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 اإلهداء
 

 هدي هذا العمل المتواضع إلى أبي الذي لم يبخل علي يومًا بشيءأ
 وإلى أمي التي ذودتني بالحنان والمحبة

أقول لهم: أنتم وهبتموني الحياة واألمل والنشأة على شغف االطالع 
 والمعرفة 

 وإلى إخوتي وأسرتي جميعاً 
 سنا برقه يضيء الطريق أمامي ثم إلى كل من علمني حرفًا أصبح 
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 اإلهداء
 

 هدي هذا العمل المتواضع إلى أبي الذي لم يبخل علي يومًا بشيءأ
 وإلى أمي التي ذودتني بالحنان والمحبة

أقول لهم: أنتم وهبتموني الحياة واألمل والنشأة على شغف االطالع 
 والمعرفة 

 وإلى إخوتي وأسرتي جميعاً 
 علمني حرفًا أصبح سنا برقه يضيء الطريق أمامي ثم إلى كل من 
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 شكر وعرفان

 )من مل يشكر الناس مل يشكره هللا(

 صدق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

  متنانه ونشهد أن ال اله اال هللا وحدهواحسانه والشكر له على توفيقه احلمد هللا على إ
نه ونشهد أن سيدان حممد عبده ورسوله الداعي إىل رضوانه  ال شريك له تعظيما لشأ 

 . تباعه وسلمصحابه أآلة وأصلى هللا عليه وعلى 

بعد شكر هللا سبحانه وتعاىل على توفيقه لنا اإلمتام هذا العمل املتواضع لنتقدم 
ستمرار يف مسرية العلم  اء الذين أعانوان وشجعوان على االابلشكر إىل األولياء األعز 

والنجاح وإكمال الدراسة اجلامعية والبحث كما نتوجه ابلشكر اجلزيل إىل من شرفنا 
الذي لن تكتفي حروف هذه    حمرز عبد السالماألستاذ: إبشرافه على مذكرة حبثنا 

بثمن والذي ساهم   راملذكرة حقه بصربه الكبري علينا ولتوجيهاته العلمية اليت ال تقد
 .ال هذا العمل وإىل أساتذة القسمستكمبشكل كبري يف إمتام وا

ساعدان من قريب أو بعيد على إجناز كما نتوجه خبالص شكران وتقديران إىل كل من  
 وإمتام هذا العمل. 

ترضاه علي وعلى والدي وأن أعمل صاحلا  أن أشكر نعمتك اليت أنعمت )ريب أوزعين 
 (أدخلين برمحتك يف عبادك الصاحلنيو 
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 امللخص 
 

ومسووعه هوو   ، سوو   درن ةيوو   ةووو رووات ميميوو  درتعبووا دراتوو   در خطوو  أحتليوو   موضوووا دراسد:وو  
درلغويوو  درفو  ع  رتيميوو  درسو   درن ةيوو   ةوو   ووعب    د   دألخطو   ظوو ه  دراسد:و  رلافوون  و  

خمتلووون دألخطووو   د مي يووو    وإحصوو  درتعبوووا دراتووو  ةفووو   مووو  خووي  وفلسوو   و لووووب ة يبيووو ، 
 ودر حوي  ودرص في  ودر طقي ، بتوزيع دال:تبي انت  له درتيمي  ودأل: م  . 

ودقووحدح حلووو   هوو مع فوو  أ:ووب   هوو   درووو ه   و ودمل درتعوو ع  لووه هوو   دألخطوو   و  ووهوواف   هوو
 .م ه  ومع جلته  تقلي ل م  :ب  ر

 ملمي . -أ:ت ذ - معبا كت  -    أخط   رغويدمل ت حي درالم ت 
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The summary :  

   The topic of the study : analysing the mistakes of second year high school 

written expressions . This study looks for finding out the known 

phenomenon of linguistic errors , with the science and philosophy high 

school students according to written expressions activities and different 

grammatical, structural and spelling errors statistics  ؛from giving the 

questionnaires to teachers and students.  

   Our goal is to know about the reasons of these mistakes and suggest some 

suitable solutions to reduce them .  

Key words : linguistic mistakes, written expression, teacher, student. 
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حممد  احلمد هللا رب العاملني الذي أنزل القرآن بلسان عريب مبني والصالة والسالم على سيدان 
 ين وبعد:در على هنجهم إىل يوم الوأصحابه ومن صا آلهخامت األنبياء واملرسلني وعلى 

القرآن الكرمي على حبيبه سيدان  فبها أنزل  فإن هللا رفع مكانة اللغة العربية وجعلها لغة اإلسالم، 
 حممد دستورا جلميع املسلمني حيت يقول سبحانه وتعاىل:

  على قلبك لتكون من املنذرين نزل به الروح األمني    العاملني}وإنه لتنزيل رب 

 . 195-192سورة الشعراء:  بلسان عريب مبني{

شعوب مما  الالعرب مع غريهم من  اختالطقدميا عرف العرب ما يسمى ابللحن وأرجع سببه إىل 
 جعل النحاة يتنبهون إىل هذه املشكلة اليت هتدد اللغة العربية 

ما يؤكد تصدي النحاة هلذه الظاهرة، منهم الكسائي  ، وهو فقاموا بتقدمي طرق حتمي هذه اللغة
 والسيوطي يف كتابه )غلطات العوام( يف كتابه )ما تلحن به العوام(،

واليوم نعاين من مشكلة األخطاء اللغوية اليت ال ميكن حصرها يف األطوار التعليمية فقط بل  
وحىت األستاذ مل يسلم منها يف   ،ني يف جمال اللغة العربيةثأصبحت مشكلة تؤرق كل الباح

تلك الظاهرة اليت هتدد اللغة  هي خمتلف التعامالت الشفهية والكتابية مما جعلنا نتساءل ما
  ما املقصود ابألخطاء اللغوية؟و العربية؟ 

 وكيف نستطيع معاجلتها؟ وإىل أّي مدى ميكن احلّد من هذه الظاهرة؟ ما أنواعها؟ 

هذه التساؤالت قمنا إبجناز هذا البحث الذي عنوانه: حتليل األخطاء اللغوية يف   نإلجابة علو 
  ،جتريبيةتعبري الكتايب لدى تالميذ السنة الثانية اثنوي شعبة آداب وفلسفة وشعبة علوم  ال

 جملموعة من األسباب لعل أمهها:   

 حماولة فهم األسباب املؤدية إىل الوقوع يف هذه األخطاء.   - 

 ر األخطاء اللغوية. انتشا -

 كيف حند من انتشار هذه األخطاء.   -
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 على لغة القرآن. األساس هو احملافظة واهلدف  -

في السنة الثانية يكون  ف ،لسنة الثانية اثنوي بدون استثناء أي شعبة لأما خبصوص اختياران   
 تحضريال مشارف تلميذ قد وصل إىلال

أما السنة الثانية   ا جديد ئا حتضريية فقط وال يكتسب التلميذ شيالثالثة سنة التكون و  لشهادةل
ومل نركز على شعبة واحدة فقط بل أردان   ،فهي مرحلة قد تشبع بقواعد اللغة العربية وقوانينها 

 خيص املتعلم بصورة خاصة يف هذه املرحلة.  شامال ثاحب

حرا يف اختيار األلفاظ واألفكار  واخرتان التعبري الكتايب ألنه اجملال الوحيد الذي جيعل التلميذ
 يوظف كل ما تعلمه.  ومن خالل هذه األخرية بنات أفكارهمن 

 : التالية اعتمدان على خطة ثوإلجناز هذا البح

 مقدمة: مدخل للموضوع.

تطرقنا فيه إىل مفهوم اخلطأ ومفهوم األخطاء اللغوية والفرق بني األغالط  فصل متهيدي:
 واألخطاء اللغوية.

وهو اجلانب النظري الذي تناولنا فيه أنوع األخطاء اللغوية وأسباهبا وطرق   الفصل األول:
 عالجها ومفهوم التعبري وأنواعه ومهاراته. 

الفصل الثاين: وهو اجلانب التطبيقي الذي تطرقنا فيه ملنهج حتليل األخطاء مت حاولنا من خالله  
امليداين  ثخطوات البح التطرق إىلية عن طريق حتديد األخطاء اللغوية لدى تالميذ السنة الثان

 وحتليل األخطاء اللغوية من خالل االستباانت اليت وجهناها لكل من األساتذة والتالميذ. 

 وختمنا البحت خبامتة هلذه الدراسة مبجموعة من النتائج.  

 اعتمدان املنهج الوصفي التحليلي املناسب هلذه الدراسة وإلثراء هذا البحت -

 دان بعض املراجع نذكر منها: اعتم 

 زايد. األخطاء الشائعة النحوية والصرفية والنحوية واإلمالئية لفهد خليل  -
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 املهارات اللغوية مستوايهتا تدريسها صعوبتها لرشدي أمحد طعيمه.   -

 أخطاء اللغة العربية املعاصرة عند الكتاب واإلذاعيني ألمحد حمتار عمر.  -

 قا وإمالء وكتابة لفخري حممد صاحل. اللغة العربية أداء ونط -

  مليئةصعوابت واملشاكل وهذه السنة كانت العلمي تواجهه مجلة من  ثومن املؤكد أن أي حب
 ابلصعوابت نذكر منها: 

 غلق اجلامعة مما جعلنا نعتمد على الكتب املصورة.  -

 اعتماد على مرجع واحد يف كثري من األحيان.  -

 كتبات.نقص املراجع بسبب غلق كل امل -

 صعوبة احلصول على نسخ جمانية مصورة.  -

 غلق املدارس بسبب الوابء مما جعلنا نعتمد على مالحظات من األساتذة كعينة حبث.  -

 . صعب من عملية التواصلباشر مع املشرف مما املغري الاالتصال  -

املشرف "عبد  ورغم كل الصعوابت إال أننا استطعنا جتاوزها وتفاديها بفضل هللا وجهد األستاذ 
 لنا طول فرتة إجناز هذا البحث.ته وظاوملح هجمهوداتالسالم حمرز" الذي نشكره على 



 

 الفصل التمهيدي
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   .أوال: مفهوم اخلطأ ▪
 .لغة أ(  

 .اصطالحا ب( 
 

 اثنيا: مفهوم األخطاء اللغوية  ▪
 

 .اثلثا: الفرق بني األغالط واألخطاء اللغوية    ▪
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إن تعلـم اللغـة شــنه  شــنن  ت تعلــم ريــخت  يــخ  عــه  لعــ  ال اــ ا   اليثـرا  العـــخا    ــــ   
 رــــل إن العــــــريف   اسهبـرذ  ـ   اةهـررة، تيـــكل جرهبـــر مهمـــر مــــن ج اهـــب تعلـــم   ـــة مهـــررة،

مــن  ــ   اليثــرا لــن يخ ــح تيــ  بهر عــ    ـــفذ اةــهعلم مــن ا ــ    االســهدر ة ه اــع للــ  
  ــ  االاــفاذ مــن   اا اةــهكلم ال ــلغ لهلـــ اللغــة   ابـــل اهـــ    لـــن  ســبرذ  ــ    اةعيــ  ،

 لعـ  مدهـ م اخلثـن اللغ ت  مده م اليثرا اللغ  ة  لالجهر، ه ـعح ائاليثرا   ه الهر  يخ 

   ال: مده م اخلثن

 ه(   مر ة )خ ـ ط ـ ا(:711ه_630جرا   لبرن العخذ الرن معظ ر ) :أ/ لغة

 اخلثـن مـر   اخلثن مـرمل  هعمـ   يـب    : مل اخلثن  اخلثـرا، دـ  اليـ اذ    يثـن الخامـغ الغـخ 
  1تعم  "

يثــــل  )لــــ  )يــــرلع اليــــ اذ(  اخلثــــن مــــر مل  هعمــــ   مــــن  :يثــــن(    اةعـــــم ال ســــ   )-
  2الدعل"

 اصطالحا:ب/ 

ال  الــ  اليــ   ة     اســها اميــريل لل  الــ ،    ســ ا  اســهعمر   عخفهــر ســأبفه  هــ : "  -
 تهمـــل   اهــ       ( مــن ال  الــ  مــر  عــه  لعــ  ،هــ ر  يثــرا،االســها امر  اجلهــل شلي ا )

ــة الـــ ت  ــغ    الكهررـ ــن   الههــ ــخ  ، فرخلثـ ــرسن اهـ ــ لـ   تغ ـــأب  مـ ــ ا ،  سـ ــرفة    اإلرـ اإلدـ
فخمبـر  خجـإ إن ه ـ    معخفهـ  رثب عـة اللغـة  ERROR حي ث شههظرم لرب الكهررـة  بـم 

