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األخطاء اللغويةفكرة عامة عن 

األصواتمنمجموعةاللغةأنالسابقةالمحاضرةفيذكرنا•
عينةملغويةبيئةضمنعليهامتعارفأنظمةتحكمهااللغوية

تلكعلىيخرجأناللغةمستعملأوللمتكلميجوزوال
حويصباللغةمتكلموعليهسيعترضإذويخالفهااألنظمة

.مفهومغيرالمهك

ظامالنهذاوعرفالخاص،اللغويبنظامهاالعربيةاللغةميزتت•
لغةاللهاتخضعالتيوالقوانيناألحكاممجموعةبأنهاللغوي
.هاوكتابتوتداولهاودالالتهاوصرفهاونحوهابأصواتهاالعربية

أهلهاينباألصليةبيئتهافيمحصورةالعربيةاللغةكانتولما•
نالمتكلميمخالفةكانتالعربيةالجزيرةشبهقبائلفي

.نادربلقليلفيهاالخطأأيقليلةلقواعدها

العربغيرودخلاإلسالمبعدالعربيةاللغةتوسعتعندما•
العربيةأهللذلكوانتبهويزيديتفشىالخطأبدءفيها

يهمإلأشارأنبعدالعربيالنحوكتبفيهاألفواحتىوحماتها
.بذلك(ع)المؤمنينأمير



األخطاء اللغويةفكرة عامة عن 

يفخطأرصدوافكلماللغة،األفرادأداءيراقبونالعربيةعلماءأخذ•

اللغةأهلفاعترضذلكعلىونبهوهصححوهمامتكلممناللغة

.للغةاستعمالهمفيأخطاء  رصدواعندماوالكتابالشعراءعلى

كلةبمراقبالعلماءاهتمفقدمقدسةلغةالعربيةاللغةكانتولما•

وانتشارهالخطأتركألنوتصحيحهبتصويبهويهتمونفيهاُيرصدخطأ

التغيراتتلكوبتراكماللغةأنظمةفيتغيرإلىفشيئاشيئايؤدي

فيوهي،ليستولكنهااألمللغةبنتاتكونجديدةلغةلناتنتج

رصدأهميةجاءتهنامنالكريمالقرآنلغةعلىكبيرخطرذلك

.اللغويةاألخطاء

وياللغالتصحيحفيكتبامتقدمةعصورمنذالعربالعلماءكتب•

بكرأبووكتب(العامةفيهتلحنما)(هـ189ت)الكسائيفكتب

حتىالكتبمنالكثيرغيرهموكتب(العواملحن)(379ت)الزبيدي

ألخطاءافيوُكتبت(تقلوالقل)جوادمصطفىفكتبالحاضروقتنا

مختصةجامعيةرسائلاللغوية



األخطاء اللغويةفكرة عامة عن 

عة،الشائاللغويةاألخطاءخطرمناليومالعربيةاللغةوتعاني•
وصاوخص،اللغةهذهدارسيوبيناللغة،أبناءبينكثرتالتي
تابةالكللجميعوأتيحاالجتماعيالتواصلوسائلانتشاربعد

هذهوُتعرفوانتشر،وشاعالخطأفكثرعبرهاالحروالنشر
يفمقبولهوماعناالنحرافبأنّهاالشائعةاللغويةاألخطاء
حرافاالن"هوأوبها،الناطقونبهيتعاملحسبماالعربيةاللغة
ياألصلبالمتحدثالخاصالفصيح،العربيالنظمقواعدعن
يفوالمحدثونالقدماءاللغةعلماءبينعليهاالمتفقللغة،
."اللغةجوانبمنجانب

حيحالصاللغوياالستعمالعلىالمحافظةبضرورةنعتقدإننا•
منوإنّ اللغوياالستعمالوتصحيحاألخطاءورصدالعربيةللغة
.ادائمتصحيهاإلىويسعىلغته،علىيغارأنالعربيواجب

.بيةالعراللغةفيالشائعةاللغويةاألخطاءمنلجانبسنعرض•



تقسيم األخطاء اللغوية

يمكنفالمستوياتمختلفةاللغويةالقواعدكانتلما-
المستوياتتلكبحسباللغويةاألخطاءتقسيم
:فتكون

