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 وتقديرشكر 

 

 

نتقّدم جبزيل إلّشكر  ،إلطريق من خالل معلنا إملتوإضع  وفقنا ويّّس لنادإية نشكر هللا عز ّوجل ل نّه بـ

ىل إل س تاذ إملرشف " عيىس شاغة" إذلي قِبل أ ن يرشف عىل معلنا   هذإ.إ 

فاكن عوان لنا يف مسريتنا أ دإمه هللا عوان لدّلإرسني  وإنتقادإته إلبناءة،واكن خري موّجه بنصاحئه 

 وإلباحثني.

ىل إل س تاذ إلفاضل" رإفع "  ن" إلّّلإن مل يبخال علينا "بورانوكذكل وال ننىس أ ن نتقّدم ابلشكر إ 

 خري.بتقدمي إملعلومات جفزإهام هللا أ لف 
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هدإء  إ 

 

نسانة  ىل أ غىل إ  ىل من أ حبّتين بال  ابلوجود،إ  ىل من منحتين لّك يشء بال  قيود،إ  ىل أ مرية  حدود،إ  إ 

ىل نبع إدلفء  قليب،  .وإحلنانإ 

ىل إحلبيبة "أ يم" جزإك هللا خريإ   ابلصاحلات. وأ مّد معركإ 

ىل رمز إلهيبة  ىل من أ محل إمسه بلك ّ إفتخار إ  ىلإ   يديه، وشقّقت إل ايممن لكّل إلعرق جبينه  وإلوقار إ 

ال ابلصرب  ىل من علّمين أ ّن إل عامل إلكبرية ال تمت إ   وإلعزمية وإال رصإر.إ 

ىل   وإلعافية.إلصحة  وأ لبسه ثوبهللا بقاءه  أ طال إلعزيز"أ يب" إ 

ىل  خويت:إ   .ورعامهمحدإن، حفظهم هللا  مسري،بلقامس،  إ 

ىل أ خوإيت:  إ 

ىل إليت زرعت يّف قوة إال رإدة   هللا وإلتّولك عىلإل خذ ابل س باب  وعلّمتين معىن وروح إلتحدي،إ 

 ".لتحقيق أ حاليم عزيزيت" وهيبة

ىل إليت اكنت معلميت منذ  ىل من علّمتين حروف إل جبدية حبيبيت" دليةل". إلصغر،إ   إ 

 ".إلقريبة من قليب "فيفي أ رسإري،صندوق و  

ىل من علّمتين أ ّن إلصرب مفتاح إلفرج "أ خيت رزيقة   ."إ 

ىل كتاكيت إلبيت  لني، وهبجهتا:إ   محمد. منار، ش اميء، رسين، إ 

ىل أ عّز صديقايت: مرمي إلطيوبة ، فايزة إحلبوبة، ليندة.  إ 

ىل لّك من يعرفين من قريب أ و من بعيد.  إ 

ىل لك ّ من وسعته ذإكريت ومل تسعه مذكريت.  إ 

                                                                                    

 يةــ م ــ س                                          



 

 

 إ هدإء

 

 

 

                       بسم هللا أ بدأ  الكيم...إذلي بفضهل وصلت ملقايم هذإ إمحلد وإلشكر.                                                               

                                                                                  أ هدي هذإ إلعمل إ ىل أ يب إحلبيب، أ طال هللا يف معره، فامي حيب ويرضا.                               

 .إ ىل إلبلسم إلشايف وإلقلب إدلإئف وإحلنان إلاكيف، أ يم إحلبيبة.

لهيم دإمئا ........إ خويت: محمد، إ سالم عيل  إ ىل من أ حن وأ ش تاق إ 

 وإلكبريإ ىل من ساندين وجشعين واكن يل وفيا، إ ىل إلقلب إلطيب 

 زويج إلغايل

 

 

 مرمي                                              

 

 



هدإء  إ 

 

ىل من  ىل إذلي ابع إلرإحة ش بابه ليشق يل إلطريق، إ ىل من اكن يف حيايت مشعة ساطعة إلربيق، إ  إ 

 وحتمل ل جيل إملشاق، إ ىل إحلنون إلغايل غرس يّف ماكرم إل خالق،

ليك أ يب، أ طال هللا معرك   وجعكل دإمئا اتجا عىل رأ يسإ 

ىل منبع  ىل رونق حيايت وفرحة أ اييم، إ ىل من سهرت ل جيل إلليايل، ليك أ مسو وأ صل للمعايل، إ  إ 

 إحلب وإحلنان

ليك أ يم.  إ 

ىل إ خويت إذلين مه عّزيت ومفخريت وس ندي يف هذه إ ليك، معر ومحمدإ   حلياة وهبم أ حمتي وأ تكئ إ 

برإهمي ىل أ خيت سامية وزوهجا إ   إ 

ىل   أ خيت صربينة وزوهجا محيدإ 

ىل توأ م رويح وجوهره إلفريد، أ خيت فرايل وزوهجا معر  إ 

ىل أ حباب قليب معيت مجيةل، فتيحة، وفاطمة  إ 

ىل أ خوإيت زكية، رندة، يرسى ومرمي. ىل رّس سعاديت وورود حيايت وأ حالهما إ   إ 

ىل إلغايل سايم ومنصف وحضى.  إ 

ىل برإمع إلبيت وهبجهتا: مااي جلني، مرإم.  إ 

ىل لك صديقايت خاصة: مسية ومرمي ورحمية واكميليا  إ 

ىل لك من علمين حرفا وأ زإح عرثة من طريقي.  إ 

 

 فايزة                                                                       



 

 

 محن الرحميبسم هللا الر  

 

 



 مقدمـــــــــــــة 

 

