, مصر, اإلسكندریة  

,األخطاء الصرفیة, لغویة األخطاء النحویةتصویبات , عرفة حلمي عباس -12  

 الطبعة, مصر, القاھرة, اآلداب مكتبة, اإلمالئیة األخطاء, اللغویةاألخطاء 

2008,الثانیة  

عند تالمذة ,فھد خلیل زاید األخطاء الشائعة النحویة والصرفیة واإلمالئیة -13

دون  ,ردناأل,عمان  ,دار الیازوري,الصفوف األساسیة العلیا وطرق معالجتھا

. 2009,طبعة  

, الناطقین للممنوع من الصرف الخطأ عند مداخل, إبراھیممحمد  إبراھیممجدي  -14  

.2006,دون طبعة,دون بلد النشر  

األردن  ,عمان ,األخطاء اللغویة في ضوء علم اللغة التطبیقي ,محمد أبو الرب -15

. 2005,الطبعة األولى ,دار وائل,  

نائب رئیس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة (السنواني  أحمد محمد -16

إعداد األستاذ ناصف ,)ورئیس مجلس إدارة مركز الخدمة العامة لتعلیم اللغة العربیة 

رئیس (األستاذ عبد الحفیظ السید أحمد ,)عمید كلیة األداب جامعة أسیوط(شاكر سید

من  ,)كلیة األداب  العربیة أستاذ بقسم اللغة(علي أحمد معتمد ,)قسم اللغة العربیة

.دون سنة الطبع,دون طبعة,مركز تعلیم اللغة العربیة,األخطاء الشائعة  

,اإلمالء قواعد ,فن الكتابة الصحفیة ,محمد سلیمان یاقوت -17  

مختارات من ,لغة اإلعالنات الصحفیة ,الشائعة األخطاء اللغویة,عالمات الترقیم  

.2003, طبعة دون, السویس قناة, المعرفة الجامعیة دار, الشعر والنثر  

في الداللة  دراسة, اللغوي في ضوء علم الداللة التحلیل, عكاشةمحمود  -18

,مصر, القاھرة, النشر للجامعات دار, والمعجمیة والنحویة, والصرفیة, الصوتیة  

.2005- 1426, عة األولىالطب  
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المراجع -ب  
البن ھشام (,قطر الندى وبل الصدى  الشھیر بشرحكتاب النحو  ,إبراھیم قالتي -19

.2012,دون طبعة,الجزائر ,عین ملیلة,دار الھدى,)761ت(األنصاري  

دار الشرف الوافي ,)األنصاري إبراھیمعبد هللا (إسماعیل بن أبي بكر المقرئ -20

الطبعة ,لبنان,بیروت,الكتبعالم ,والنحو والقوافيفي علم الفقھ والعروض والتاریخ 

.1996-1417,األولى  

,اللبنانیة,الدار المصریة,تعلیم اللغة العربیة بین النظریة والتطبیق,حسن شحاتة -21  

.2002, ة الخامسةالطبع  

وتقویمھا،مركز تعلیمھا  اللغة العربیة فنون, حسني عبد الباري عصر -22

2000اإلسكندریة،العامریة،دون طبعة،  

دار العلوم ,الدلیل إلى قواعد اللغة العربیة ,محمد نور الدینحسین  -23

.1916-1416,الطبعة األولى,لبنان,بیروت ,العربیة  

شرح دروس ,مصطفى طموم ,محمد دیاب,سلطان محمد,حفني ناصف -24

. 1994,األولى الطبعة ,مصر ,القاھرة  ,دار ابن الجوزي,البالغة  

, عمان ,دار الشروق,طلبة الثانویة الدولیةقواعد اللغة العربیة ل,خطیب خلیل  -25

.2000,الطبعة األولى,األردن  

فنون تدریس أسالیب اللغة العربیة  ,محمد فؤاد الحوامدة,راتب قاسم عاشور - 26

.2009,دون طبعة,علم الكتب الحدیث,بین النظریة والتطبیق  

اللغویة،مستویاتھا،تدریسھا،صعوباتھا،دار المھارات  ,طعیمة رشدي أحمد - 27

.2007-1425الفكر العربي،القاھرة،مصر،الطبعة األولى،  

,األزاربطة ,دار المعرفة الجامعیة,طرق تدریس اللغة العربیة إسماعیلزكریا  - 28  

طرائق تدریس األدب والبالغة والتعبیر بین التنظیر  ,الوائليسعاد عبد الكریم  - 29

.2004,الطبعة األولى,األردن,عمان ,الشروق  دار,والتطبیق   

,عمان ,دار مجد الوي,الحدیثة لتدریس اللغة العربیة  األسالیب,سمیح أبو مغلي -30  
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.1997-1417,دون طبعة,األردن,عمان  