  3 ا ال  ر "

 )اخلثن   اةعىن اال ثالعغ  عه  لن خمرلدة ال  ال  اةه ادعة لل هر   جمر  معني(   -

 

 
 

1 
ا(   ط،   ،خ)، شذ  ،8180ص    ،2009،  2رأب  ، ط،  ار الكهب العلم ة  1ع  ر، جلبرن العخذ حت  ح امح     ارن معظ ر،

 

 307ص، 2004 /1425 1ار خة ط    ، ت ر بهر،  ع رههر،  ار الدكخ العخب مبه ايهتر  رش ت امح  يع مة، اةهررا  اللغ  ة 2
 529الالتع ة،  ار الكهرذ لبعرن  صلعخر ة   الدخهب ة  االجنل ز ة   ، اةعـم الدلبدغ شاللدرظ امج ل  ل بر 3
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 :اللغويةاثنيا: مفهوم األخطاء 

ــ م  ــ  مدهـ ــر  م   حت  ـ ــ  تعـــ    اةيـــثل ر   اةدـ ــرال ـ ــن  اليثـ ــهخ ر الل ـ ــرن  شـ ــة  سـ اللغ  ـ
    اليرئإ   ال راسر  اللغ  ة الهثب   ة اه  ـة  اليأب الغل   اخلثن    ا 

 :اللحنأ/ 

  الــ  احنـخا  لــن ال ـ اهني  اة ـر  غ اللغ  ـة سرل  عخفـ   ـرعب معــم للـ م اللغــة العخر ـة  هـ :"
  اســها ام سلمــة   )ــأب ولهــر    تبــ  ل      همـــل الل ــنتخس ــب اجلملــة       لــخاذ،    اإل

اســها ام  اإللــخاذ        دــب  عخســر  الدعــل لــني     يثــن   هثــحاهــخ  ، هثــح رعــ  
  1"عخ   اجلخ   )أب ولهر 

العخر ــــة الديــــ     ف ــــ   ســــخ رماــــرن لبــــ  الهــــ اذ   مدهــــ م الل ــــن  ــــ   هــــ " خمرلدــــة اللغــــة 
  2ال  ا     الي غ    تخاس ب اجلملة  عخسر  اإللخاذ       اللة اللدرظ"

  عخفــ   ــرعب سهــرذ )الل ــن اللغــ ت   هر    الد ــ   اللغــة( إ    ــ  : "فــرلل ن سمــر تبــني  ــر 
ســبح  ــخ  الكــالم مــن عرلهــ  البــ  ة،  اــ   كــ ن  لـــ اليــخ  رهغ ــأب شــكل عــخ     تغ ــأب 

  3،    رهغ أب خمخج      ده ، ف   لّ  العلمرا ال خااة رغأب جت    هعر"  ئه 

 :ب/ اخلطأ

 تع    تعخ در  سـأبة للاثن مـلمر  سخان  هدر  ه سخ تعخ در  يخ:

 ــخع لبــ   الخاج ــغ  ن مدهــ م اخلثــن " احنــخا  اليدــر  لــن لــ  ا الــ  اللغــة الــ   بــهعملهر 
  4الكبرر"

 خنهم رهعخ ع س ر ر   سهرر  )الدخق رني زلة اللبرن  ال)الط  اليثرا("فزلة اللبـرن مععر ـر 
اليثــرا العرجتــة مــن تــخ   اةــهكلم  مــر شــرر   لـــ  مــر ال)ــالط فهــغ العرجتــة لــن إت ــرن اةــهكلم 

 
                                                              352راجي االسمر :معجم علوم اللغة  العربية، مؤسسة رسالة ص  محمد التنوخي ، 1
 13ص   2000 1رمضان عبد التواب ،  لحن العامة وتطور اللغوي ، مكتبة الزهراء القاهرة ، ط  2
                            28ص  2008 1الفقه واللغة ، دائره الشؤون االسالمية  بدبي  طمحمد عبد هللا بن التمين ، اللحن اللغوي  واناره في  3
    50ص  1995عبده الراجحي ،علوم اللغة التطبيقي وتعليم العربية ، دار المعرفة الجامعة  4
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ركــالم )ــأب معرســب للم اــع  مــر اخلثــن شةعــىن الــ ت  بــهعمل  فهــ   لـــ العــ ا مــن اليثــرا 
  1ت خيرلع ف هر اةه  ث    الكرتب ا ال  اللغة "ال 

 : لطغج/ ال

   ج  الي اذ ف   فال تعخ معظ ر  ه " تع ر شليغا  رنال لبرن العخذ  جرا  

  2 ار  الل  : الغل  سل شغا  ع ر اإلهبرن لن جهة   ار  من )أب تعم 

 الي اذ   )لثر:  يثــن  ج  - ) عخف  اةعـم ال س   ذ ))ل (

  3 ال)ل ية: مر  غل  ف  ،    مر  غرل  ر  من سالم اةبهم(

 خاجع هنـر  ـم   ـ    ل بـهلهنـم   ار  ارـن جـيف   اخليـرئ  " إلـر  يـل الغلـ    سالمهـم،
يبــرلهم للــ  مــر  عث ــ ن رــ  فخمبــر اســهه ا م اليــغا م  إلــر هتـــم هبــ هبــر، اــ اهني  عهيــم نال   

  4" فزا) ا ر  لن ال ي

 اثلثا/الفرق بني األغالط واألخطاء اللغوية:

من اةهم  ن هعخ  الدخق رني    ن اةيثل ني لكغ هبهث إ حتل ل  يثــرا اةهعلمــني رثخ  ــة ســل مة 

 هدخق رني    ن اةيثل ني  البؤا  مثخ يف  ل ميكععر  ن هدخق ر عهمر؟  ن     ة ل ع جيب 

ا  سرن الهم  ز رني اةيثل ني  ار ا س اا لع  العخذ    الغخذ، ع ه جن   ش  ال  العبكخت  عرب 

لــن  لـــ ر  لــ  " الغلــ   دــإ اليــغا   )ــأب م دــع ،  لــ لـ جيــ ز  ن  كــ ن  ــ ار    هدبــ ،   

ن   اش لل  اإليــالق، فرخلثــن مــر ســرن اليــ اذ يالفــ   اــر  رعاــهم: الغلــ  ن اخلثن ال  ك   عني  

 
 306المرجع السابق، ص     1
 وت ابن منظور، لسان العرب، مادة غلط المجلد السابع، دار الصادر بير 2

865، دون ذكر ت، ط، ص (مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط، مادة )غ، ل، ط3  
 . 541ص  ، مرجع سبق ذكرهجني الخصائص ابن  4



  الفصل التمهيدي                                                                                               ماهية األخطاء اللغوية
   

 

5 
 

 ن   اع  من )أب اي  ل   لكــن  لن فعل      لن تخت ب اليغا  إعكرم   اخلثن  ن  به   ن  به 

  1رغأب "

عـــ  ســ ر ر م ــز رــني اليثــرا ف ، مــن اثــ نني مــن ســرر للــ  هدــغ اةــعه  فدــخق رــني الغلــ   اخلثــن

  ال)الط:

، فنشــرر إن  هنــر ةــهكلم ركــالم )ــأب معرســب للم اــعبع  ال)ــالط إن ال اا،  جبــ  ر   إت ــرن اف"

م ــ ر     معخفــة اةــهكلم رعظــرم  ا  تي ر مــن اةهكلمــني ال ــل ني شلغــة،  شلهــرن ال تعــه  لــن دــعع

 اــل ، ل لـ لــ  ر للهي  حه تخ  الف    اإلر رق  م زهتر  هنر اررلة ، يي  ر تكف   ،خ   اللغه 

  اةه ــ ث   لـــ لاــعع   رلدــة ا الــ  اللغــة مــن يــخ  ال ــرر الــ ت  ــعـم لــن خميث رة من اخلثن 

   2ال  رة   اللغة ا   "

  

 
   55محمد ابراهيم سليم ، دار العلم والثقافة  ، مدينة نصر القاهرة ص   ابو هالل العسكري ، "الفروق اللغوية " تحفق 1
            140ص 1982اسحاق محمد االمين ، " التقابل اللغوي  وتحليل االخطاء" جامعة الملك سعود الرياض   محمود اسماعيل صيني ،  2



 

 الفصل األول 

األخطاء اللغوية: أنواعها ودواعيها  
 وطرق معاجلتها 
 املبحث األول: أنواع األخطاء اللغوية 

 )دواعي وحلول( خطاء اللغوية األاملبحث الثاين: 

 نواعه ومهاراته أمفهوم التعبري الكتايب و املبحث الثالث: 
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 تمهيد: 

تعاين الكتابة من مشاكل كثرية ،وهذا راجع إىل ضعف التالميذ يف النحو والصرف      
واإلمالء وحىت الرتكيب وتدىن حتصيلهم الفكري حيت نتج عن هذه املشاكل ظهور أخطاء  

املراحل التعليمية بصفوفها املختلفة ،ولكن يصعب علينا ختطيها   متنوعة يف الكتابة عند تالميذ
إال إذا وقفنا عندها وتعرفنا عليها وتعمقنا فيها من أجل اقرتاح حلول لعالجها ،ومن هذا الواقع  
تنبثق مجلة من تساؤالت نسعى إىل اإلجابة عنها من خالل التعرف على أهم األخطاء اللغوية 

 .   اليت يتعرض هلا املتعلم 

 املبحث األول: أنواع األخطاء اللغوية  

 : اإلمالءمفهوم أ/ 

"هي عملية إتقان رسم احلروف والكلمات عند كتابتها لتصبح مهارة يكتسبها املتعلم   

  1ابلتعلم واملران وحتتاج إىل عملية عقلية مجالية أدائية تسهم فيها البيئة املدرسية والثقافية. 

( أبنه مهارة مركبة مكونة من عدد من املهارات اجلزئية  1984وذكر ظافر واحلمادي )  

األدائية العقلية ال يتم امتالكها إال من خالل مواقف التدريب الذهين واالستعمال الفعلي  

 .  2للوحدات اخلطية"

 ب/ أغراض تدريس اإلمالء: 

 
 . 185ص   2008 2عبد الرحمن الهاشمي، تعلم النحو واإلمالء والترقيم، دار المناهج للنشر والتوزيع األردن ،ط  1
 نفس المرجع .      2
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قاصر فهو يف خدمة الكتابة وأهم أهداف  إن تدريس اإلمالء على أنه غاية يف حد ذاته عمال 

 تدريسه فيما أييت: 

 إجادة اخلط.  -

 تدريب احلواس اإلمالئية على اإلجادة واإلتقان.  -

 تعويدهم اإلنصات وحسن االستماع.  -

 تعويد التالميذ الدقة والنظام والرتتيب وقوة املالحظة  -

 : ب/ اخلطأ اإلمالئي

املهمة يف علم العربية، ألنك ال تستطيع أن  تعد أخطاء رسم الكلمة من املوضوعات 

 تفسر الكلمة من انحية املستوايت اللغوية إال حينما تضبط رمسها. 

و  أمطابقة الكلية عن التلميذ  أنه" قصور اإلمالئي على  خلطأازايد  ويعرفه فهد خليل 

مع الصور   و الذهنية للحروف والكلمات مدار الكتابة اإلمالئية أ اجلزئية بني الصور الصوتية 

 ) .1(عليهاوفق قواعد الكتابة اإلمالئية وحمددة أو املتعارف هلا، طية اخل

   الوقوع يف اخلطأ االمالئي هو نتيجة خمالفة قواعد النحو والصرف يف كتابة الكلمة.

 

 
 

 ( فهد خليل الزايد األخطاء الشائعة النحوية والصرفية واالمالئية، 711)
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 النحوية:  األخطاء اثنيا: 

 :أ/ النحو

تصرفه من إعراب وغريه،   مست كالم العرب يف انتحاءجين يف كتابه اخلصائص أبنه:"  ابنعرفه 

، ليلحق من ليس من  كالتثنية واجلمع والتحقري والتكسري واإلضافة والنسب والرتكيب وغري ذلك 

أهل اللغة العربية أبهلها يف الفصاحة فينطق هبا وإن مل يكن منهم، وإن شذ بعضهم عنها رد هبا  

 .1" إليها

   ب/أهداف تدريس القواعد النحوية: 

 تدريب املتعلمني على ضبط لغتهم والسيما أتناء القراءة.  -

  ثروهتم اللغوية.  نيتنمية املتعلم -

 تعويدهم على التفكري املتناسق الصحيح والوصول هبم إىل صحة القراءة والكتابة.   -

 .2"مساعدهتم على تكوين اجلملة وما اتصل هبا من كالم العريب الفصيح كتابيا وشفواي"  -

 النحوي:   ج( اخلطأ

أو خر الكلم مر بضبط أوااألسواء تعلق  ،طاء املتعلقة بنظام تركيب اجلملةهي تلك األخ-  

 . برتتيب عناصر اجلملة

 
  ابن جني الخصائص ص  161

 مرجع سابق عبد الرحمن الهاشمي ص  322
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بنوع   االهتمامقصور يف ضبط الكلمات وكتابتها ضمن قواعد النحو املعروفة و  وهيضا "أو  

 . 1"الكلمة دون إعراهبا يف مجلة 

 اثلثا: األخطاء الصرفية: 

 أ/ الصرف: 

"الصرف ويقال له التصريف وهو يف اللغة التغيري والتحويل ومنه تصريف الرايح والسحاب  

   2والسيول واخليول واألمور أي تغيري أو حتويل يف مسارها.