 أ

دنا وحبيبنا محمد الة والسالم على أشرف المرسلين سي  والص  الحمد هلل رب العالمين  

 عليه أفضل الصالة والتسليم، أما بعد:

الل غات تمي زا، تعتبر الل غة العربية رمزا لهويتنا وفخرا لألم ة العربية، وهي من أكثر  

غة القرآن الكريم فهي غني ة من حيث كثرة معاجمها وتنو ع مفرداتها كيف ال وهي ل  

وتراكيبها، ولكن مع مجيء اإلسالم واحتكاك العرب بغيرهم من األعاجم شو هت بعض 

غة لم يقفوا مكتوفي األيدي، د أن حماة الل  معالمها وأصبح الل حن في التفشي والظهور، بي  

عوا في توضيح قواعدها وتدوينها، وذلك للحفاظ على سالمتها إال أن االستعمال بل سار 

الخاطئ لل غة من قبل مستعمليها بقي سائدا ومنتشرا، وذلك بسبب شيوع الخطأ وغلبته 

واب "خطأ مشهور خير من ص المشهور:  على الصحيح، فأصبح الناس يعملون بالقول

 مهجور".

ى مسألة األخطاء الل غوية وصنفناها إلى أخطاء ولقد تطرقنا في بحثنا هذا إل 

رفية إمالئية، أسلوبية في صفحات اإلهداء لطلبة ليسانس تخص ص أدب حوية، ص  ن  

حصائها واعتمدنا في ذلك على منهج  عربي، وذلك باستخراج هذه األخطاء وتصريفها وا 

 وصفي تحليلي.



 مقدمـــــــــــــة 

 

 ب

مجالت واإلذاعة وعند فقد كثرت المذكرات حول األخطاء الل غوية في الصحف وال 

قوا إلى استخراج األخطاء الل غوية في إهداءات طلبة الليسانس التالميذ... لكن لم يتطر 

 التطبيقية. لذلك اخترنا هذا الموضوع للدراسة

هو المنهج الذي يسعى لوصف الظواهر اللغوية و  منهجا وصفيا إحصائياواتبعنا 

وصفا دقيقا، واعتمدنا على اإلحصاء على اإلحصاء لألخطاء اللغوية الواردة في مدونة 

 البحث.

ومن خالل كل هذا نطرح التساؤل التالي: ما هو الخطأ الل غوي؟ وما هي األخطاء  

سباب والحلول الموجودة في إهداءات طلبة ليسانس تخصص أدب عربي؟ وما هي األ

 المقترحة للحد  منه؟

   لإلجابة عن هذه األسئلة قس منا بحثنا إلى فصلين:  

 الفصل األول:  

نظري تناولنا فيه مفهوم الخطأ وأنواعه وموقف العلماء والمحدثين ومجامع اللغة 

 منه، وتأثيره على اللغة العربية.

 : أم ا الفصل الثاني



 مقدمـــــــــــــة 

 

 ج

ة رفية واإلمالئي  حوية والص  خطاء اللغوية الن  فهو تطبيقي استخرجنا فيه بعض األ

ضافة إلى أسباب حدوث الخطأ والحلول واألسلوبي   حصائها وا  ة وحاولنا تصحيحها وا 

 المقترحة للحد  منه.

وفي األخير ختمنا بحثنا بخاتمة ذكرنا فيها أهم النتائج المستخلصة من دراسة  

 .بعيدة عن كل التشوهاتاألخطاء وتصويبها للحفاظ على لغة عربية فصيحة 

"األخطاء اللغوية  :لتي اعتمدنا عليها في بحثنا كتابالمراجع امن أهم المصادر و و 

كتاب " األخطاء اللغوية الشائعة ، و لوفيالشائعة في وسائل اإلعالم الجزائرية " لصليحة خ

              .                                            اإلمالئية "لصرفية والن حوية و ا

 وجهود رغموهكذا نكون قد قمنا بما استطعنا من عمل بحسب ما توفر لنا من إمكانيات  

 وكذلك رصيدألن هذا الموضوع يتطلب بعض الجهد، بعض الصعوبات التي واجهتنا 

                                                               .                                                                                 معرفي سابق

 

 

 

    .ن يوفقنا في هذا العمل المتواضعأخيرا نرجو اهلل أو 



 الفصل األول
وموقف القدماء  الخطأ الّلغوي وأنواعه

ره أثو مع الّلغة منه حدثين ومجاالمو 
    غة العربية على اللّ 

 
 .أنواعهمفهوم الخطأ و  :1المبحث

 مجامع الّلغة من الخطأموقف القدماء والمحدثين و  :2المبحث 

 .العربية أثر الخطأ الشائع على الّلغة: 3المبحث 
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 المبحث األول

 أنواعه مفهوم الخطأ و 

 مفهوم الخطأ -1

 للخطأغوي المفهوم اللّ  1-1

وردت فيه هذه الكلمة هو نص  من نصوص العصر الجاهلي ودليل ذلك  أقدم نص  

   1: القيس حين قال جده في ديوان امرئما ن

 .تاهلل ال يذهب شيخي باطلا           ا كاهلا طئن  هف هند إذا خ  ل  يا 

أ( تي: "خطأ: )مادة خ. ط. نورالدين الوسيط كاآلطأ في معجم ووردت كلمة خ 

أخطأت،  وتخطيئا، نسبة إلى الخطأ أو قال لهخطأ التلميذ صديقه، يخطئه، تخطئة 

واألمر من خطأ خاطئ، فالخطأ جمع أخطاء ضد  الصواب، ماال يتطابق مع الحقيقة، 

 2ثم أو الذنب".مقبول عن غير عمد، والخطأ هو اإلأو ما وقع من عمل غير 

 ( قديما، وهو الخروج عن الحقيقة)الل حنفالخطأ اللغوي في العصر الحديث مرادف  

للغة اوالصواب في اللغة، والذي اعتبره العلماء بمثابة اإلثم الذي يرتكبه المتكلم في حق 