دراسة في التعلیم عادات  ,علم النفس التربوي ,عبد الرحمان محمد العیسوي -31

.2004,الطبعة األولى ,لبنان ,بیروت,العربیةدار النھضة  ,االستذكار ومعوقاتھا  

, عمان, الحامد دار, الثانوي رؤیة جدیدة التعلیم, عبد اللطیف حسین فرج -32

.2008,الطبعة األولى, األردن  

تطویر أداء البشریة  التنمیة, مداخلھ, التعلیمي عملیاتھ التخطیط, عبد غریب -33

.2001,دون طبعة ,مصر ,القاھرة ,للطباعة والنشر والتوزیع قباء دار,المعلم  

نظریات التعلم وتطبیقاتھا في علوم اللغة اكتساب   ,عیساني عبد المجید -34

.2011,الطبعة األولى,القاھرة,دار الكتاب الحدیث,المھارات اللغویة األساسیة   

 ,3ج ,نحو العربیة ,سعد عبد العزیز مصلوح ,عبد اللطیف محمد الخطیب -35

.2001-1422,الطبعة األولى  ,العروبةمكتبة دار   

عبد المنعم أحمد بدران،التحصیل اللغوي وطرق تنمیتھ دراسة میدانیة ،دار  -36

.2008 العلم واإلیمان،الطبعة األولى،  

تحقیق عادل عبد المنعم أبو (علوي بن طاھر الحداد العلوي  الحضري ، -37  

الجزائر، دار النجاح، برج الكیفان، الفوائد اللؤلؤیة في القواعد النحویة، ،)العباس  

.2015الطبعة األولى،  

عمان، عمر األسعد،مھارات اللّغة العربّیة تدریبات وحلول،مؤسسة الوّراق، -38  

.2004دون طبعة، ردن،األ  

المرشد الفني لتدریس اللغة  ,المھارات اللغویة ,فیصل حسین طحیمر العلي -39

. دون سنة الطبع ,دون طبعة ,والتوزیعمكتبة الثقافة للنشر  ,العربیة  

  ,دراسة تاریخیة لنشأة العربیة والخط -العربیة تطور وتاریخ ,كریم زكي حسام الدین -40

.دون سنة الطبع ,دون طبعة  w.w.w.kotob.arabia.com  وانتشارھما,   

,عمان, دار الشروق, الكافي في أسالیب تدریس اللغة العربیة, محسن علي عطیة -41   

.2006, الطبعة األولى, األردن  
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دار الفكر للطباعة والنشر ,أساسیات في اللغة العربیة ,مروح الرفاعي ,محمد ربیع  -42  

.1996-1416,الطبعة األولى ,األردن, عمان ,والتوزیع  

الشركة المصریة العالمیة  ,مكتبة لبنان ,البالغة واألسلوبیة، محمد عبد المطلب -43

1994,الطبعة األولى,مصر,القاھرة ,لونجمان  

 نحو نموذج سیمیائي لتحلیل النص، البالغة واألسلوبیة ھنریش بلیث، محمد العمري ، -44

1999بیروت،دون طبعة، لبنان، الشرق، إفریقیا  

 ,مصر ,القاھرة ,دار التراث ,1ج ,شرح ابن عقیل ,عبد الحمید محمد محي الدین -45

.1980-1400,الطبعة الثانیة  

اللغة العربیة دراسات نظریة  ,مصطفى عوض بني دیاب, م جبر فریحاتمری -46

 ,األردن ,اربد,دار الكندي,وتطبیقیة في المستویات اللغویة وأصول الكتابة وتذوق النصوص