أخطاء. .الصوتيبالمستوىتتعلق1

أخطاء. .للكلماتالصرفيبالمستوىتتعلق2

أخطاء. .لماتللكالتركيبيالنحويبالمستوىتتعلق3

أخطاء. .للكلماتالمعجميةبالداللةتتعلق4

أخطاء. .البالغيةاألساليبفي5

األخطاء. والكتابيةاإلمالئية6



ةنماذج من األخطاء الصوتية في اللغة العربي

كلمةالنطقفييخطأالمتكلمأنالصوتيةباألخطاءالمقصود•
مومتكلأقرهاالتياألصليلصوتهامخالفبصوتفينطقها
أوالكلمةلتلكسمعهفيلخطأإمااألوائلالعربيةاللغة

:امثلتهامننطقهافيالشتباه

الصوابالخطأ 

صاداابدال السينالبرد قارسالبرد قارص

ابدال الضاد ظاءظابطضابط

ظاءاابدال الضاد ضروفظروف

ابدال الظاء ضاداضاللظالل 

الضاد ظاءابدالثالثة نماذج تضمنماذج تظم ثالثة



أخطاء تتعلق بالمستوى الصرفي للكلمات

ويقصد بها األخطاء التي تتعلق في بناء الكلمة الواحد •
واشتقاقاتها 

الصوابالخطأ 

فعل مضارع أجوف عند الجزم ادلم يقم المركز باعتمباعتمادلم يقوم المركز
يلقي ساكنان يحذف صوت 

للتخلص من الساكنينالمد 

يجب أن ( أفعل)المصدر من تمَّ إفرادهتم أفراده
(إفعال)يكون على صيفة 

استفعال معناه طلب الشيء الخطط اإلرشاديةاإلسترشاديةالخطط 

ر ياء النسبة والتاء غيإضافةعدم وجود هذه المادةهذه المادةموجوديةعدم 
صحيح

واحتمال تركها واحتمالية تركها للجامعة
للجامعة

إضافة الياء والتاء غير صحيح

جمع قلة أشهرخالل ثالثةثالثة شهورخالل

مفعول وليس اسم فاعلاسمالمشتكى عليهالمشتكي عليه



يأخطاء تتعلق بالمستوى التركيبي النحو

بناءبتتعلقالتياألخطاءتلكالتركيبيةباألخطاءالمقصود•
:مثلاألنظمة،تلكومخالفةالعربيةفيالجمل

السببالصوابالخطأ 

فعل مضارع معتل مجزومالطالب لم يستوف  الطالب لم يستوفي

فعل مضارع معتل مجزوم لم تأت  لم تأتي الموافقة عليه

فعل مضارع معتل مجزوم المحاضرة لم تنته  المحاضرة لم تنتهي

عالمة رفع األفعال النونةالطالب سيذهبون للكليةللكليسيذهبواالطالب 
الخمسة ال موجب لحذفها

الرفع خطأحذفت عالمةتجةالممن الفئات يصنفونبجةالمتيصنفوا من الفئات 

حذفت النون خطأالجهود التي تبذلينهاالجهود التي تبذليها

فاعل مرفوع عالمة رفعه ال يتواجد عضوا اللجنةنةال يتواجد إال عضوي اللج
ألنه مثنىاأللف

فاعل مرفوع ستكون حركةالتي تمَّ إجراؤها التي تمَّ إجراءها
الهمزة مضمومة وقبلها 

ساكن



يأخطاء تتعلق بالمستوى التركيبي النحو

بناءبتتعلقالتياألخطاءتلكالتركيبيةباألخطاءالمقصود•
:مثلاألنظمة،تلكومخالفةالعربيةفيالجمل

السببالصوابالخطأ 

المفعول به منصوباللجنة تقريراقدمتكقدمت اللجنة تقرير بذل

مفعول به منصوبنرسل لكم ملخصاملخص نرسل لكم

يجب نصب الكلمة ألنهايطلب فيه منحه كتابافيه منحه كتابيطلب
مفعول به للمصدر العامل

وصفته خبر كان منصوبكان عمال تطوعياكان عمل تطوعي
كذلك

خبر كان منصوب أن يكون المكان كافياأن يكون المكان كافي

خبر إن مرفوعانإنَّ الممتحنين مجموعتنمجموعتتيإن الممتحنين 

ن إن عدد كبير من الموظفي
حاضرون

من إن عددا كبيرا
الموظفين حاضرون

اسم إن منصوب

ال يجوز الفصل بين عميد الكلية وموظفوهاوموظفو الكليةعميد
المضاف والمضاف إليه

الصفة تتبع الموصوفيقبل الطلبة المرشحونيقبل الطلبة المرشحين



أخطاء تتعلق بمستوى الداللة المعجمية

تتعلقالتياألخطاءتلكالمعجميةالدالليةباألخطاءالمقصود•
المعجمفيعليهتدللمامخالفبمعنىالكلمةباستعمال
:مثلالعربي،