 القرآن الكريم في قوله تعالى: وقد ذكرت لفظة الخطأ في

                                                             
 .134، ص 1964، 2القيس، تح: أبو الفضل إبراهيم، دار الكتب العلمية، القاهرة، طؤ امر  - 1

 .581، ص 2005، 1عصام نور الدين: معجم نور الدين الوسيط، دار الكتاب العلمية، بيروت، لبنان، ط - 2
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ّلَ  ُمْؤِمنًا يَْقُتلَ  َأنْ  ِلُمْؤِمن   َوَما ََكنَ "
ِ
ً  إ ً  ُمْؤِمنًا قَتَلَ  َوَمنْ  َخَطأ  َلى  ُمَسلََمة   َوِديَة   ُمْؤِمنَة   َرقََبة   فَتَْحرِيرُ  َخَطأ 

ِ
 إ

 1".َأْهِلِ 

 المفهوم االصطالحي للخطأ 2_1

مقبول في العرف المتداول، أو ما هو خارج عن المقاييس يعرف الخطأ بأنه غير 

ذا عدنا إلى النصوص القديمة نجد أن هذه الكلمة )خطأ( وردت في نص  من  اللغوية وا 

نصوص سيبويه حين يقول: "وزعم يونس أن الجر  خطأ، ألن أين ونحوها يبدأ بهن 

 2ويضمر بعدهن شيء".

لم تسجل لقلة األخطاء وفصاحة العرب غة المنطوقة قديما وذلك بالنظر إلى الل   

قبيل اإلسلم، ولكن عند اختلط العرب بغيرهم من األعاجم انتشرت األخطاء اللغوية 

غويات التطبيقية أنه "استخدام اللغوي في ضوء الل   الخطأف "كريستال" وشاعت، وعليه عر  

بهذه القوانين غير متعلمي اللغة الهدف المادة اللغوية فيها بصورة مخالفة ألن معرفتهم 

 3كاملة".

                                                             
 .92سورة النساء، اآلية  - 1
 .407، ص 1، ج3السلم محمد هرون، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة، طسيبويه، الكتاب، تح: عبد  - 2
، 2005، 1محمد أبو الرب، األخطاء اللغوية في ضوء علم اللغة، تطبيعي، دار وائل للنشر والطبع، عمان، ط - 3

 .43ص 
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الخطأ في القول عبارة عن خروج الكلم عنا  ومن خلل ما ُذكر سابقا نلحظ أن   

حو، أي المعنى اتفق عليه جماعة المتكلمين، فهذا هو المتواضع عليه عند علماء الن  

 االصطلحي لكلمة خطأ.

    أنواع األخطاء اللغوية-2

 األخطاء النحوية 2-1      

هو القصد، حو: "في معجم الطلب الوسيط لكريم سيد محمد محمود أن الن  ورد  

نه ينحو به نحو مناهج ة ألم العربي  لمقدار والقسم وهو عل  والطريق، والوجهة والمثل، وا

 1كلم العرب".

راتب قاسم عاشور في كتابه، أساليب تدريس اللغة أما في االصطلح فقد ذكر  

والتطبيق أن النحو هو: "إعراب الكلم العربي أو انتحاء سمة الكلم العربية بين النظرية 

ضافة وغير ذلك" ، ومعنى هذا 2العرب في تصرفه من إعراب، وتثنية وجمع وتكسير وا 

 ا، يجب االلتزام بها لتجنب الوقوع في الخطأ.هحوية تحكمة قواعد ن  غة العربي  ان الل  

فه فهد خليل زاي   لعلقاتحو في الحقيقة هو عملية فهم دقيق د بقوله: "الن  وعر 

الكلمة الكلمات في إطار التعبير ومعرفة وظيفة كل كلمة ضمن ذلك اإلطار فإعراب 

                                                             
 .805، ص 1971ط،  كريم سيد محمد محمود، معجم الطلب الوسيط، دار الكتابة العلمية، بيروت، لبنان، د - 1
، 1وزيع، عمان، طتراتب قاسم عاشور، أساليب تدريس اللغة العربية بين النظرية والتطبيق، دار المسيرة للنشر وال - 2

 .105، ص 2003
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ة ها بما يجاورها من األلفاظ والعبارات والعربي  تظر إلى علقيحدد وظيفتها في التعبير بالن  

 1أصول وأحكام".لغة معربة تجري أواخر الكلم فيها على أنماط مخصصة تنضبط ب

ا حو إلى أطر وهي عبارة عن قواعد لهه قسم فهد خليل زايد في هذا القول الن  وعلي 

 والخروج عندها يعد  خطأ. غوية الصحيحةهداف الل  األأهمية كبيرة في تحقيق 

بها فنجد  اإللمامحو أو عدم النحوي فهو مخالفة قواعد الن   الخطأحو، أما هذا عن الن   -2

حوي هو قصور في ضبط الكلمات ن  الخطأ البراهيم صبيح: "إل غة العربي ةفي كتاب الل  

، 2حو المعروفة واالهتمام بنوع الكلمة دون إعرابها في الجملة"وكتابتها ضمن قواعد الن  

 ومن بين األخطاء اللغوية النحوية نذكر:

 عدم حذف علمة الرفع في الجزم مثل: لم يرون الن ور من قبل، والصواب هو: لم

يروا، ألن  علمة جزم األفعال الخمسة هي: حذف النون، وكذلك في جملة )لم يدري ما 

و علمة للجزم في األفعال يفعل( والصواب )لم يدر( ذلك ألن  حذف حرف العلة ه

المعتلة، وعدم االلتزام بقواعد العدد والمعدود مثل: قسمت البحث إلى ثلث فصول، 

 ا.ألن  العدد ثلثة يخالف المعدود تذكيرا وتأنيثصول والصواب قسمت البحث إلى ثلثة ف

                                                             
ط،  فهد خليل زايد، األخطاء الشائعة الصرفية والنحوية واالملئية، دار المعرفة الجامعية، عمان، األردن، د - 1