.1999,الطبعة األولى  

دار ,دروس في الصرف العربي,موالي عبد الحفیظ طالبي -47

.2001,دون طبعة,الجزائر,وھران,الغرب  

المعرفة اللغویة طبیعتھا وأصولھا ,)ترجمة وتعلیق محمد فتیح(نوم تشو مسكي -48

.1993,دون طبعة ,مصر ,القاھرة ,دار الفكر العربي ,واستخدامھا  

ندوة  ,أثر المتلقي في التشكیل األسلوبي في البالغة العربیة ,القصابولید إبراھیم  -49

.1436,طبعةدون  ,الواقع والمأمول ,الدراسات البالغیة  

   .المعاجم –ج 
دون  ,الجزائر ,عین ملیلة ,دار الھدى ,المعجم الشامل في اإلعراب ,إبراھیم قالتي -50

.2012,طبعة  
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أبي بكر ) الجمع بین كتابین لحن العامة( التھذیب بمحكم الترتیب ,ابن شھید األندلسي  -51

,الطبعة األولى ,الریاض ,مكتبة المعارف ,)تحقیق علي حسین البواب( ,)379(الزبدي  

1420-1999 .  

 تحقیق عبد السالم محمد ھارون،(،)395-555(أبي الحسین أحمد بن فارس بن زكریا -52

معجم مقاییس  ،)اللغویة بكلیة العلوم دار العلوم وعضو المجمع اللغوي رئیس قسم الدراسات

.1979-1399دون طبعة، اللغة،الجزء الثاني،دار الفكر،  

معجم مقاییس اللغة ،الجزء الخامس،دار  أحمد بن فارس بن زكریا ، ینأبي الحس -53

.1979دون طبعة، الفكر،  

 ,لسان العرب.أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور اإلفریقي المصري -54

.1994,الطبعة الثالثة ,دار صادر ,لبنان ,بیروت ,ب -من أ ,1المجلد  

تحقیق عبد هللا ( الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور اإلفریقي المصري أبي -55

, دار المعارف ,لسان العرب ,)ھاشم محمد الشاذلي,محمد أحمد حسب هللا,علي الكبیر

.أو سنة الطبع, دون طبعة, مصر, القاھرة, كورنیش النیل  

بیروت  ,12مجلد ,ربلسان الع ,بن منظور  الفضل جمال الدین محمد بن مكرم أبي -56

.1990,الطبعة األولى ,لبنان,  

تحقیق محمد باسل عیون (,)538(أبي القاسم جار هللا محمود بن أحمد الزمخشري -57

,الطبعة األولى,لبنان ,بیروت  ,دار الكتب العلمیة, 2الجزء ,بھم-فأد ,أساس البالغة ,)السود  

1419-1998.  

تحقیق عبد الحمید ھنداوي مدرس بكلیة دار العلوم ( ,)170(الخلیل بن أحمد الفراھیدي -58  

,الطبعة األولى ,لبنان ,بیروت ,دار الكتب العلمیة ,خ- أ ,1مجد ,كتاب العین ,جامعة القاھرة  

1424-2003.  
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مفتش أول  ,محمد أحمد جاد المولى بك:ضبطھ( ,عبد الرحمان جالل الدین السیوطي -59

علي محمد النجادي مدرس , مدرس بالمدارس األمیریةمحمد الفضل إبراھیم  ,العربیة للغة

, القاھرة ,دار التراث ,الجزء األول, المزھر في علوم اللغة وأنواعھا ,)بالمدارس األمیریة  