 الصرف اصطالحا: -

ببنية الكلمة وزهنا وصيغتها  هو تغيري يف بنية الكلمة العربية لغرض لفظي أو معنوي واملراد  

 هيئتها اليت ميكن أن تشاركها فيها غريها. و 

وكالتصغري والنسب  ،ثىن أو اجلمع غيري املفرد إىل املفالتغيري الذي يطرأ لغرض معنوي هو كالت

 خذ املشتقات من املصدر أو الفعل وتوكيد الفعل ابلنون وغري ذلك.أو 

 نوعني فقط مها الكلمة  يفوقد حصر علماء الصرف العرب الكلمات اليت يدرسها علم الصرف 

 االسم املتمكن )االسم املعرب( والفعل املتصرف.

 .3عا وال يف األمساء املبنية وال يف األفعال اجلامدة"روف مجياحلأي أن علم الصرف ال يبحث يف 

 
  مرجع سابق فهد خليل زايد ص 71  1

  خليل زايد مرجع سابق ص 70. 2  
  كرم محمد زرندح، أسس الدرس الصرفي في العربية، ط 4  2007 ص  3
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 ن علم الصرف يتحدد يف دراسة ثالثة أشياء: أبومن هنا نقول 

، صيغ أمساء  كالتصغري والتكسري  عاينامل حتويل بنية الكلمة إىل أبنية خمتلفة لضروب من  :أوال

 الفاعلني واملفعولني. 

خر ينحصر يف الزايدة  رئ عليها ولكن لغرض آط الذي عىنامل هو تغيرياثنيا: تغيري الكلمة 

 النقل.واحلذف واإلبدال والقلب و 

اثلثا: بيان أحكام بنية الكلمة وتصريفها إىل أجناس وأنواع حسب وظائفها كأن يقسمها على 

  .2و من حيت التأنيث والتذكري واإلفراد واجلمع"أ ،ألداةواأجناس الفعل واالسم 

 الصرفية:  األخطاء

بناء على موقعها يف اجلملة أو التغيري   عدم معرفة التلميذ ابلتغيريات اليت قد تقع يف الكلمةهي 

 . 1ة يف بنية الكلمة األصلية لعلة من العلل الصرفية املعروف

وقد أجريت دراسات كثرية يف جمال حتليل األخطاء وانتهت إىل أن األخطاء يف املستوى الصريف  

ويف صيغ مجع  حد أحرف بنية الكلمة إال اندرا وإمنا يقع يف تغيري أصادر واملشتقات امليف  قعت

  . 2ومعتل مثل مّدت والصواب مددت

 

 
11ص  1، طصرف الوافي دراسة وصفية تطبيقية، عالم الكتب الحديث، األردن، الهادي نهر 2  

 خليل زايد مرجع سابق  ص 711

  مرجع نفسه ص 1792
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 الداليل: اخلطأ رابعا: 

 : الداللةأ/ 

بشيء  العلم ،يلزم من العلم به ،الشيء حباله:" كون هـ أبهنا  816اجلرجاين الشريف عرفها 

وكيفية داللة اللفظ على املعىن ابصطالح  ،والثاين املدلول ،هو الدال الشيء األولآخر    و 

 صول حمصورة يف عبارة النص وإشارة النص واقتضاء النص.  األعلماء 

 وقسم اجلرجاين الداللة اىل قسمني:

 كان الشيء الدال لفظا.   إذاالداللة اللفظية: -أ

 .1كان الشيء الدال غري لفظ"   إذا: اللفظيةالداللة غري -ب 

نه "دراسة املعىن أو "العلم الذي يدرس املعىن أو "ذلك الفرع من علم اللغة كما تعرف على أ-

الذي يتناول نظرية املعىن " أو ذلك الفرع الذي يدرس الشروط الواجب توفرها يف الرمز حىت 

 . 2يكون قادرا على محل املعىن"

 

 

 
  منقور عبد الجليل ، علم الداللة  اصوله ومباحثه  في الترات العربي ، اتحاد الكتاب العرب دمشق 2001 ص 381

  احمد مختار عمر ، علم الداللة ،  عالم الكتب القاهرة ، ص  112
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 الداللية: أخطاءب 

كذلك ما يتعلق ، أو مبعانيها، و ، أو ببنية األلفاظاليت تتعلق بضبط الكلمات  وهي األخطاء"-

 .1"   بكتابة بعض الكلمات كتابة خاطئة

، إبضافة اىل استعماهلم  صيغة غري مناسبة   خرى، واشتقاقاألو" أيضا إبدال كلمة معجمية بدل 

 . 2يقتضيه السياق"لكلمة يتعارض ذكرها مع املعىن الذي 

 الداللية نذكر: ومن صور األخطاء

 اخلطأ يف ضبط بنية الكلمة.  -

 اخللط بني املتشاهبات أي بني الكلمات املتشاهبة يف النطق.-

 األخطاء النطقية: خامسا: 

 أ/ النطق: 

 تكلم بصوت وحروف تعرف هبا املعاين.  نطوقا"نطق الرجل ينطق نطقا ومنطقا و 

   .3إسناده لغرية جماز" فالنطق خمتص بكالم اإلنسان و 

 
  احمد مختار عمر ،اخطاء اللغة العربية المعاصرة عند الكتاب واإلذاعيين ، عالم الكتب القاهرة ص199    1

  منى العجرمي وهالة حسني بيدس ، تحليل االخطاء اللغوية لدرس اللغة العربية للمستوى الرابع للطلبة الكوريين  2
  مرجع سابق محيط المحيط ص 600  3
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 : األخطاء النطقيةب/ 

"األخطاء أو االضطراابت النطقية تتمثل يف عدم تشكل احلروف بصورة صحيحة وذلك 

 :ومن أشكال األخطاء النطقية نذكربسبب أخطاء يف خمارجها حيت خيرج الكالم غري مفهوم 

 التحريف أو التشويه:  -ا(   

يتضمن متاما ف أنّه مياثلهغري  العادييتضمن التحريف نطق الصوت بطريقة تقربه من الصوت 

مثل:  يظهر يف أصوات معينة  والكبار وغالبا مابني الصغار  وينتشر التحريف األخطاء،بعض 

 .... ر  ش،  ،س

حيدث ذلك نتيجة غياب األسنان أو   وقد مثال مدرسة تنطق مدرثة، ضابط تنطق ذابطفنجد 

 .1"عدم وضع اللسان يف موضعه السليم أثناء النطق

 ب( احلذف: 

، أي  ع املناسب حلروف كلمة من الكلمات يقصد به حذف أو إغفال نطق حرف من التتاب 

حيدث  ،غري مفهوم حذف صوت من األصوات اليت تتضمنها الكلمة ليصبح بذلك الكالم

 : نطق كلمة أنب بدل من أرنب.ار ومثال ذلك د األطفال الصغهذا النوع بكثرة عن

 

 

 
  فيصل العفيف ، اضطرابات  النطق واللغة ، مكتبة الكتاب العربي ، ص41
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 اإلبدال:ج(  

ل من الصوت  توجد مشاكل اإلبدال يف النطق عندما يتم إصدار صوت غري مناسب بد 

 املسجد تصبح املشجد.أزبوع، و  : أسبوع تصبحاملنتظر نطقه مثل

 اإلضافة: د(  

وقد يسمع الصوت الواحد من الكلمة كأنه يتكرر   الكلمة،تتضمن إدخال صوت زائد من  

    .1" السالم عليكم تنطق سسامل عليكم، و مثل صوت تنطق ستصوت

 .الوقفات اخلاطئة من املتحدث كثرة السكتات و -  

 املفخمنطقا معيبا مثل: اخللط بني الصوتني اجملهور واملهموس واملرقق و  نطق األصوات -  

 التخلص ابلسكون من حركة اإلعراب.-  

 )دواعي وحلول(: خطاء اللغوية: األث الثايناملبح

 دواعي اخلطأ االمالئي:أوال  

 :سباب عضويةأوال: أ

ىل التقاط التلميذ  إ، حيت يؤدي هذا الضعف بصارقد تبدو يف ضعف قدرة التلميذ على اإل

ما  إأتخري بعضها و  لصورة الكلمة التقاطا مشوها فتكتب كما شوهدت بتقدمي بعض احلروف أو

 
  نفس المرجع،  ص 61



  الفصل األول                                                                   األخطاء  اللغوية: أنواعها ودواعيها وطرق  معالجتها
 

16 
 

ىل مساع الكلمة بصورة انقصة أو مشوهة أو مبدلة أو أكرت ما يقع إ ضعف السمع فقد يؤدي 

 .  صواهتاذلك بني حروف املتشاهبة يف أ

 : أسباب تربوية اثنيا:

كأن يكون املعلم سريع النطق أو خافت الصوت أو غري مهتم مبراعاة الفروق الفردية ومعاجلة 

 ليهإالضعاف أو مبطئني أو يكون يف نطقه قليل االهتمام بتوضيح احلروف توضيحا حيتاج 

ىل ذلك هتاون بعض  إلتمييز بينه وخباصة احلروف املتقاربة يف أصواهتا وخمارجها وأضف  التلميذ

 اخلطأ. وعدم تشديد يف حماسبة عند وقوع  مالئية إللمني ابألخطاء ااملع

 : اىل كتابة العربية أسباب ترجع

 .  كتابتها ولكن ختتلف يف معانيهاتشابه الكلمات يف - 

مره وإثقاله لكثري من العلل أدى اىل تعقيد أمالء بعلمي النحو والصرف ما اإلارتباط قواعد  -

ن كانت زائدة على ثالثة  إلف كما يف )مسا، دعا ( و األالنحوية و الصرفية تتجلى يف كتابة 

لف اللينة مثل )ثراي  األلف ايء رمست األحرف كما يف )كربى ، بشرى( فإن كانت قبل أ

 . 1،خطااي(" 

الرمز واحلركة املرافقة  عدم املطابقة بني اسم حرف اهلجاء وصوته الذي يتكون من صوت -

 حيث يغلب يف اللغة العربية االتفاق بني نطق حروف الكلمة وكتابتها. 

 
  فهد خليل زايد ،  مرجع سبق ذكره،   ص 75و761
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 :وكثرة االختالف واالستثناء فيها  مالءاإل تشعب قواعد 

ن جند قاعدة إمالئية ختلو من هذا االختالف  إتعلمني من هذه املشكلة فقل املكثري من اليعاين 

ومن األمثلة على ذلك   مالء،اإلوهكذا أصبح رسم احلروف يشكل صعوبة من صعوابت تعليم 

 يقرؤون(.   ،)يقرأون، يقرءون كتابة اهلمزة حيت تكتب وسط الكلمة يف مواضع خمتلفة مثل

ف اهلجاء معجم وقد ن نصف عدد حرو أواملقصود به نقط احلروف واملالحظة  :األعجام -

 ختتلف عدد النقط ابختالف صور حروف اهلجاء املنطوقة حيث يشكل هذا التنوع صعوبة  

 

لكن  شكال متشاهبة و ىل صعوابت املتمثلة يف الكتابة العربية لبعض احلروف أإخرى تضاف أ

 . ذ( ،و )د ث( ،)ب، ت   ختتلف بوضع نقاط مثل

عراب فعندما نقول جاء زمالؤان الفاعل إلا : خيتلف شكل احلرف حسب موقعه من عراب اإل -

، هنأت زمالئنا جاءت اهلمزة مفتوحة وسط  زة مضمومة وسط الكلمةمرفوع وجاءت اهلم

 . 1الكلمة واختلف الرسم " 

 

 

 
 

 المرجع السابق ص  78و791
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 ىل التلميذ: إأسباب تعود 

 .االستقرار االنفعايلعدم -

 اخنفاض مستوى الذكاء.-

 فقدان االتساق احلركي.-

 .1، االنطواء(" خلوفا ،الرتدد ،النفسية اخلجل حياالنو -

 . (ضعف السمع ،العيوب اجلسدية )ضعف البصر، ضعف النطق-

إن التلميذ الذي يعيش ضمن اجملتمع اخلاضع للدراسة يتأثر مبن حوله فينعكس ذلك على   -

اهتمام  سلوكه التعليمي وتظهر عنده سلوكيات سلبية تسهم يف تدين مستواه التعليمي كقلة 

الوالدين ابألبناء وعدم احملاسبة فتتدىن الدافعية عند التالميذ للتعلم وتزداد نسبة الغياب عن 

حضور احلصص ليفقد التلميذ معىن جدوى التعليم وكما قلت املتابعة ازداد التسيب مما يؤثر  

 . 2سلبا على البيت واجملتمع" 

 

 

 

 
  المرجع نفسه ص 851
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 : ستاذأسباب ترجع اىل األ

 ذهان التالميذ. أإغفال األستاذ على تصحيح الكراريس وتصحيح األخطاء اليت ترسخ يف -

هتاون األستاذ يف العملية التعليمية وإتباع الطرق التقليدية وإمهال اجلمل اليت ترتبط مبهارة  -

 عراباإل

 . تناء كتابة التالميذوقلة االهتمام ابحلركات يف أ 

تجديد واالبتكار فيضعف  الاستخدام أسلوب متكرر يف تدريس النحو والصرف ال مييل اىل -

 التفاعل اللفظي ويقل النشاط الذايت.