 .195، ص 2006
 .189، ص 2000، 2إبراهيم صبيح، في رحاب اللغة العربية، دار مكتبة الحامد للنشر والتوزيع، عمان، ط - 2
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ها المتعدي: نحو قولهم: ارتمى على قبر سلمى فبكاها وأرثاها والصواب: رثاتعدية الفعل 

ن سم بعد حيث وحث ه الرقع كقولهم: األساطير ملفعل رثى هنا متعد بنفسه، جر  االألن ا

سبب الخطأ نحوي هو نقص أو عدم حيث بنائها معتقدين أنه مضاف إليه والصواب أن 

 القدرة على تطبيق القاعدة النحوية واالكتفاء بالحفظ دون التطبيق.

  األخطاء الصرفية 2-2

م صبيح: "الصرف يهغة في كتاب رحاب اللغة العربية إلبراوردت كلمة صرف ل

بنية . أما في االصطلح فهو العلم الذي يدرس 1هو التغيير والتقليب من حال إلى حال"

المفردات واشتقاقها، وكيفية توليد بعضها من بعض كما يهتم بنظام تصريف األفعال مع 

الضمائر وذكر فهد خليل زايد الصرف بقوله: "والتغيير في أحوال أبنية الكلمة وما بها 

بدال و  علل وا  فراد من زيادة وحذف وا  ل والوصف وتثنية وجمع وتغيير المصدر إلى الفعا 

 2وغيرها".وصيغة المبالغة...الفاعل واسم المفعول  المشتق منه كاسم

رفي فهو يأتي من عدم االلتزام بالقواعد الصرفية هذا عن الصرف: أما الخطأ الص   

لعيد في كتابه ضعف اللغة الصحيحة والمتداولة في اللغة، وفي ذلك يقول صالح ب

: "هي األخطاء التي تطال بنية الكلمة كعدم امتثال للقاعدة القياسية في صياغة العربية

وكذلك جمع األسماء جمعا ال تجيزه القواعد الصرفية فتارة اسم الفاعل واسم المفعول 

                                                             
 .22المرجع السابق، ص  - 1
 .176فهد خليل زايد، األخطاء الشائعة النحوية والصرفية واالملئية، ص  - 2
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يضمون المكسور وتارة يقصرون الممدود وتارة يخففون المشدود وتارة يزيدون في الكلمة 

 1وتارة ينقصون منها".

و عت األخطاء الصرفية وانتشرت ومن أمثلة ذلك: نجد جمع )سي د( على )أسياد( فتن 

اده فهو سي د : "ساد قومه يسودهم سي  لصواب )سادة(، ورد في لسان العربوهو خطأ، وا

الجر  والرفع فيقولون )فعل ثبات ياء المنقوص النكرة في حالتي إ. وأيضا في 2وهم سادة"

 (.، )ناج  (: )ماض  الصوابماضي(، )وما هو بناجي(، 

نى اسم وهناك من يقول )هذه النظرية الغية لما قبلها( فلغية استعملت لمع 

ما أن اسم الفاعل )ألغى( هو )ملغ( والصواب أن يقول )ملغية لالفاعل للفعل )ألغى( إال 

 أما الغية فهو اسم فاعل للفعل )لغا(. قبلها.

 ةمالئيّ األخطاء اإل 2-3

ملء لغة هو: "مصدر من اء الشائعة لفهد خليل زايد أن اإلاألخطجاء في كتاب  

اليوم الكتابة والبعد  باإلملءعني قل وتلقي عن غيرك، ويُ ل نلقين واالفعل أمليت ويعني الت  

 3عن الخطأ في الرسم".

                                                             
 .195، ص 2009ط،  الجزائر، دصالح بلعيد، ضعف اللغة العربية في الجامعات الجزائرية، دار هومة،  - 1

 .2196، ص 1990، 1ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط - 2
 .195فهد خليل زايد، األخطاء الشائعة النحوية والصرفية واالملئية، ص  - 3
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ة التي الوسيلة الخطي   ألنهغة العربية علوم الل  ملء من أهم أما اصطلحا فيعد  اإل 

فه محمود سليمان ياقوت في ما ننطقه من األلفاظ والعبارات والجمل وبذلك يعر  نمثل بها 

الكلمة التي  لألصواتكتابه " فن الكتابة الصحيحة": "بأنه التصوير الخطي 

فيقصد به رسم الكلمات والحروف رسما صحيحا مطابقا لألصل المتعارف ،1ننطقها...."

 عليه.

ن سلمة الكتابة ا يضم  ملئيا إا عن الفكرة رسما  عبيرمزية للت  "فاإلملء هو األداة الر   

عانة وصحتها ووضوحها وصون القلم من الخطأ في الر    2على فهم المكتوب". القارئسم وا 

األصوات المسموعة غير المفهومة إلى ملئي فهو تحويل اإلسبة للخطأ أما بالن   

غير الصحيحة من رموز مكتوبة بشكل خاطئ وعليه توضع هذه الحروف في مواضعها 

لة الكلمة، مما يؤدي إلى أخطاء لفظية وعدم فهم المعنى. ومن أمثلة ذلك األخطاء المتمث

في همزة الوصل: )اسم(، )امتحان(، )استبيان(، )اختيار(، والصواب هو: )اسم(، 

 )امتحان(، )استبيان(، )اختيار(.