.دون سنة الطبع ,الطبعة الثالثة ,مصر  

تحقیق محمد صدیق (,)1413-816(علي بن محمد السید الشریف الجرجاني -60

اللغة والفلسفة,علم الفقھ:قاموس المصطلحات وتعریفات,تمعجم التعریفا,)المنشاوي  

,صرم,القاھرة,دار الفضیلة,والمنطق والتصوف والنحو والصرف والعروض والبالغة  

.2004,دون طبعة  

,القاھرة, عالم الكتب, معجم الصواب اللغوي دلیل المثقف العربي, عمر أحمد مختار -61  

.2008,الطبعة األولى ,مصر  

 ,القاموس المحیط ,)817- 769(الدین محمد بن یعقوب فیروز أبادي الشیرازيمجد  -62

.1301,دون طبعة ,نسخة مصورة عن الطبعة األمیریة ",الھیئة المصریة العامة ,1الجزء  

  ,القاموس المحیط ,)817-769( مجد الدین محمد بن یعقوب فیروز أبادي الشیرازي -63

.دون سنة الطبع ,دون طبعة  ,للمطبعة األمیریةالھیئة المصریة العامة  ,4الجزء   

معجم األخطاء  ,)عضو شرف في مجمع اللغة العربیة األردني( ,محمد العدناني -64

,الشائعة  

.1985,الطبعة الثانیة ,لبنان ,بیروت ,مكتبة بیروت   

:المجالت -د   

دراسات ,والخطأ النحوي االزدواجیة, من األخطاء النحویة ,إسماعیل عمایرة حنان -65  

  .2007, العدد األول, 34المجلد, واالجتماعیةالعلوم اإلنسانیة 
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التداولیة والبالغة  ,)قسم األداب واللغة العربیة كلیة األداب واللغات( ,بادیس لھویمل -66  

.جامعة محمد خیضر بسكرة ,أبحاث في اللغة واألدب الجزائري ,مجلة المخبر ,العربیة  

التقویم والقیاس  ,)عمید كلیة األداب الزاویة جامعة السابع من أبریل لیبیا( علوانیحي  -67

جامعة محمد خیضر  ,مجلة العلوم اإلنسانیة ,ودوره في إنجاح العملیة التعلیمیة التربوي

.2007 ماي,11العدد ,بسكرة  

:المذكرة -ه  
في  الثانویة المرحلةلدى طالب ,األخطاء اللغویة الشائعة,محمد فارس عثمان لي-68

,في اللغة العربیة الماجستیربحث لنیل درجة  ,دراسة تحلیلیة ,المالدیف  

.2015-1436,دولة مالیزیا,كلیة اللغات ,جسناینولید مسعد  -1إشراف األستاذ المساعد  

:الشبكة العنكبوتیة -و  
ejtaal.net/islam/madeenah                                                           - 

  -/mawdoo3.com حكم سیدنا عمر بن الخطاب
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  فھرس الموضوعات

  ح -ص أ ............................................................................مقدمةال

  27 -  09ص ...........................................................................المدخل

  األخطاء اللغویة تخطیطھا ومھاراتھا:الفصل األول

           29ص ........................................................األخطاء النحویة :المبحث األول

  56 - 55 ص................................................أ النحويعوامل الخط :أوال

  56 ص...................................نسبة الشیوع والتكرار األخطاء بحسب :ثانیا

  57 ص...........................................أسباب الضعف في اللغة العربیة: ثالثا

  60 ص.................................رھاصعوبات حول قواعد النحو وتیسی :المبحث الثاني

  61 ص...........................................یر النحوالجھود التربویة في تیس :أوال

   61 ص.. .......................................................كفایة مدرس النحو :ثانیا

  62 ص....................................................عالج الضعف في النحو :ثالثا

  64 ص..............................................تعلیم النحوطرق وأھداف  :المبحث الثالث

  64 ص.......................................................................الطرق :أوال

  65 - 64 ص..................المرحلة الثانویةأھداف تعلیم القواعد النحویة في  :ثانیا

  66 ص........................................................صوتیةالاألخطاء  :المبحث الرابع

  67 ص......................................................أعضاء الجھاز النطقي :أوال

  70 ص.........................................................الصعوبات الصوتیة :ثانیا
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  73 ص..................................................................عالج النطق:ثالثا

  

  75 ص......................................................األخطاء الصرفیة :المبحث الخامس

  76 ص........................................................الممنوع من الصرف :أوال

  79 ص...........................................................الصرفیةألخطاء ا :ثانیا

  85 ص.....................................................األخطاء المعجمیة :المبحث السادس

   87ص...........................................................األخطاء المعجمیة :أوال

  93 ص........................................................األخطاء اإلمالئیة :ابعالمبحث الس

  94 ص....................................................الخطأ اإلمالئي وعواملھ :أوال

  96 ص...........................................................األخطاء اإلمالئیة :ثانیا

  106 ص.......................................ءأسالیب عالج الضعف في اإلمال :ثالثا

  107 ص...................................................رداءة الخط والكتابة :المبحث الثامن