 .اهلادفة سئلةاألعدم طرح -

 .1عدم اكرتاث األستاذ اىل اللغة املستخدمة داخل القسم"-

 : دواعي اخلطأ النحوي والصرف  :اثنيا

مادة اللغة العربية ملا يالقونه من صعوبة يف دراستهم للقواعد النحوية والصرفية  من التالميذ نفور

 ىل:إفهمها وتطبيقها ولعل أهم عوامل تعود لوحماولتهم 

اعتمادها على القوانني اجملردة والتحليل والتقسيم واالستبدال مما يتطلب جهودا فكرية قد  -

 ليها. إيعجز كثري من التالميذ من الوصول 

 
 

  مرجع نفسه ص 811
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قل  املصطلحات مما يثواهد والنوادر و ثرة األوجه اإلعرابية املختلفة والتعريفات املتعددة والش ك-

 جيهد ذهنه.كاهل التلميذ و 

 عدم وجود صلة بني النحو والصرف وحياة التلميذ واهتماماته وال حترك فيه أي مشاعر. -

ما  م املواد األخرى فيهدمه إهدمها من املعلمني اآلخرين فما يبنيه معلم اللغة العربية أييت معل -

 . ما الزدرائه هلاإجلهله للقواعد اللغة و 

ختيار املوضوعات النحوية عدم مراعاة التكامل يف مهارات اللغة العربية وإمهال الوظيفة يف ا-

ازدواجية اللغة ونعين هبا وجود لغتني لغة الكتابة والقراءة وهي الفصحى والعامية اليت واإلمالئية و 

 ميارسها يف كل مكان. )أهذه العوامل من الباحث أم من غريه؟(

 ىل ضعف التالميذ يف القواعد النحوية والصرفية هي:إومن أهم األسباب اليت أدت 

اختيار هذه املوضوعات  إذ أن   ،عدم مراعاة الوظيفة يف اختيار هذه املوضوعات النحوية

 علمي أو موضوعي فهي ال تراعي حاجة  النحوية يف فهم اللغة العربية ال تتم على أساس 

 .1التالميذ يف جتزئتها لرتسخ يف ذهن التلميذ بصورة شاملة"
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 :دواعي اخلطأ النطقي  :اثلثا 

 املشكلة املرتبطة إبدراك السمعي. - 

 صعوبة التنسيق احلركي للجهاز الفموي النطقي. -

 صوات.األعدم التمكن من التمييز السمعي الصويت بني -

 . 1عسر الكالم" -

   : خطاء اللغويةطرق عالج األرابعا: 

اإلكثار من التدريب على استعمال القواعد وممارسة استخدامها يف حصة القواعد أو يف  -

املواد مواد تطبيقية  خرى كالقراءة واإلمالء والتعبري والنصوص فهذه األحصص فروع اللغة العربية 

 . ملادة النحو 

 تنقية النحو وتبسيطه وختليصه من الشوائب اليت ال تفيد التالميذ. -

ادة املقررة على كل مرحلة ويف كل صف مع مستوى النضج فيكتفي يف السنوات  امل تتطابق-

ىل حنو  إاألربعة األوىل من املرحلة األساسية بسماع األساليب العربية الصحيحة من غري تعرض 

 .  التدرج يف توزيع املوضوعات  مثوتعريفاته وعلله ومن 

 
  فيصل العفيف، مرجع سابق، ص 91-8
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أن تكون املوضوعات اليت تستنبط منها قواعد النحو والصرف مما أيلفه التلميذ وحبذا لو  -

وكلما كانت األمثلة من واقع التلميذ كانت أقرب القطع املقررة يف كتاب املطالعة استفاد من 

 ىل فهم الدرس.إ

قواعد النحوية دورا  أن يوجه املعلم لدى التالميذ الدافعية إىل تعلم النحو وشعور التلميذ أن لل  -

 فهم والتعليم سيساعده على تعلمها وجيعلها مستساغة مقبولة عنده.المهما يف 

 اإلمالء. و  التعلم احلديثة يف تعليم قواعد النحو والصرف ت استخدام اسرتاتيجيا-

عرايب من دون الدخول يف  اإلالعناية ببيان معاين األدوات اللغوية وطريقة استعماهلا وبيان أثرها -

 تفاصيل اإلعراب.

اهتمام بتدريب التالميذ تدريبا منتظما يقوم على احملاكاة ألن هذا التدريب أساس تكون  -

املهارات اللغوية السليمة على أن يراعي يف هذه التدريبات أن تكون مناسبة ملستوى التالميذ  

 .1وقدرهتم على تعديل النطق العامي حىت تتكون لديهم العادات اللغوية الصحيحة"

تدريب األذن على اإلصغاء إىل املعىن وخمارج احلروف وتدريب اللسان على النطق الصحيح  -

 وتعود رسم احلروف واأللفاظ والسيطرة على الصعوابت اليت ختالف فيها الكتابة النطق.

ن يذاكروا عدة أسطر مت متليها  إ االهتمام بتذكري والتدريب املستمر عن طريق مطالبة التالميذ  -

 . 2هم يف اليوم التايل "علي

 
  مرجع سابق ص 1111
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حدى وسائل تقومي اللسان والقلم فهناك وسائل أخرى كالبيئة اللغوية الصاحلة وكثرة إمنا هو إ-

 املران على االستماع والكالم والقراءة والكتابة. 

ديب فدراسة النحو تقوم على  ألتعويد التالميذ دقة املالحظة واملوازنة واحلكم وترقية ذوقهم ا-

 إدراك العالقة بني املعاين والرتاكيب.فاظ واجلمل واألساليب و ليل األلحت

تعميق الدراسة اللغوية عن طريق إمناء الدراسة النحوية للتالميذ إذ حيملهم ذلك على التفكري -

 وإدراك الفروق الدقيقة بني الفقرات والرتاكيب واجلمل واأللفاظ.

ص وشواهد أدبية تنمي أذواقهم وتقدرهم  تعميق ثروهتم اللغوية عن طريق ما يدرسونه من نصو  -

 .    1على التعبري السليم كالما وكتابة " 

 نواعه ومهاراتهأمفهوم التعبري الكتايب و  :املبحث الثالث

 :التعبري مفهوم 

: هو اإلابنة واإلفصاح عما جيول يف خاطر االنسان من أفكار ومشاعر حبيث يفهمه  لغة

 . 2اآلخرون"

ىل  إ: هو العمل املدرسي املنهجي الذي يسري وفق خطة متكاملة للوصول ابلتلميذ اصطالحا

بة بلغة سليمة  ة وكتايشفاهالمستوى ميكنه من ترمجة أفكاره ومشاعره وأحاسيسه وخرباته احلياتية 

 . وفق نسق فكري معني
 

  علي احمد مدكو، تدريس فنون اللغة العربية، دار شواف القاهرة ،  1991،  ص 3341

  سعاد عبد الكريم الوائلي ،  طرائق تدريس االدب والبالغة والتعبير، الشروق  2004  ص772
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مساعدة عليه فإذا  إن التعبري أهم فرع يف اللغة العربية فهو غاية بينها مجيعا وما هي إال وسائل 

كانت املطالعة تزود القارئ ابملادة اللغوية والثقافية فإذا كانت النصوص منبعا لثروة األدبية وإذا  

وإذا كان اإلمالء وسيلة لرسم  ان والقلم عن اخلطأ كانت القواعد النحوية وسيلة لصون اللس 

وهو غاية حتقيق هذه جمتمعة ن التعبري غاية هذه الفروع الكلمات واحلروف رمسا صحيحا فإ

 .  1الوسائل

 : نواع التعبري الكتايب أ

والتعبري اللغوي يرتبط   والكتابة، ،والقراءة  ،واحلديث على أربع مهارات االستماع،  تبىنإن اللغة 

مبهاريت احلديث والكتابة فإذا ارتبط ابحلديث يكون التعبري شفهيا أما إذا ارتبط التعبري ابلكتابة  

 فهو التعبري الكتايب )التحريري(.  

والتعبري شفهيا كان أو حتريراي فإنه يكون حبسب نوع املعاجلة وطبيعة املوضوع فإذا كان املقصود  

يسمى هذا )التعبري الوظيفي( أما إذا كان  شة ضهم ببعض كاحملادثة واملناقمنه اتصال الناس بع

  الغرض منه التعبري عن األفكار واخلواطر النفسية ونقلها إىل اآلخرين بطريقة مشوقة مثرية يسمى

 2بداعي(اإل)التعبري 

يعد التعبري الشفهي األساس الذي يبىن عليه التعبري الكتايب وواقع ال ميكن  أ( التعبري الشفهي:

 الشفهي.عتناء ابلتعبري اإلالنجاح يف التحريري إذا مل يكن 
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يشعر حبريته   فحني ،طالبل إن هذا النوع من التعبري يعتمد أساسا على إعطاء احلرية الكافية ل

 يف التعبري فإنه يتمكن من اختيار املفردات واستحضار األفكار.

ففيها قد يثري املدرس   ،كثرية وواسعةإن جماالت التعبري الشفهي يف املرحلة املتوسطة واإلعدادية  

إن  ، طالبه لتبىن آراء معينة والدفاع عنها يهئمثال املشكالت ذات وجهات نظر املختلفة و 

 الشفهي مستمدة من حضور األفكار واملعاين اليت ستكون موضوعا أو حمورا  جودة التعبري

يف التعبري الشفهي اليت حيتاجها الطالب أكرت من غريها هي   للحديث وحماور احلديث

 .1الرتحيب، التوديع، التقدمي، التعقيب"

 مزااي التعبري الشفهي: -

 :تية إن هذا نوع من التعبري يسعى إىل تنمية املهارات اآل

 ترتيب األفكار وتواصلها يف احلديث. -

 . يز يف اجلوانب املهمة يف املوضوعالرتك-

 . هارة يف صياغة البداية والنهاية _امل

 .2نطالق من خماطبة مجهور من الناس يف أي موضوع أو مداخلة .." إمتكن املتعلم يف  -
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 : ب( التعبري التحريري )الكتايب(

يدونه الطلبة يف دفاتر التعبري من موضوعات وهو أييت كما قلنا بعد  التعبري التحريري هو ما 

التعبري الشفهي ويبدأ يف تعلمه عادة يف الصف الرابع االبتدائي عندما يكون التلميذ قد اشتد  

 .و تكملة قصةعوده ويبدأ بتدرج قد يبدأ إبكمال مجل انقصة أ

أيخذ شكل كتابة موضوعات خيتارها  اإلعداديةريري يف املرحلتني املتوسطة و والتعبري التح

درس ومن ذلك يستطيع املدرس أن جيمع بني التعبريين الشفهي والتحريري يف املالطالب أو 

 درس واحد.

كرت مهوم  ال تقل أمهية التعبري التحريري عن أمهية التعبري الشفهي بل إن التعبري التحريري من أ- 

سلوب ابألتعليم طالهبم الكتابة الصحيحة الواضحة فهم يعانون كثريا يف  ،مدرسي اللغة العربية

الصحيح يكشف عن املعاين املقصودة وهنا يكمن الفرق اجلوهري بني التعبريين الشفهي 

ميكن تعديل أفكارك إما يف الكتابة ال ميكن للكاتب أن يفهم كل ففي احلديث  والتحريري

الوضوح وحسن يتوخى الدقة و  نومن هنا كان لزاما على الطالب أ، قارئ لكتاابته منفردا

 العرض ليأيت موضوع كامال.