أحمد الفراهيدي(، من يحذفها في )ابن( وهناك من يكتبها في )الخليل ابن وهناك  

 ، )أبو عمر بن العلء(،صواب )الخليل بن أحمد الفراهيدي()أبو عمر ابن العلء(، وال

 ألن الحذف يكون فقط إذا وقعت كلمة )ابن( مفردة بين علمين مثل:

                                                             
 .15، ص 2003ط،  محمود سليمان ياقوت، فن الكتابة الصحيحة، دار المعرفة الجامعية، سويس، د - 1
 .231، ص 2005، 1محمد عطا إبراهيم، المرجع في تدريس اللغة العربية، مركز الكتاب للنشر، القاهرة، ط - 2
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" )قال أن ه(  ، )خالد بن الوليد(، وكذلك التردد الكبير في فتح أو كسر همزة "إن 

 والصواب )قال غنه( حيث )إنه( )حتى إنه(.)حيث أن ه(، )حتى انه(، 

 سلوبيةاألخطاء األ 2-4

ورد في معجم الوسيط لغة أن األسلوب: "هو الطريق ويقال سلكت أسلوب فلن  

 1في كذا: طريقته ومذهبه وطريقة الكاتب في كتابته".

لتعبير والكتابة أو الكلم أو اإلنشاء، هو طريقة ا فاألسلوبأما في االصطلح  

للتعبير بها عن المعنى المراد قصده وتوضيحه، وهذا ما  وتأليفهالفاظ ار األاختيأو 

سلوبية والرؤية والتطبيق: "األسلوب هو الصورة العبدوس في كتابه األده يوسف أبو يقص

األفكار وعرض الخيال أم  ألداءالتي يعبر بها عن المعاني، أو نظم الكلم، وتأليفه 

 2ي".معانقة ألداء الالعبارات اللفظية المنس  

من وذلك  ئراء المنشآمرتبطا بأفكار و يكون وعليه فالخطأ األسلوبي هو الذي  

ياق فيصبح بذلك كلمه خلل معرفته الضيقة بالموضوع المتناول أو يكون خارج الس  

 غير مفهوم من ناحية توصيل المعنى المقصود.

 مثلة ذلك نذكر:ومن أ 

                                                             
 .441، ص 2003، 4مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، مصر، ط - 1
 .27-26 ، ص2007، 1يوسف أبو العبدوس، األسلوبية الرؤية والتطبيق، دار المسيرة، عمان، ط - 2
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ا ارتفعت الشمس مواب )كل  ما زاد البحر( والص  ارتفعت الشمس كل  ما ما": )كل  كلمة "كل  تكرار 

ا( شرطية تفتقر إلى فعل وجواب، وكذلك اقتران "ال" بكثير مكلمة )كل  زاد البحر(، ألن 

لكثير من القوم( والصواب )جاء كثير من القوم( فهو خطأ من حيث اوغير: )جاء 

كلمة  ن  )تسل م فلن البضاعة( ألاب قولهم )استلم فلن البضاعة( والصو السماع، وأيضا 

 االستلم للحجز.

عة لذلك يجب على غوية باتت شائعة ومتنو ونستنتج من خلل ذلك أن األخطاء الل   

الل غة أن  كل يكونوا على وعي تام بقواعدها ومبادئها حتى يتمكنوا من تطبيقها بالش  دارسي  

 الصحيح والمتعارف عليه عند أهلها الفصحاء البلغاء.
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 المبحث الثاني

 مجامع اللغة من الخطأموقف القدماء والمحدثين و                  

ه أن يفسد اهتم  العرب منذ القديم بلغتهم ودافعوا عنها وحاربوا كل ما من شأن   

ة بعد نزول القرآن  جمالها ورونقها الذي ورثوه عن أجدادهم وازداد حب هم وتعل قهم بها خاص 

الذي أصبح هاجسا يهد د كيانها بحيث وصانوها من الل حن الكريم، فاعتنوا بها عناية فائقة 

ظهر باختلط العرب بغيرهم من الشعوب الداخلة في اإلسلم، والدليل على ذلك ما أل فوه 

تكل م عن موقف القدماء والمحدثين ومجامع اللغة من هذا المبحث سنفي الل حن، وفي 

        الخطأ.

 وقف القدماء من الخطأم -1

ر بتطور المجتمع و تنحط بانحطاطالل   ه , لذلك يعد  الخروج عن غة كائن حي تتطو 

في اللغة العربية عند اللغويين القدامى خطأ لغويا أطلقوا عليه اسم  القواعد المألوفة 

غة وعدم قبول أي اللحن، مما جعل الكثير من العلماء القدامى متشددين من ناحية الل  

لحن أو خطأ يطرأ عليها، وهذا ما أدى بهم إلى وضع القواعد النحوية والصرفية، وتأليف 

وزا، ومنه كتاب "ما تلحن فيه بر عد ة كتب لحمايتها من الخطأ الذي أصبح واضحا وأشد  

-216العوام" لألصمعي )ت ن فيه حل( وكتاب "ما يم381-ه1899ي )ائسالعوام"، للك
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م( وكذلك كتاب "كشف 585-ه244صلح المنطق" البن السكيت )ت م( و"إ831

 ها .ه( و غير  270رة عن الغرة" ألبي الثناء األلوسي )ت الط  

ه لم يكن لغرض تعليمي يحاول حن عند القدامى أن  "فالملحظ عن التأليف في الل  

ذ من الشعر كان نقديا بالدرجة األولى حيث يتخغة، بل استئصال المشاكل التي تعرفها الل  