الصوابالخطأ 

معنى الكلمتين مختلفراجيا التكرم باالطالععراجيا التكرم باالضطال

اخذ العبرةاالعتبارتعدُّ ، توصفتعتبر

نرسل لكم كراس أو ملف بروشورنرسل لكم 
منشور

كلمة أجنبية تعني كراس

كلمة اجنبيةصك\المصرف شيك\بنك 

كلمة فرنسية قائمة حسابفاتورة

التأمين من األمن فلةتوفير سيارة صغير أو حاتأمين باص صغير

ال نقول تم المر إال إذا اكتملسيكلف بالتدريسدريسسيتم تكليفه بالت

ا تبع\موقعا طبقا لألصول موقعا حسب األصول
لالصول

تدل على العد حْسب
واإلحصاء 

نرسل لكم الدعوى 
الرسمية لحضور الحفل

نرسل لكم الدعوة 
الرسمية لحضور الحفل

الدعوة ما يدعى إليه أما 
والترافعالتحاكمالدعوى هي
في الدعاوي



أخطاء تتعلق بالمستوى البالغي والداللي

تعلقتالتياألخطاءتلكوالدالليةالبالغيةباألخطاءالمقصود•
هامواالستفوالنهياألمرأسلوبمثلالخاصةاللغةبأساليب
:مثل:وغيرهاوالتعجب

الصوابالخطأ 

دالتوكيد يأتي بعد المؤكحضر المدعوون جميعهمجميع المدعوون حضر

الفصل بين اسم ما الدوافعما هي الدوافع 
يراالستفهام ومعموله بضم

م ال يجوز وضع كان بين اسسواء أعامال كان أم موظفاأكان عامال أو موظفاسواء
االستفهام والمستفهم 

عنه



أخطاء تتعلق باإلمالء والكتابة

يرغبالشكلالكلمةفيكتبالكتابةفيالمتكلميخطأقد•
:مثل،الصحيح

السببالصوابالخطأ 

همزة وصل مصدر فعل لغايات االنتقالاإلنتقاللغايات 
(انتقل)خماسي 

وبمعدل يومين لكل 
إختصاص

وبمعدل يومين لكل 
اختصاص

همزة وصل

همزة وصلاستنادا إلى الفقرةإلى الفقرةإستنادا

همزة قطع في الكلمتيناألستاذ الدكتور أمجدالدكتور امجداالستاذ

همزة قطعخالل أسبوع من تاريخهخالل أسبوع من تاريخه 

همزة قطعأمينة المكتبةالمكتبةامينة

المدرسون المدرجة 
أسمائهم ادناه

المدرسون المدرجة 
أسماؤهم أدناه

همزة متوسطة مضمومة 
وقبلها ساكن

اسقاط المدة وهمزة القطع آملين منكم سرعة اإلجابةمنكم سرعة االجابةاملين
من كلمتين



أخطاء تتعلق باإلمالء والكتابة

يرغبالشكلالكلمةفيكتبالكتابةفيالمتكلميخطأقد•
:مثل،الصحيح

السببالصوابالخطأ 

مكافأتيمنح المشتركون
مالية

يمنح المشتركون مكافآت
مالية

اسقاط المدة

التاء المربوطة هاء  ابدالوحدة التدريب والتطويروحده التدريب والتطوير

ابدال التاء المربوطة هاء  موظفة متميزةموظفه متميزة

الكسرة إلى ياءتغيييرأنت  موظفة جيدةموظفة جيدةأنتي

عل ياء الضمير مع الفكتابةأحسنت  صنعاأحسنتي
الماضي 



نماذج من األخطاء الشائعة













شكرا لحسن اصغائكم، ونأمل 
مناهان تكونوا قد انتفعتم بما قد