  109 ص............................................اأسباب ضعف الخط وعالجھ :أوال

  111 ص.............................................................التعبیر الكتابي :ثانیا

  112 ص......................................................أسباب ضعف الطلبة :ثالثا

  113 ص.........................................لتعبیرعالج ضعف الطلبة في ا :رابعا

  114 ص....................................ء الصیغ والروابط األسلوبیةأخطا :اسعالمبحث الت

  114 ص...........................................................سلوبیةمفھوم األ :أوال

  116 ص.........................................................األخطاء األسلوبیة :ثانیا
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  122 ص...................... ..................................أخطاء القراءة :العاشر المبحث

  124 ص...............................................مظاھرا لضعف في القراءة :أوال

  124 ص................................................عالج الضعف في القراءة: ثانیا

  125 ص..............................لمرحلة الثانویة وتقویمھاعلیم القراءة في ات :ثالثا

  128 ص.......................................التخطیط اللغوي سیاسة :المبحث الحادي عشر

  128 ص...........................................................السیاسة اللغویة :أوال

  128 ص...........................................................التخطیط اللغوي :ثانیا

  130 ص............................................بناء المحتوى اللغوي :المبحث الثاني عشر

  133 ص..................................................الرصید اللغوي :المبحث الثالث عشر

  134 ص................................................المھارات اللغویة :المبحث الرابع عشر

  135 ص............................................................مھارة االستماع :أوال

  137 ص............................................................مھارة المحادثة :ثانیا

  138 ص..............مرحلة الثانویةفي ال )التحدث االستماع،( تقویم المھارات :ثالثا

  التقویم اللغوي: الفصل الثاني

  143 ص................................................اصطالحا - التقویم لغة :المبحث األول

  145 ص..................................................اصطالحا-لغة :التقییم-

  146 ص....................................................................القیاس

  148 ص............................................العالقة بین القیاس والتقویم :المبحث الثاني

  149 ص.......................................................ویممستویات التق :الثالث المبحث
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  152 ص.........................................................مجاالت التقویم :المبحث الرابع

  154 ص.........................................................أنواع التقویم :المبحث الخامس

  156 ص.......................................................تقویموظائف ال :سادسالمبحث ال

  157 ص.......................................................خصائص التقویم :المبحث السابع

  158 ص..........................................................أھداف التقویم :المبحث الثامن

  159 ص...............................................خطوات التقویم ومبادئھ :المبحث التاسع

  161 ص......................................................صعوبات التقویم :المبحث العاشر

  162 ص....................................أخالقیات التقویم التربوي :المبحث الحادي العاشر

  163 ص...................لیة التعلیمیةالتفاعل بین عملیة التقویم والعم :المبحث الثاني عشر

  164 ص....................................................التقویمأدوات  :المبحث الثالث عشر

 164 ص...............................................التعریف :التمارین 1

  164 ص........................................نجاعتھا مقاییس -

  165 ص.................................................أنواعھا -

  165 ص..............................................درھامصا -

  166 ص...............................................التعریف :االختبار 2

  167 ص................................................أنواعھا -  

  170 ص.................................مزایا االختبار ومآخذه -

  171 ص....................................................بناؤه -

 172 ص.........................................................المالحظة 3

 173 ص.....................................................ساللم التقدیر 4
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 174 ص..........................................ت واالستبیاناتالمقابال 5

  175 ص.............................یحھاتقویم األخطاء اللغویة وتصح :المبحث الرابع عشر

  177 ص...........................................منھج تقویم األخطاء :المبحث الخامس عشر

 177 ص.............................................منھج تقویم األخطاء 1

 178 ص............................................عالقة التقویم بالمنھج 2

  الجانب التطبیقي :الفصل الثالث

  180 ص..........................................................االختبار األول :المبحث األول

  184 ص..........................................................االختبار الثاني :الثانيالمبحث 

  189 ص.........................................................االختبار الثالث :المبحث الثالث

  192 ص.........................................................التعبیر الكتابي :المبحث الرابع

  196 ص......................................................تحلیل االستبیان :المبحث الخامس

  203 - 201 ص...........................................................................الخاتمة

  212 - 205 ص.......................................................قائمة المصادر والمراجع

  218 - 214 ص..........................................................................الفھرس
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