 1ادة للدرس".موالنثر 

 ه( في597ن يذكر ابن الجوزي )ت حدامى الذين تحد ثوا عن مسألة الل  فمن بين الق

قوله: "واعلم أن غلط العامة يتنوع، فتارة يضمون المكسور، وتارة يكسرون المضموم، 

 .2عها"وض...وتارة يزيدون في الكلمة، وتارة يضعونها في غير مالمقصوريمد ون وتارة 

حيث اهتم العلماء اللغة القدامى بالل حن الذي أخذ يشتهر ويكثر في اإلعراب، وقد 

 ه( عم مسألة اللحن وذكر أن أول لحن سمع بالعراق قولهم "حي  255تكلم الجاحظ )ت 

فشي في الت   حن بدأن الل  ا يدل على أوهذا م  .3على الفلح" أي بكسر الياء بدل فتحها"

ه( في 911، دون أن ننسى دور السيوطي )ت ةألسنة العامة والخاصهور على والظ  

كتابه المزهر في علوم اللغة وأنواعها في قوله: "واعلم أن أول ما اختل من كلم العرب 

                                                             
ينظر: بوخدو بشرى، السحاب يمينة، األخطاء اللغوية الشائعة لدى تلميذ سلكي التعليم الثانوي، بحث لنيل  - 1

 .17، ص 2015-2014شهادة االجازة في الدراسات العربية، جامعة وجدة، 
 .74ص ، 1966، 1: عبد العزيز مطر، دار المعرفة، القاهرة، طابن الجوزي، تقويم اللسان، تح - 2
 .219ص ، 2جط، دار الرفاعي، القاهرة،  د: عبد السلم هارون، تبيين، تحالجاحظ، البيان وال - 3



 مفهوم الخطأ وأنواعه                                    الفصل األول          

 

16 
 

حن ظهر في كلم المستعربين من عهد النبي صلى ، ألن الل  اإلعرابوأحوج إلى تعلم 

". تهبحضر اهلل عليه وسلم، فقد روينا أن رجل لحن   1فقال: "أرشدوا أخاكم فقد ضل 

ه كان هناك لحن قد تفاقم في الواقع اإلسلمي مما أدى إلى تنبي اإلسلمفبعد مجيء 

جم عابعد دخول األ كبير حن ظهر بشكلالرسول صلى اهلل عليه وسلم وتصحيحها، فالل  

مع ح اللغوي عند القدماء فهد خليل زايد: "نشطت حركة التصحياإلسلم، حيث قال 

تطور حن( ناتجا عن الحوية )الل  عن القاعدة الن  إذ لم يعد الخروج  اإلسلمعاجم دخول األ

ان سغة، بل مرتبطا بعامل آخر هو اختلط األلسنة غير العربية بالل  غوي الطبيعي لل  الل  

غير ل ة تعرفها لوال دخو غة العربي  حن لم تكن الل  مما ول د أشكاال كثيرة من الل  ، يالعرب

 العرب تحت الحكم اإلسلمي.

غة وهم معلموها والمحافظون عليها أن يزداد وقد تطلب هذا األمر من علماء الل  

لسنة الخاصة الشيوع على أ غوية التي بدأت فينشاطهم في التنبيه على األخطاء الل  

 2فضل عن شيوعها على ألسنة العامة".

                                                             
جلل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، تح: فؤاد علي منصور، دار  - 1

 .397-396، ص 2، مجلد1، ج1998، 1الكتب العلمية، بيروت، ط
 .69فهد خليل زايد، األخطاء الشائعة النحوية والصرفية، واالملئية، ص  - 2
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بعامل اختلط غوي عند القدماء أصبحت مرتبطة حركة التصحيح الل  إن  فوعليه 

العربية  ول د لنا إشكاال كبيرا لم تكن اللغة ما سان العربي، هذالسنة غير العربية بالل  األ

 تعرفه.

 موقف المحدثين من الخطأ-2

 غويون المحدثون في العصر الحديث طريق القدماء في التنبيه علىلقد اتبع الل  

ج هلسنة العربية، وهناك من المحدثين من ساروا على نعلى األغوية الشائعة األخطاء الل  

حذوهم في ذلك باعتبارهم رمز الفصاحة والصواب فهم غة، وحذو القدماء في تصحيح الل  

غوي واستعماله بوجه عام والشائع بوجه خاص، والتوظيف اللغوي يرفضون الخطأ الل  

يث لخالية من أي تغيير أو تحريف حغة العربية الفصحى اواستعماله هو ما كان موافقا لل  

كتاب ، و فوكخطأ، منها كتاب "العربية" ليوهان غة من الكتب لحماية الل  ألفوا في ذلك عد ة 

 ار، وكتاب "األخطاء اللغوية الشائعة" لمحمد علي النجار.ص"المعجم العربي" لحسين ن

لمحدثين، حن أو الخطأ في العصر الحديث كانت صعبة على بعض اتقب ل فكرة الل  

د  خرقا واضحا لقواعد اللغة ما ليس منها وهذا ما عب ر عنه محمد علي النجار في إذ عُ 

كتابه "المحاضرات عن األخطاء الشائعة: "تحوي العربية على قوانين ومقاييس يعد  
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االنحراف عنها لحنا فيها وكذلك مفرداتها وصيغها ومعانيها يجب االحتفاظ بما ورد عن 

 1ز أن تتجاوزه إال بالمجاز أو االشتقاق في حدود ما رسم جها بذات اللغة".العرب وال يجو 

اء اللغوية ت واستكفت ورفض كل األخطف  غة الفصحى قديما قد كوهناك من رأى أن الل  

 إليه حفنى ناصف. حديثا، وهذا ما تطرق

ناصف: "وقد جربنا القديم مئات السنين فقام بالكفاية ولم نر اآلن منفعة  ىقال حفن

ستعجم على لو فتحنا الباب للدخول الجديد ال في األلفاظ الجديدة بل الضرر محقق ألننا

حق نقطع االن، وانذ ألف سنة إلى اآلت ماالخالفين فهم كل  المؤلف تصال بين السابق والل 