إن جماالت التعبري التحريري كثرية بعضها جيده الطالب يف املدرسة وبعضها تزخر به احلياة  

 1الت كتابة الرسائل واملذكرات.وتزدحم فيها أذهان الطالب ومن هذه اجملا

 : ىل تنميةهذا النوع يسعى إ
 

  المرجع السابق ص 911
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 قدرة املتعلم على وضع خطة ملا يكتب موضحا فيها هدفه وأسلوبه. - 

 فكاره واستقصاء جوانبها ومراعاة ترتيبها وتكاملها. أقدرة املتعلم على حتديد -

 خضاع منهج تعبريه ملطالب املوقف وغايته.إاملهارة يف -

 قدرة املتعلم على نقل صورة واضحة عن أفكاره يف أي مناسبة أتثر هبا. -

مثلة والشواهد املناسبة للموضوع ووضعها يف املوطن املالئم يف  قدرة على استحضار األ ال-

 .التعبري

 . ا وتركيبا للجملة وبناء العبارةالقدرة على الكتابة السليمة رمس-

   .1متكن املتعلم من الكتابة يف موضوع يهمه مستعينا ببعض املراجع-

 ملخص 

وجممل القول فإننا عندما ننظر إىل حال اللغة العربية جند الوهن والضعف قد أصاهبا فكثرت    

األخطاء اللغوية وأخطر ما يف املسألة شيوعها وامتدادها إىل ميدان التعليم ورغم جهود املبذولة  

ا راجع  قدميا وحديثا لتخلص منها إال أهنا ال تزال هاجسا حقيقيا تتخبط فيه اللغة العربية ،وهذ

لكون الدراسات يف هذا اجملال ال حتظى بقدر كايف من األمهية ،ومل حتاول الوقوف على 

األسباب املؤدية الرتكاب األخطاء وإجياد تفسري هلا  وحلول مناسبة لتجنبها وسنحاول يف هذا 

 
  المرجع السابق ص 931
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البحت الوقوف على بعض األخطاء الشائعة من خالل الدراسة امليدانية اليت قمنا هبا لنكشف  

 ن مكمن القصور الذي يعاين منه التلميذ. ع



   

الفصل الثاين: حتديد األخطاء 
اللغوية لتالميذ السنة الثانية  

 اثنوي

 

 املبحث األول: منهج حتليل األخطاء 

 املبحث الثاين: أدوات الدراسة امليدانية 
 االستبيان      ج( العينة أ( املقابلة               ب( 

 الدراسة امليدانية املبحث الثالث: نتائج 

 أوال: دراسة وحتليل االستبيان اخلاص ابألساتذة

 اثنيا: دراسة وحتليل االستبيان اخلاص ابملتعلمني
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 تمهيد الفصل الثاني :  

تعد ظاهرة األخطاء انعكاس سليب على العملية اللغوية ،ألهنا تقف عائقا أمام املعلم     
واملتعلم أثناء تواصلهما ،وهذا ما كشفنا عنه سابقا ولكي نتوصل إىل نتائج جمردة أجرينا هذه  

الدراسة امليدانية من أجل التعرف على واقع اللغة العربية يف صف الثانية اثنوي خاصة يف نشاط  
تعبري الكتايب الذي أصبح يعاين من أخطاء أبنواعها وكذلك ملعرفة أراء املعلمني حول هذه ال

 الظاهرة .

 : املبحث األول: منهج حتليل األخطاء

 أ( نشأته: 

مناااد القاارع الثااااين للهنياارة ساااباقني يف ظهااور ا ااااه  لياال األخطااااء  ىكاااع علماااء العااارم القاادام

اللغوية الشائعة منهم الكسائي يف كتابه )ما تلحن فيه العامة( قد كااع الكساائي وهاريه مان أئماة 

اللغة يقفوع يف ذلك الوقت سدا أمام اللحن الذي بدأ يشيع يف عصر دخلت فيه الطوائاف مان 

 هنم.هري العرم إىل حواضرهم وبلدا

ة خطااواع علااى  ااع تقااام ماانهج العاارم القاادماء يف دراسااة األخطاااء اللغويااة وتفسااريها علااى ساا

املااادة وإحصاااء األخطاااء و دياادها وتصاانيفها، ت وصاافها ت تفسااري أساابااا وقااد صاانفوا أساابااا 

  إىل لغوية كعدم النقط واملعنيم والتصحيف وهاري لغوياة كالنفساية ومنهاا العاي واللثغاة أو الع اوية

  كسقوط األسناع.

أوائال السابعيناع مان القارع املاضاي اال ااه يف أواخار الساتيناع و   أما عند الغربيني فقد ظهر هاذا

التنيريبيااة علااى التحلياال التقااابلي التنب ااي الااذي جمموعااة ماان االعتاضاااع النظريااة و  بااريف يف ساايا 
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اللغاة ادادف واللغاة  يدخل ضمن مياادين علام اللغاة التطبيقاي الام تقاوم علاى  دياد الفارو  باني

 .1ع تعتض السريورة العلمية"أوىل للمتعلم والتنبؤ ابألخطاء الم ميكن األ

 

 مفهومه: ب(

وهاو مانهج عملااي مياداين يركااأل علاى األخطاااء الام يرتكبهاا املتعلمااوع جااء رد فعاال علاى املاانهج  

التقاابلي لعنيااأله عاان تفسااري عاادد كبااري ماان أخطاااء املتعلمااني ادارجااة عاان نطااا  التااداخل اللغااوي 

 . 2يقوم على دراساع تشومسكي ونظريته"

ألخطاء بل حيللها بعاد وقوعهاا اعتماادا من هنا ظهر هذا املنهج لكونه يتفادى منأللقاع التنبؤ اب

 على منهج دقيق ومنظم مير عرب مراحل.

 :خطاءج( مراحل  ليل األ

خطاااء الاام قاات  قاعاادة األوتعاار رصااد وتساانييل  رحلااة األوىل  ديااد األخطاااء ووصاافها:امل - 

 من قواعد اللغة من قبل املتعلمني.

 املاتعلموهاي البحاع عان األسابام والعوامال الام أدع إىل وقاو   رحلة الثانية تفسري األخطاءامل-

 يف هذا ادطاأ.

 
  مرجع سابق منى العجرمي و هالة حسني بيدس دون ذكر رقم ص.  1

. 58مقالة حول: مناهج تحليل االخطاء اللغوية ، مجلة علوم اللغة العربية وآدابها، ص   ،مسعودة ساكر   
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رحلة الثالثاة تصاويا ادطاأ: ال يقتصار دور مانهج  ليال األخطااء علاى  دياد ادطاأ ومعرفاة امل-

 .1أسبابه فقط بل جيا تصحيح ادطأ وعالجه

 :خطاءأمهية منهج حتليل األ د( 

مهيااة كباارية يف  لياال ادطااأ اللغااوي لااادى أاملناااهج الااام دااا يعااد ماانهج  لياال األخطاااء ماان أهاام 

باااريف جمااااالع أاملاااتعلم وذلاااك النسااانيامه هاااو وخطاااواع البحااات العلماااي يف دراساااة الظااااهرة ومااان 

 االستفادة من  ليل األخطاء ما أييت:

 اساتاتينيياع إع دراسة األخطاء تألود الباحع أبدلاة عان كيفياة تعلام اللغاة واكتساااا وكاذلك   -

 واألساليا الم يستخدمها الفرد الكتسام اللغة.

إع دراسااة األخطااااء تفياااد يف إعاااداد املاااواد التعليميااة إذ ميكااان تصاااميم املاااواد التعليمياااة املناسااابة  -

 ه دراساع األخطاء اداصة ام.للناطقني بكل لغة يف ضوء ما تنتهي إلي

إع دراسااااة األخطاااااء تساااااعد يف وضااااع املناااااهج املناساااابة للدارسااااني سااااواء ماااان حيااااع  ديااااد  -

 األهداف أو اختيار احملتوى أو طر  التدريس أو أساليا التقومي.

إع دراساااة األخطااااء تفاااتح الباااام لدراسااااع أخااارى نستكشاااف مااان خالداااا أسااابام ضاااعف  -

 يم اللغة الثانية واقتاح أساليا عالج مناسبة.الدارسني يف برامج تعل 

 
  عبده الراجحي، علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية، دار المعرفة الجامعية القاهرة 1995 ص51.52.531
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ماااا ا تصاااف أهناااي كتااااابابم ابلتحليااال البعااادي إذ أيف أحادياااع الطاااالم  ادطاااأتسااامى دراساااة -

 وليس ما نتوقع حدوثه. حدث 

 .1إع األخطاء الشائعة هي الم تعرب عن ظاهرة تستحق الدراسة" -

 

 املبحث الثاين: دراسة جمتمع العينة  

أجريت هذه الدراسة التطبيقية يف اثنوايع برايع من بينها اثنوية قارة الطني اجلديدة واثنوية حي  

 اجملاهدين املداغ. 

العينة الم أجريت فيها اجلانا امليداين والتطبيقي هي أقسام آدام وفلسفة وأقسام العلوم -

 التنيريبية. 

 تلميذ.  108عدد تالميذ العينة   -

 إانث.  23ذكور و 25تلميذ من بينهم   48وي على قسم آدام وفلسفة حيت-

 إانث  36ذكور و 24تلميذ من بينهم   60حيتوي على  ةقسم العلوم التنيريبي-

 

 

 

 
  مرجع سابق المهارات اللغوية  ص3081



  الفصل  الثاني                                                                            تحديد األخطاء اللغوية لتالميذ السنة الثانية.
 

33 
 

 

 املبحث الثالث: نتائج الدراسة امليدانية  

 :ألساتذة مادة اللغة العربية من التعليم الثانوي ةا استبان

ثنااء العملياة التعليمياة، أبني يديكم هذا االستبياع لبياع األخطاء اللغوية يف التعبري الكتاايب   ن ع

كماااال اثناااا هاااذا. إيف . فنرجاااو مااان سااايادتكم احملتماااة ملسااااعدتنا تعلااايم اثناااويخاصاااة يف مرحلاااة 

جابااة املختااارة اإلمااام أ*    فيااه، عاان طريااق وضااع عالمااة طروحااةاملاألساا لة  ىجابااة علااإلابوذلااك 

 ابعتباركم طرفا فعاال ولكم جأليل شكر. 

             اجلنس: (1

 أنثى        ذكر                                                 

 :الشهادة احملصل عليها (2

 ماست       ليسانس                       

 :سنواع ادربة (3

 سنواع  5من  كثرأ سنواع 3أقل من             

 :أبي لغة تتواصل مع التلميذ (4

 الفصحى                     العامية                       مأليج                
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 ؟ تعليلالهل حيا تالميذ حصة التعبري الكتايب مع  (5

 ال        نعم                                                              

تعليل................................................................................

............... 

 ما تقييمك للتالميذ يف مادة التعبري الكتايب؟  (6

 متوسط                      ضعيف                          جيد

 

 ؟ ما هي األخطاء اللغوية األكثر انتشارا بني التالميذ (7

 حنوية             صرفية                امالئية                     نطقية 

 ؟ؤدية ابلتلميذ للوقو  يف مثل هذه األخطاءاملماهي الدواعي  (8

 املعلم          طريقة التدريس            احملتوى                     االهتمام 

 ؟  طر  املؤدية للتقليل من هذه األخطاء اللغويةالما هي  (9

❖  .................................................................... 

❖ .................................................................... 
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54%

46%

جنس األساتذة

ذكر أنثى

❖  

 ؟  هل تعترب موضوعاع التعبري الكتايب مكملة لألنشطة اللغوية (10

 دراسة وحتليل االستبانة اخلاص ابألساتذة (2

 يوضح جنس األساتذة: :1اجلدول رقم 

 اجلنس التكرار النسبة امل وية

 ذكر 6 54.54%

 نثىأ 5 46.46%

 اجملمو  11 100%
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 :على اجلدول تعليقال

علاى نسابة  تفاو كر أو أنثاى نلحاأ أع نسابة الاذكور د يوضح لنا اجلدول أعاله جنس األساتذة 

 %.46.46% أما اإلانث 54.54اإلانث فقدرع م 

 .اإلانث يف ميداع التعليم والعمل ومن هنا نستنتج أع الذكور تفوقوا على

 ساتذة:األيبني لنا الشهادة املتحصل عليها من قبل  :2اجلدول رقم

 الشهادة احملصل عليها التكرار النسبة امل وية

 ليسانس 4 37,37%

 ماست 7 63,63%

 اجملمو  11 100%

 

 

0

2

4

6

8

10

12

37,37% 63,63% %100المجموع 

أعمدة تبين الشهادات المتحصل عليها من قبل األساتذة  

ليـــــسانس مــــــــــاستر المجموع



  الفصل  الثاني                                                                            تحديد األخطاء اللغوية لتالميذ السنة الثانية.
 