 .2أسلفهم المتقدمينتراث  المتأخرينوضاع على 

غوية ومحاربتها في عصرنا إلى اس حسب منهج تصحيح األخطاء الل  وقد انقسم الن  

 فرق عد ة ويمكن أن نبين ثلث فرق منها:

حى فإن تكلم قام أوال: "فريق يرى أن العربي المعاصر صار يخاف أن يتكلم الفص

ن أتى بما يراه حسنا قيل له: هذه امن يقول له: أخطأ فظة من الخطأ الشائع وهذه لل  ت، وا 

ة العبارة هي خروج عن القاعدة المعروفة....فيرون من ذلك أنه ال داعي لهذه الضج  

ضافة المعاني إلى غة، والبأس بتوسيع المعاني و الكبرى فهذا تطور طبيعي لل   لم  كلماتا 

                                                             
محمد علي النجار، محاضرات عن األخطاء الشائعة، عن طلبة قسم الدراسات األدبية اللغوية، القسم األول، معهد  - 1

 .1، ص 1959الدراسات العربية العالمية، دط، 
ناصف، األسماء العربية للمحادثات الحضارة والمدنية نقل عن رمضان عبد التواب، لحن العامة، التطور  فنىح - 2

 .37، ص 2000، 2اللغوي، مكتبة الزهراء الشرق، القاهرة، ط
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نتح يحكم بالخطأ ه ال ن  لمة والمعنى الجديد رابط، ويرون ألم يكن بين الك ملها من قبل: وا 

القياس جد ا،  يية معروفة لذلك نجدهم يتوس عون فرفحوية أو ص  إال من خرج على قاعدة ن  

ة، وي  غحون كثيرا من التراكيب والكلمات إلى حكم بعض أهل الل غة والمجامع اللويصح  

 1ونادرا ما تفعل المعاجم ذلك بخطئها".

رض الواقع، لذلك نجد وتتداول أي يحدث لها تطو ر على أ غة مادامت تستعملفالل  

 أن المعاني تصبح غير محدودة، ونجد كذلك ألفاظا جديدة، هذا ما جعل العلماء يتوسعون

نسان المعاصر الفصيح يتكلم هة أما من جهة أخرى، فقد أصبح اإلفي القياس هذا من ج

ما هي خطأ شائع.ن تكون خاطئة خارجة عن القواعد المعروفا أألفاظا إم  ة، وا 

أن نا صرنا أمام  في الواقع حيث مر قد استفحل وتفاقم واتسعثانيا: "وفريق يرى أن األ

ن تحمي نفسها، فالل حن غة قادرة على أمر على حاله فالل  صدع ال يرجى رأبه فليترك األ

عدم رضاهم  والخطباء معزالت الكت اب  عنيتجاوزون  تراهم ليس أمرا جديدا عليها، لذلك

خطأ مشهور خير من صواب األمر لذلك شاع على ألسنتهم  هذا في قرارات نفوسهم عن

ن يتصرف أو يتحكم فيها، لكونها ة في ذاتها عميقة ال أحد يستطيع أ. فاللغ2مهجور"

العلماء يطلقون حن، لهذا نجد ن تحمي نفسها من الل  أ، فهي قادرة على األلفاظمحيطا من 

                                                             
 .12، ص 2001، 1خالد هالل بن ناصر العبري، األخطاء اللغوية الشائعة، مكتبة الجيل الواعد، عمان، ط - 1

 .13ن هلل بن ناصر العبري، األخطاء اللغوية الشائعة، ص خالد ب - 2
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والخطباء وغيرهم للتعبير عن آرائهم ويتجاوزون بذلك عن أخطائهم، وهذا اب الحرية للكت  

 ما نلحظه في مقولتهم تلك.

أن يتحر ى كلمه الصواب  يرى من واجب العربي الغيور على لغتهفريق ثالث ثالثا: "

اب بعد أن يقال له أخطأت ويرون و ضاضة وأن يعود على الص  غال يجد في نفسه وأن 

بوا خط  بنفسه، و أن يعلم لماذا  الخطأيبحث عن  من واجبه أن أن   أ أهل الل غة هذا وصو 

حو من منصوبات ومجرورات كون ملم ا بقواعد الن  ي عليه أن فاإلنسان الفصيح 1ذاك؟

وغيرها حتى يتمكن من قول الصواب، وبذلك يتسن ى له أن يعرف لغته الفصيحة بغض  

 خصص.ظر عن الت  الن  

ون ن كانوا أفصح العرب ال يقبليي  أن القدماء بحكم أنهم سليقلحظ من خلل ما سبق ن

ا رفية المعروفة، أمحوية والص  باع القواعد الن  حن في اللغة مهما شاع، ومنه ات  أي ل  

متسامحون في الخطأ إذا  همحكم أن  يء فكرة القدماء بيهم خالف بعض الش  المحدثون فرأ

 غة مادامت تستعمل فهي متطورة.نظرهم، فالل  لسنة الناس قد يصبح صوابا في شاع على أ

 ة من الخطأربيّ موقف المجامع الّلغوية الع-3

نه: ة" المجتمع على أغة العربي  ايا الل  يعر ف صالح بلعيد في كتابه "محاضرات في قض

صات "مؤسسة لغوية علمية تقوم بخدمة اللغة، وبها جماعة من العلماء في مختلف التخص  

                                                             
 .13خالد بن هلل بن ناصر العبري، األخطاء اللغوية الشائعة، ص  - 1
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غة والعلوم واآلداب ومختلف الفنون، ويركزون اهتماماتهم وابحاثهم في ر في ترقية الل  للنظ  

 العالميعلى التراث العربي و  ما يجب أن تكون عليه اللغة بناءاغوي والعلمي و الجانب الل  

 1ة الحديثة لقضايا العصر".وتزويدها بالمصطلحات العلمي  

سلمة اللغة العربية عات تحت مبدأ واحد، وهو الحفاظ على ت هذه المجم  فقد أنشئ

ملء وأسلوب، األخطاء اللغوية من صرف، ونحو وا   وجعلها لغة منتجة متطورة بعيدة عن

 والحد  منها.