37 
 

 

 

 

 حتليل وتعليق:

ساااتذة قااد األهلااا أنااا الشااهادة املتحصاال عليهااا ماان قباال األساااتذة نلحااأ أع لدول يوضااح اجلاا

ي بنساااابة أأساااتاذا  11أساااتاذا مااان باااني 7شاااهادة املاسااات وقاااد قاااادر عاااددهم م  لاااىع  صااالوا

أساااااتاذا وقاااااد بلغااااات نسااااابتهم 4% واألسااااااتذة الاااااذين لاااااديهم شاااااهادة الليساااااانس هااااام 63,63

37,37% 

 :يبني لنا سنواع ادربة لألساتذة:3اجلدول رقم

 السنواع  سنواع 3قل من أ سنواع 5كت من  أ اجملمو 

 التكرار 4 7 11

 النسبة امل وية 37.37% 63.63% 100%
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 حتليل وتعليق:

قدمية يف املاادة األهلا األساتذة دم أع أعاله يبني لنا سنواع ادربة لألساتذة نستنتج أاجلدول  

 قاالأساااتذة الااذين لااديهم األمااا سااتاذا، أأ 11أساااتذة ماان بااني 7ي أ% 63.63فقاادرع بنساابة 

أو املعلماني  ةاألساتذؤشر إجيايب يساعد املوهذا  ،%37.37سنواع قدرع نسبتهم م  3من  

علاااى التواصااال والتعامااال ماااع املتعلماااني أبف ااال الطااار  لتقوياااة نشااااطهم الاااذايت ا ااااه ماااادة اللغاااة 

  ة.العربي

 .اذ مع متعلميهيوضح لنا اللغة الم يتواصل بيها األست :3اجلدول رقم  

 طبيعة اللغة التكرار امل ويةالنسبة 

 الفصحى 3 28.28%

36%

64%

سنوات الخبرة لألساتذة

سنوات 03أقل من 

سنوات 05أكثر من 
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 العامية 2 18.18%

 املأليج 6 54.54%

 اجملمو  11 100%

 

 

 

 

 

 

28%

18%

54%

نسبة اللغة التي يتواصل بها األستاذ مع متعلميه

الفصحى  العامية  المزيج 
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 :حتليل وتعليق

 مييلاوع يف تواصالهم ماع املتعلماني إىل املاألج باني ةاألسااتذأعَّ  الهاجلادول أعا خاالليت ح لناا مان 

% ت 28.28الفصاااحى بنسااابة  % ت تليهاااا54.54الفصاااحى والعامياااة حياااع بلغااات نسااابته 

 %.18.18العامية 

أع املاااألج باااني الفصاااحى والعامياااة هاااو  هوإدراكااا ذاألساااتاولعااالَّ السااابا يف ذلاااك يعاااود إىل دراياااة 

ناااه إذا تواصااال معهااام ابلفصاااحى فقاااط فمااان أ ،د للتواصااال والتعامااال ماااع املتعلمااانيالسااابيل الوحيااا

على  ي أهنم سوف ينفروع من هذا النو  من التحاور وابلتايل يقل ارتباطهم ابملادة ممَّا يؤثراملنطق

 .للتالميذوهو الرفع من املخألوع اللغوي  ،جناح اددف التعليمي للمادة

 :ا التالميذ حلصة التعبري الكتايبيوضح ح :4اجلدول رقم  

 اختيار نعم/ال التكرار النسبة امل وية

 نعم 9 81.81%

 ال 2 19.19%

 جممو  11 100%
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 حتليل وتعليق:

من خالل إحصائنا ملدى حاا التالمياذ حلصاة التعباري الكتاايب فتلقيناا نسابة كبارية ابإلجاباة بانعم 

 .%19.19با ااااا% على هرار نسبة اإلجابة بااااا ال قدرع 81.81با ااااوقدرع 

هنا يلحأ األساتذة أع حصة التعبري الكتايب حيبها التلميذ ألنه جياد احلرياة التاماة يف التعباري   ومن

هاااذه احلصاااة لاااديهم ملكاااة لغوياااة  عأماااا التالمياااذ الاااذين ال حيباااو ياااه يف املوضاااو  املطااارو ، عااان رأ

 التعبري عن أفكارهم. عإذ ال يستطيعو  ،ضعيفة

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ال

نعم 

نسبة حب التالميذ لحصة التعبير الكتابي

19,19% 81,81%
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 : تقيم األستاذ للتلميذ يف مادة التعبري الكتايب 5اجلدول رقم

 التقييم جيد متوسط ضعيف 

 التكرار 3 6 2

 النسبة امل وية  % 27.27 % 54.54 % 18.18

 

 :حتليل وتعليق

آراءهام يف مساتوى املتعلماني يف  اقاد أبادو  ةاألسااتذهاذا اجلادول أعَّ أهلاا   خاالليت ح لنا مان  

 %،54.54بااااااا: والذي طغى علياه املساتوى املتوساط والاذي قادرع نسابته التعبري الكتايب مادة  

، وهذا ماا %18.18با اااااااا ال عيف ونسبة% 27.27: اااااايف حني قدرع نسبة املستوى اجليد ب

اللغوياااة وقلاااة  اع ابلتمرينااا مااااماالهتيوضاااح ضاااعف املساااتوى اللغاااوي للمتعلماااني النااااتج عااان قلاااة 

 مادة اللغة العربيةالتعبري الكتايب خاصة و  ثَّر سلبا على مستواهم املتدين ونتائنيهم يفأاملطالعة ممَّا  

 عامة.

27%

55%

18%

تقييم األستاذ للتلميذ في مادة التعبير الكتابي

جيد  متوسط  ضعيف
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 يوضح لنا أنوا  األخطاء األكثر شيوعا بني التالميذ :6اجلدول رقم  

 نو  ادطأ اللغوي التكرار النسبة امل وية 

 حنوي 5 % 45.45

 صريف 4 % 37.36

 إمالئي 1 % 9.09

 نطقي  1 % 9.09

 جممو   11 % 100
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 وتعليق:حتليل 

%ألهنااا 45.45بااااااا: نساابة ادطااأ النحااوي والاام قاادرع  ارتفااا هااذا اجلاادول خااالل ماان  نلحااأ

% 37.36ثلهااا األخطاااء الصاارفية بنساابة والتشااويق، متعتمااد علااى قواعااد جمااردة تفتقااد للمتعااة 

األخطااء النطقياة ي، ت تليهاا األخطااء اإلمالئياة و وهذا بسبا كثافة الاربانمج وقلاة احلنيام السااع

تصاحيح األخطااء لعدم % وهذا السبا يرجع رمبا إىل األستاذ 9.09بنسبة متساوية قدرع بااااا  

 مع التلميذ وعدم مشاركته دا.
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 اجلدول األسبام املؤدية ابلتلميذ إىل وقو  يف ادطأ يوضح  :7اجلدول رقم  

 األسبام  التكرار النسبة امل وية

 املعلم 0 0%

 املنهاج 3 28.278

 احملتوى 6 54.54%

 قلة التكيأل 2 18.18%

 اجملمو  11 100%

 

 

 

 

األسباب المؤدية للتلميذ للوقوع في الخطأ

المعلم  المنهاج المحتوى قلة التركيز 
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 حتليل وتعليق:

يتبني لنا من خالل اجلدول أعاله أع أهم سبا يؤدي ابلتالميذ إىل وقو  يف ادطأ وهو احملتاوى 

% ومااان أسااابام ذلاااك الكااام ادائااال مااان الااادروس وذلاااك ياااؤدي إىل 54.54وقااد بلغااات نسااابته 

% للمنهاااج فهنااا  28.27ت تليهااا نساابة ، ينفاار ماان املااادة هإرهااا  ذهاان التلميااذ وهااذا مااا جيعلاا

يعتمااد علااى الطريقااة التقليديااة والاام تعتمااد علااى التعقيااد وتفقااد التبساايط , ت  ماان املعلمااني ماان

على التلميذ عدم االهتمام  ني% وهذا ما يب18,18يليها السبا اآلخر وهو قلة التكيأل بنسبة 

 ابملادة .

 : ما الطرائق واآللياع الم  د من هذه األخطاء اللغوية؟ 8السؤال  

اللغويااة تاارتبط يف جمملهااا بكاال ماان املعلاام واملااتعلم  ءاألخطااالتقلياال ماان إىل االساابل املؤديااة 

املاااتعلم  ااااه هاااذه قبااال واحملتاااوى ماااع ذلاااك أع املعلااام وحاااده إذا م يلاااق  ااااواب واهتماماااا مااان 

والتحفيااأل الكااايف  االهتماااموكااذلك املااتعلم إذا م يلااق  ،احلااد منهااا عال يسااتطيفإنااه  ءاألخطااا

فاااإذا قاااام كااال منهماااا بااادوره و  أي اااا  ،ءاألخطاااااويف تلاااك مااان معلماااه فإناااه لااان يساااتطيع  ااا

قياة ماان هااذه نأصاابحت لغاة التلميااذ  امان املعلاام واملاتعلم معااالا تعاديل احملتااوى مباا يناسااا كاا

 .اللغوية واألخطاءالشوائا 

 :ما أييت ةاألساتذمن مقتحاع  

 .ستمرة واحلرص على كثرة املطالعة*التدريباع امل
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 .واملطالعة اجليدة حلة االبتدائية*تكثيف اإلمالء يف املر 

 .*دراسة أولوايع الصرف والنحو

 هل تعترب موضوعاع التعبري الكتايب مكملة لألنشطة اللغوية؟ : :10السؤال  

 .هنا تعترب مكملة لألنشطة اللغويةكانت كل إجاابع األساتذة بنعم أي أ

 ثانية اثنويالىل تالميذ السنة إ ةموجه ةاستبان

ك كاي تساهم يف إباداء رأياك بكال موضاوعية ونرجاو أع يلإ  ةموجه  ةاالستبان  هالتلميذ هذعأليألي  

لاام ترياادها متمنااني داخاال اإلطااار املقابال ل جابااة اإجابتااك دقيقااة وذلااك بوضاع عالمااة * تكاوع 

 .لك كل التوفيق

 ذكر                             أنثى          اجلنس: (1

   األدم  :      علومالشعبة (2

 :التعليمي لألم  ( مستوي3

 جامعي اثنوي   املتوسط ابتدائي

 التعليمي لألم: ( مستوي4

 جامعي  اثنوي توسطم ابتدائي
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 ؟ ثانويةال( ما هي اللغة الم تستعملها يف 5

 مأليج العامية  الفصحى         

 ؟( ما رأيك يف الطريقة الم يشرح اا أستاذ  الدرس6

 هري مالئمة مالئمة 

 ال ؟     نعمهل  ا املطالعة (7

 ؟ماهي أنوا  النشاطاع الم تستهويك وترها يف مألاولتها ابستمرار (8

 أنشطة أخرى   القصص والرواايع  مطالعة قراءة شعر           

 ؟( هل  ا التعبري الكتايب9

 ال نعم

 إذا كانت إجابتك م ال علل؟

 .....................................................................................

.............. 

 ؟تعبري الكتايبال( هل تبذل جهدا يف تفادي األخطاء اللغوية يف 10

 قليال    ال نعم
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 : ( من يصحح لك أخطاء 11

 مساعدة خارج جهد  اداص ألستاذا

 

 ابلتالميذ: ةاخلاص ةحتليل االستباندراسة و  (1 

 :فلسفةالو اآلدام اص بقسم اد: جنس التالميذ 1جدول رقم  

 اجلنس التكرار النسبة امل وية

 ذكور 25 52.09

 ث انإ 23 47.91

 اجملمو  48 100%
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 :تنيريبيةاص بقسم العلوم الاد جنس التالميذ

 اجلنس التكرار النسبة امل وية

 ذكور 24 40%

 ث انإ 36 60%

 اجملمو  60 100%

 

الذكور
52%

اإلناث
48%

جنس التالميذ الخاص بقسم اآلداب و الفلسفة
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 :ق ليل وتعلي

ساانة الجريات علاايهم الدراساة امليدانيااة وهام قساام أ الااذينعااله نااو  جانس التالميااذ أيباني اجلاادول 

مقارناة رتفاا  نسابة الاذكور احيات نلحاأ   ريبياة،الثانية آدام وفلسفة وقسم السنة الثانية علاوم 

انث نسااااااابة اإل% و 52.09انث يف قسااااااام آدام وفلسااااااافة وبلغااااااات نسااااااابة الاااااااذكور نسااااااابة اإلب

% 60 علاى نسابة الاذكور انث نلحاأ ارتفاا  نسابة اإلتنيريبياة ما يف قسم العلاوم الأ  47.91%

 % نسبة الذكور.40وانث إ

 شخصية. نفور الذكور من املدارس ألسبام ىل إا هذ وقد يعود

 

 

الذكور
40%

اإلناث
60%

جنس التالميذ الخاص بقسم العلوم التجريبية
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 لألم:ستوى التعليمي امل :2اجلدول 

 املستوى التكرار النسبة امل وية

 ابتدائي 20 18.51%

 متوسط 42 38.91%

 اثنوي 35 32.40%

 جامعي 11 10.18%

 اجملمو  108 100%
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 لألم:ستوى التعليمي امل: 3اجلدول 

 املستوى التكرار النسبة امل وية

 ابتدائي 42 38.90%

 متوسط 36 33.33%

 اثنوي 22 20.37%

 جامعي 8 7.40%

 اجملمو  108 100%
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  ليل وتعليق:

تكمااان يف  واألهلبياااةكااارب جناااد النسااابة األ عحيااا لااا ابءاملساااتوى التعليماااي  اآليتيوضاااح اجلااادول 

% 32.40% ت تليهااااا نساااابة التعلاااايم الثااااانوي م 38,91التعلاااايم املتوسااااط الاااام قاااادرع م 

خااااااري النساااااابة القليلااااااة % ت أتيت يف األ18.51وبعاااااادها املسااااااتوى االبتاااااادائي الاااااام قاااااادرع م 

 %.10.18وال عيفة يف التعليم اجلامعي قدرع م 

علاى ساتوى االبتادائي هاو األاملحيات جناد  هااع ملستوى التعليماي لألمما اجلدول املوايل يوضح اأ

% نسااابة 33.33 تليهاااا ت% 38.90خااارى فقااادر م هااارار ابقاااي املساااتوايع األ ىنسااابة علااا

خااري املسااتوى اجلااامعي الاام  ويف األ ،%20.37وبعاادها مسااتوى الثااانوي م ، التعلاايم املتوسااط

 .%7.40ة جدا كانت نسبته ض يل 

العمااوم وماان جهااة  ىمهاااع كاناات متوسااطة علااواأل لاا ابء ع نساابة التعلاايمأ خااري نسااتنتجويف األ

 :إىل لك ذع نسبة التعليم اجلامعي كانت ض يلة جدا ويعود أنلحأ  ىخر أ

 احلياة املهنية. إىلم يف سن مبكر من املدرسة والذهام خروج األ -

والد ورعاااايتهم وخدماااة الوحياااد املكاااوث يف البيااات لتبياااة األ مههاااام األ منظاااور اجملتماااع علاااى أع-

 التحصيل الدراسي لألبناء. ىا ما يؤثر سلبا عل ذوه، وليس التحصيل العلمي البيت
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 يف احمليط املدرسي: التالميذ: اللغة املستعملة من قبل 4اجلدول 

 طبيعة اللغة التكرار النسبة امل وية

 الفصحى 14 12.97%

 العامية 38 35.18%

 املأليج 56 51.85%

 اجملمو  108 100%
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  ليل وتعليق:

عاله نسبة اللغة املستعملة من قبل املتعلم يف احمليط املدرسي فقاد جناد اللغاة الام أيوضح اجلدول  

% وكالمهااا 35.18 اااااااا% وتليهااا العاميااة ب51.85 اااااااافاقاات نصااف النساابة هااي املااأليج فقاادرع ب

 14ي حاااوايل أ% 12.97 اااااااااللغاااة الفصاااحى فهاااي ضااا يلة جااادا قااادرع ب ىنسااابتهم كبااارية علااا

 .108يستعملها من العدد اال ايل  اتلميذ

يف احملايط املدرساي وهاي مهاددة مان قبال العامياة  االستعمالع الفصحى قليلة أومن هنا نستنتج  

 :لك ذوالسبا يف 

 .طالقةاستعمال الفصحى بضعفهم يف  -

 .األقسام  كل مكاع حىت يفاللغة العامية على الفصحى يف توسعت-

درة علاى احلاد مان انتشاار لدياه القاابعتبااره  أي اا املعلاملبي ة احمليطة ابملاتعلم و اإىل  ا كله يعود  ذوه

 .وخصوصا يف احمليط الدراسيالعامية 
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مدى مالءمة طريقة الشرح من قبل األستاذ

مالئمة 

غير مالئمة

 .ذستاالدرس من قبل األ مة طريقة شرحءيوضح مدى مال :6جدول

 

 الطريقة املتبعة التكرار النسبة امل وية

 مالئمة 43 39.82%

 هري مالئمة 65 60.18%

 مو اجمل 108 100%
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  ليل وتعليق:

و هااري أمالئمااة  هااييف شاارح الاادرس هاال  ذسااتاعاااله الطريقااة املتتبعااة ماان قباال األأيااربيف اجلاادول 

 .مالئمة للمتعلم

ي هاري أالادرس  ذساتاهلا املتعلمني م تسااعدهم الطريقاة الام يشارح ااا األأع أ هنا نلحأ  ومن

 .%هي مالئمة39.82% ونسبة 60.18م  مالئمة فقدرع 

 :ىلذا االختالف إويعود ه

 .التلميذ ذ إىلستايصال املعلوماع بشكل جيد ومقنع من قبل األإعدم  -

 نفور املتعلم وعدم الفهم.بعض الدروس تفو  مستوى مدار  التلميذ مما يؤدي ذلك إىل -

 .ا خيلق فنيوة بني املعلم واملتعلمفقداع عنصر التشويق والتنيديد مماعتماد الطريقة القدمية و  -

 

 :حا التالميذ للمطالعة :7جدول رقم 

 االحتماالع  التكرار النسبة امل وية

 نعم 92 85,18%

 ال 16 14.82%

 اجملمو  108 100%
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حب التالميذ للمطالعة 

نعم ال

 

  ليل وتعليق:

بنسابة  اتلمياذ 92ين حيبوع املطالعاة بلاع عاددهم ذع التالميذ الألقد تبني لنا من خالل اجلدول 

بنساااااابة  اتلميااااااذ 16ال فبلااااااع عااااااددهم ااااااااااا جااااااابتهم بإين كاناااااات ذمااااااا التالميااااااذ الااااااأ 85,18%

14,82%. 

 ىلإكثاار ابلنساابة أين حيبااوع املطالعااة كاااع ذالتالميااذ الااع عاادد أاع ءحصاااونلحااأ ماان خااالل اإل

 .ين ال حيبوع املطالعةذال
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 :ميارسها املتعلم نوا  النشاطاع المأ: يوضح 7دول رقم  اجل

 نوا  النشاطاع اللغويةأ التكرار النسبة امل وية

 قراءة الشعر 20 18,53%

 الرواايع مطالعة القصص و  38 35,18%

 خرىأنشطة أ 50 46,29%

 اجملمو  108 100%

 

 

 

 

 

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

50.00%

أنواع النشاطات التي يمارسها المتعلم 

قراءة الشعر مطالعة القصص و الروايات أنشطة أخرى



  الفصل  الثاني                                                                            تحديد األخطاء اللغوية لتالميذ السنة الثانية.
 

61 
 

 : ليل وتعليق

طالعاة القصاص والارواايع وفتلاف  مىلإهلبياة املتعلماني مييلاوع أع أالعيناة  د دراساة  لينا بعإات ح  

% والنشااااطاع 35,18بلغااات نسااابة مطالعاااة القصاااص والااارواايع  عحيااا، خااارىالنشااااطاع األ

يلااااة جاااادا قاااادرع م الشااااعر نساااابتهم قل  ىلإع ماااان مييلااااوع أي ااااا أ% ونلحااااأ 46,29خاااارى األ

  ايل.من اجملمو  اإل ذاتلمي 20يعر  18,53%

ي خالياااة مااان عنصااار أموضاااوعاته جافاااة إىل أع يعاااود نفاااور التالمياااذ مااان قاااراءة الشاااعر رمباااا  - 

 واإلاثرة.التشويق 

 .كافة املتعلمني  ميول املشت  عند هو العنكبوتية(الشبكة ) ويف وقتنا احلايل األنتنت - 

 

 

 الكتايب:لتعبري احلصة  يبني مدى حا املتعلمني :8اجلدول رقم  

 االحتماالع  التكرار النسبة امل وية

 نعم 95 87.97%

 ال 13 12.03%

 اجملمو  108 100%
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نعم ال

 

 

 ل وتعليق:ي ل 

ع عادد أالتالميذ حلصة التعبري الكتايب ومن هنا نلحاأ   حاا اجلدول خصصناه ملعرفة مدى  ذه

%، 87.97مما يعاادل نسابة ا تلميذ 95صة التعبري الكتايب هو حلنعم  اااا  جابوا بأين  ذالتالميذ ال

 %.12,03ي ما يعادل ا أتلميذ 13ال فكانوا اااا جابوا بأين ذابلنسبة للتالميذ ال أما

ياااول إىل حصاااة التعباااري الكتاااايب فمااان املالمياااذ كااااع دااام مااان خاااالل النتاااائج نساااتنتج أع أهلبياااة الت

 ما يف نفسه. يعربأع حصة التعبري الكتايب تعطي حرية لكل متعلم أع و  الدراسة،خالل 
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60.19%

12.03%

قليال
28%

نسبة ما إذا كان التلميذ يبذل جهدا في تفادي األخطاء اللغوية

نعم

ال

قليال

 خطاء اللغويةل جهدا يف تفادي األذيب التلميذا كاع إذ: يوضح 9اجلدول رقم  

 

 اجلهدل ذب التكرار النسبة امل وية

 نعم 65 60,19%

 ال 13 12,03%

 قليال 30 27,78

 مو اجمل 108 100%
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 تعليق:و  حتليل

هناام أي أ %60,19نعاام بنساابة ااااااا جااابوا با أتلميااذ 65ع أجاااابع العينااة إيت ااح لنااا ماان خااالل 

التكياأل يف القسام  ىالام  ارص علا هايه الف اة ذخطااء وهاكبريا يف تفاادي تلاك األ  جهدايبدلوع  

 .قبل املعلمثناء شرح الدرس من أ

ى ا مماا يادل علاذ% وها27,78ي بنسابة ا أتلمياذ 30جابوا ابلقليال هام أين  ذوعدد التالميذ ال

ي بنسابة ا أتلمياذ 13و ،خطاءوحياول تفادي األ  استيعابهلفهم الدرس و   جهدال  ذع التلميذ يبأ

 خطااء الام يرتكبهاااأل ذهلوع جهدا لتخطي هذين ال يهتموع ابحلصة وال يبذ% هم ال12,03

 .ملام بكل قواعد اللغويةبسبا عدم إرمبا 

 ك ئخطاأ: من يقوم بتصحيح 11اجلدول رقم  

 خطاءتصحيح األ التكرار النسبة امل وية

 ذستااأل 23 21,30%

 جهد  اداص 85 78,70%

 مساعدة خارجية 00 00%

 مو اجمل 108 100%
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 :حتليل وتعليق

خطاااااء اللغويااااة عاااااله واملخصااااص ملاااان يقااااوم بتصااااحيح األأماااان خااااالل قراءتنااااا للنياااادول  نسااااتنتج

 :عأالتقليل منها جند و  لتالميذل

 االساتعانةي بادوع ولاذاابم أهم اللغوياة لنفساهم ئخطااأكباريا لتصاحيح   جهدالوع  ذيب  اتلميذ  85

قاادرع م  ابألسااتاذخاارى الاام تسااتعني الف ااة األو ، %78,70خاار وقاادرع نساابتهم آبشااخص 

والتلميااذ لتخطااي تلاااك  ذسااتاكااال ماان األ  بت ااافر % والاام أتيت21,30ي بنساابة ا أتلميااذ 23

 .خطاءاأل

نسبة من يقوم بتصحيح أخطائك

األستاذ  جهدك الخاص مساعدة خارجية 
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األستاذ هو الوحيد املسؤول عن األخطاء اللغوية الم يقاع فيهاا التالمياذ ال نستطيع أع نقول أع 

األخطااااء مااان خاااالل التنبياااه يهاااا تلاااك الااام يعاااا  ف هاااو املساااؤول عااان الطريقاااة يف كااال مااارة ولكااان

املساااءلة وهااذا ممااا جيعاال التلميااذ هااو أي ااا مسااؤول يف معاجلااة تلااك األخطاااء بصااورة ذاتيااة ممااا و 

 لتلك األخطاء.   اجيعلنا ن ع حد

 تصويبها وتفسريها: :مناذج من أخطاء املتعلمني

بساابا عاادم احلصااول علااى  اااذج  ،ظاااع األساااتذة فيمااا خيااص عينااة البحااعو اعتمادان علااى ملح

وكل األمثلة موجودة ماا هاي إال لتقرياا ادطاأ وهاي  ،التعبري من التالميذ لظروف ذكرانها سالفا

  من أتليف الباحثني.

 األخطاء النحوية:

 ادطأ اللغوي   تصويبه تفسريه

ادلط باني حاروف اجلار بسابا عادم معرفاة   -

 معاين حروف اجلر.

 التنوين -

 الناسخ  عمالإ -

 

 سبح يف املاء  -

 

 شكرا -

 كاع جالسا  -

 سبح على املاء - 

 

 شكرع  -

 كاع جالس  -
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 :التعليق على اجلدول

لناااا بيااااانع اجلااادول األخطااااء النحوياااة الااام يقاااع فيهاااا الكثاااري مااان التالمياااذ مااان خاااالل  توضاااح

ظاااع األساااتذة ونااذكر منهااا عاادم توفيااق التالميااذ يف اختيااار حاارف اجلاار حيااع ياارد حاارف و ملح

 .اجلر خر بسبا عدم معرفة معاين حروفآمكاع حرف 

علااى عااا  الكلمااة وكتابتهااا التنااوين أصاابح مشااكلة كباارية عنااد أهلااا التالميااذ الااذين يعتماادوع 

وماان  ،خاار الكلماااع الاام فيهااا تنااوينآتالميااذ يكتبااوع النااوع يف الصااورة الاام ععهااا فكثااري ماان لاب

خالل األساتذة فحىت مع التنبيه املتكرر إال أع األهلبية يواصلوع كتابتهاا هكاذا و ادطاأ اللغاوي 

ساااخ وعنااادما يااادخل حااارف  عماااال الناساااخ فأهلاااا التالمياااذ ينساااوع أعماااال الناإهاااو أشاااد وهاااو 

وجاال األخطاااء النحويااة   اشااييف اجلملااة حااىت يف إعرااااا ال يغااري   اشاايانسااخ  علااى  لااة ال يغااري 

عيااة والفعليااة   هااا األساااتذة إىل اجلهاال التااام يف اإلعاارام فهنااا  ماان ال يفاار  بااني اجلماال االعيرج

التالميااذ يتهربااوع ماان  ختباااراع والفااروض جنااد أهلبيااةظااة االو وهاام بنساابة قليلااة وماان خااالل ملح

 أس لة اإلعرام.
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 :األخطاء الصرفية

 ادطأ اللغوي   تصويبه تفسريه

 خطأ يف التحويل إىل املثىن -

 

 اإلفراد   -

 

 بني اجلمع واملثىن ادلط -

 

 

عاادم التفريااق بااني اداااء ال اامري وبااني التاااء - 

 املربوطة الدالة على التأنيع

 أكلت تفاحتني  - 

 

 كاع املعلموع  -

 

أجلاااااس األساااااتاذ الطاااااالبني  -

 مكاهنما

 

 كتابة  - 

 أكلت تفاحتاع  - 

 

 كانوا املعلمني  -

 

 أجلس األستاذ  -

 الطالبني مكاهنم 

 

 كتابه   -

 

 

 التعليق على اجلدول:

اجلااادول أع التالمياااذ يرتكباااوع األخطااااء علاااى مساااتوى الصااارف ساااواء كااااع يف التحويااال أو  يباااني

 .لك يف التفريق بني اجلمع واملثىنتصريف األفعال وكذ
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ويوضااح لنااا اجلاادول أي ااا مشااكلة يف التصااريف فمااثال يف التااذكري والتأنيااع "حااني خيطاا  املااتعلم 

خيط  يف قاعدة من قواعد النظام اللغاوي ألناه ال يفار  فيكتا كلمة )كتابة( ابداء )كتابه( أنه  

 1بني اداء ال مري واتء املربوطة الدالة على التأنيع"

يف كثااري ماان  حااذفهاوأي ااا بعااض التالميااذ ال يفرقااوع بااني "ال" الشمسااية و "ال" القمريااة ويااتم 

 املواضع أو توظيفها يف هري حملها.

خالل وصف األساتذة لألخطاء الصرفية املتكررة جند أع التالميذ ال يستوعبوع الكام ادائال   من

 من األويفاع وال مائر الم تعطى دم مما جيعلهم يقعوع يف اللبس. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 99م العربية ، صعلم اللغة التطبيقي وتعلي ،عبده الراجحي 1      
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 :مالئيةاألخطاء اإل

 تفسري   تصويبه  ادطأ اللغوي  

 ذالك -

 

 تالميد-

 

 إستنتج-

 

 انتشرة-

 

 انت ر-

 

 

 ذلك  -

 

 تالميذ  -

 

 استنتج-

 

 انتشرع -

 

 انتظر-

 

 يفايدة األلف والم تنطق وال تكتا-

 

 ادلط بني الدال والذال-

 

 ادلط بني مهألة القطع ومهألة الوصل-

 

 التاء املربوطة واملفتوحة  -

 

 إبدال الظاء ابل اد-
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 :اجلدولالتعليق على 

حاىت مان  رثاكأادطأ اإلمالئي هو من أكثر األخطااء الام يقاع فيهاا التالمياذ بكثارة تعاد هاي   إع

 .ادطأ النحوي

بع اااها الااابعض مثااال الااادال والاااذال والظااااء وال ااااد  لاااط احلاااروف ماااعخبفننياااد التالمياااذ يقوماااوع 

بع ها البعض  هذا ادطأ إىل تداخل األصواع مع ونرجح سبا ،سني صادا والعكسالوإبدال  

 وتقارم فارج احلروف.

وأي اااا ال ميياااألوع باااني التااااء املفتوحاااة واملربوطاااة كاااوهنم جيهلاااوع القاعااادة الااام تقاااول: "عنااادما تقااارأ 

الكلمة املنتهية ابلتاء وعند الوقف عليها تنطق التااء هااء يف هاذه احلالاة تكتاا التااء مربوطاة أماا 

 1عىن عند الوقف على التاء ابداء فتكتا التاء مفتوحة.إذا اختل امل

كمااا يقوماااوع باااألايدة حاااروف ابعتماااادهم علاااى اللغااة املنطوقاااة يف كتاباااة األحااارف فهناااا  حاااروف 

(. أمااا األخطاااء املرتبطااة امااألة الوصاال ومهااألة القطااع فراجعااة ل )كااذلك ذلااك ثااتنطااق وال تكتااا م

ا ساواء يف بادء الكاالم أو هناا مكتوباة منطوقاة دائماجهلهم ابلقاعدة "معىن مهألة القطع أي كو إىل  

، مهألة الوصل تثبت يف ابتداء الكالم يف النطق والكتابة وتساقط عناد وصال الكاالم مباا يف وسطه

 .2قبلها يف النطق ال يف الكتابة "

 

 
   193، ص اداء ونطقا وإمالء وكتابة، دار الوفاء للطبع ، اللغة العربيةفخري محمد صالح1
 115المرجع السابق ص  2
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 :األخطاء الداللية

 تفسريه تصويبه  ادطأ اللغوي  

 الناس تت  الطماعة  إذا -

 انقاس نسبة الغيام  -

 

دخلت القسام وجياا ترتياا   -

 حمفظم  

 

املشاااركة يف القساام توسااع يف  -

 عدد النقاط 

 

 املعلموع أكفااء  -

 الناس يتكوع الطمع إذا -

 اخنفاض نسبة الغيام  -

 

أرتااااا حمفظاااام قباااال الااااادخول  -

 ىل القسم  إ

 

املشااااااااركة يف القسااااااام تألياااااااد يف  -

 عدد النقاط

 

 املعلموع أكفاء -

 استخدام صيغة هري مناسبة-

 خطأ يف توظيف كلماع -

 

 صياهة املعىن جبمل هري مفهومة -

 

 

 إبدال كلمة معنيمية أبخرى  -

 

 

ال يصااح تشااديد الفاااء يف  ااع كاافء -

 فإذا شددع تغري املعىن
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 تعليق على اجلدول:ال

اسااتعمال كلمااة مكاااع األخاارى  عتنوعاات األخطاااء الدالليااة الشااائعة عنااد التالميااذ ماان حياا لقااد

واشتقا  صيغة هري مناسبة ابإلضافة إىل استعمال كلمة يتعارض ذكرها مع املعىن الذي يقت ايه 

 السيا  مما جيعل املعىن هري مفهوم.

كاافء فااإذا شااددع تغااري مثاال يف  لااة املعلمااوع أكفاااء "فااال يصااح تشااديد الفاااء يف  ااع كلمااة  

اء" ابلتشااديد تعاار أهناام ماان  معناهااا فاااملعلموع "أكفاااء" هاام القااادروع الفاااعلوع أمااا كلمااة "أكفااا

هاااذا معاااىن بعياااد عااان الكفااااءة الااام يوصاااف اااااا اجااااع اداصاااة الاااذين فقااادوا البصااار و ذوي احل

 1املعلموع"

 

 

 
 . 33المدرسي، ص صدارات المجمعأمين طه عبد الغفور، األخطاء اللغوية الشائعة، اإلصدار الثالث من إ1
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 اخلامتة  

ظات فيما خيص شيوع األخطاء اللغوية يف التعبري الكتايب و حاستخلصنا بعض املل ويف هناية حبثنا  
 اثنوي ومدى انتشارها داخل احمليط التعليمي.لسنة الثانية ل

 فيما خيص اجلانب النحوي:

مسية والفعلية وال يفرق بني االسم والفعل وأخطاء يف اإلعررا  فهناك من ال يفرق بني اجلمل اال 
فررردخو   ،خرررر الكلمرررة فيعتمررردوني علررر  لسررركني أواخرررر الكلمرررات آابجلملرررة ال ينتبرررم التلميررر     
 وحىت يف  عراهبا.  ئاالناسخ ال يغري يف اجلملة شي

 اجلانب الصريف:

 اجلهل الكامل أبوزاني وأخطاء يف التحويل.

 :اجلانب الداليل

ي املعرر  الررخي خيررالن معناهررا املع مرر لدالليررة حيررت اسررتعما  بعررض الكلمررات لنوعررا األخطرراء ا
 .الخي وضعا لم يف السياق

 : مالئياجلانب اإل

هاء الضمري وكتابة احلررو  الرخي لنطرق ومهزة القطع والتاء املفتوحة و   عدم التفريق بني مهزة الوصل
 الظاء والضاد واخللط بينهما يف كثري من األحياني.فقط وعدم التفريق بني بعض احلرو  مثل 

ومرن خررال  عرررت النتررائه وميليلهررا جكررن أني نرورع أسرربا  شرريوع اخلطررر    عرردة أسرربا  نرر كر 
 منها:

 .املتعلمني ووهلهم بقواعد اللغويةضعن املستوى اللغوي لكثري من  -
 .ت األخرى عل  حسا  اللغة العربيةغال اهتمام ابل -
 علوم اللغوية.ال ا جم من األسال ة يفالكثري عن ض -
 ق التقليدية.ائاعتماد األستاذ عل  الطر  -
 تعليم الثانوي.السنوي يف الربانمه الحصة التعبري الكتايب من  اأغلب األسال ة قد ألغو  -



  الخاتمة                                                                                                                                  .
   

60 
 

 الكم اهلائل من الدروس جيعل التلمي  يقع يف اخللط وال يستوعب ويدا. -
 األخطاء و شراك التلمي  يف العملية.اهتمام األستاذ بتصويب  -
 سن املتعلم. مع صريف مبا يتناسبالنحوي و الاختيار احملتوى  -
 اعتماد األستاذ العامية كلغة شرح يف كثري من األحياني. -
 ويف األخري نتم  أني نكوني قد وفقنا يف  عداد ه ا البحت.   
 
  

 



 قائمة املصادر واملراجع 
 القرآن الكرمي.*

 .الداللة، عامل الكتب القاهرةمحد خمتار عمر، علم أ *
 .يني، عامل الكتب القاهرةخطاء اللغة العربية املعاصرة عند الكتاب واإلذاعأ محد خمتار عمر،أ *
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 واالمالئية.  خطاء الشائعة النحوية والصرفية *فهد اخلليل الزايد ,األ
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خطاء ,جامعة امللك سعود مني ,التقابل اللغوي وحتليل األحممد األ  *حممود امساعيل الصيين ,اسحاق
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