 ومن بين هذه المجامع الل غوية العربية نذكر:

 م(.1919المجمع الل غوي العربي بدمشق ) -1

 م(.1932المجمع الل غوي العربي بالقاهرة ) -2

 م(.1947ببغداد )المجمع الل غوي العربي  -3

 م(.1976المجمع الل غوي العربي باألردن ) -4

 المجمع الّلغوي العربي بدمشق 3-1  

لم ينشأ مجمع دمشق دفعة واحدة بل مه دت له نشأة الترجمة في  شأة:النّ  3-1-1

نت عام  ل ثم ديوان المعارف الذي أنشأ بعد ذلك ولم يلب 1918التأليف التي كو  ث أن حو 

                                                             
 .118م، ص 1999بلعيد صالح، محاضرات في قضايا اللغة العربية، دار الهدى، الجزائر، دط،  - 1
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ويحق  لهذا المجمع أن يباهي بأنه أول المجامع م 1919إلى مجمع علمي في جانفي 

 1م.1919العربية والفرنسية في العشرية من سبتمبر 

 غوي هي:األغراض التي جاء بها هذا المجمع الل   من بين أغراضه: 3-1-2

   بعضقة بها ووضع عريب ونشر الكتب المتعل  ة من حيث الت  غة العربي  العناية بالل 

ة بين عجمي  ت اإلدارية والفنية لتحل  محل األلفاظ األالمفردات والمصطلحا

 ة.واوين الحكومي  فين وفي الد  الموظ  

  دار الكتب الظاهرية. بإنشاءجمع المحفوظات وصيانة المكتبة 

 فكاره لتكوين رابطة بينها وبين المؤسسات أنة مجلة نشر فيها أعمال المجمع و صيا

 2الثقافية العامة.

 غوي العربي بالقاهرةالمجمع اللّ  3-2  

دباء رن التاسع عشر حتى نجد طائفة من أإلى أواخر القال نكاد نصل النشأة:  3-2-1

بالقاهرة، منتدى يتبادلون فيه اآلراء خذون من دار آل بكري بالخرنفش ريها يت  مصر ومفك  

ن  وكان  م1892المجمع سنة فيما ينبغي أن يكفل للعربية من ضبط دقيق لمفرداتها وتكو 

الشيخ محمد عبده، والعالم اللغوي الشنقيطي، غير أن هذا المجمع لم يلبث أن يضم   

نشاء المجمع، م صدر مرسوم ملكي بإ1932ديسمبر  13توقف بعد سبع جلسات، وفي 
                                                             

  .242م، ص 2008، 109الثقافة العربية، دمشق، العدد ينظر، خير اهلل الشريف، مجلة التراث العربي، عاصمة  -1
 .207، ص 2005، 1حامد صادق قنيني، مباحث في علم الداللة والمصطلح، ابن الجوزي، عمان، األردن، ط - 2
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وقد كان عدد أعضائه المؤسسين عشرين عضوا، عشرة مصريين، نذكر بعضهم: محمد 

براهيم حمروش، وعشرة غير مصريين توفيق رفعت رئيسا،  ومحمد خيضر حسين، وا 

ر المغربي، وعيسى نذكر بعضهم: حسن حسني عبد الوهاب، ومحمد كره علي، وعبد القاد

 1.إسكندر المعلوف

 غوي العربي هي:ن بين األغراض التي جاء بها هذا المجمع الل  مأغراضه:  3-2-2

 داب وجعلها وافية بمطالب العلوم واآل المحافظة على سلمة اللغة العربية

 متطورة.الة الحياوالفنون، وملئمة الحاجات 

   ع أقيستها وس  ة العربية وأساليبها الختيار ما يغالنظر في أصول الل

 ها وكتابتها.يقة إملئط تعليم نحوها وصرفها وييس ر طر وضوابطها ويبس  

  والحضارية وكذلك األعلم دراسة المصطلحات العلمية واألدبية والفنية

 األجنبية والعمل على توحيدها بين المتكلمين بالعربية.

 .بحث كل ما له شأن في تطوير اللغة العربية والعمل على نشرها 

  2السابقة. بأغراضهبحث كل ما يرد إلى المجمع من موضوعات تتصل 

 

                                                             
 .244: خير اهلل الشريف، مجلة التراث العربي، ص  ينظر - 1
 .245المرجع نفسه، ص  - 2
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 غوي ببغدادالمجمع اللّ  3-3    

وهو يشبه في نشأته مجمع دمشق،  العربية نشأةوهو ثالث المجامع شأة: النّ  3-3-1

شر، أنشأتها وزارة المعارف العراقية سنة رجمة والن  والت   أليفللت  فقد كانت نواته لجنة 

ة إلى لوزاري  جنة ال هذه الل  ن تتحو  م رأت الوزارة أ1947ت سنة كانم حتى إذا 1945

العراقي" واجتمع مع دمشق اسمه فسم ته "المجمع العلمي مجمع واقترضت من مج

 1لرياسة".ل الشبيبيم وانتخبوا محمد رضا 1947األعضاء العاملون في فيفري سنة 

 هم األغراض التي جاء بها هذا المجمع: ومن أأغراضه:  2-3-3

 ون فائها بمطالب العلوم والفنغة والعمل على تنميتها وو على سلمة الل   ةالمحافظ

 داب.واآل

  في العراق لمسايرة التقدم العلمي.النهوض بالدراسات والبحوث العلمية 

  2داب والفنون.واآلإحياء التراث العربي واإلسلمي في العلوم 

 غوي بعمانالمجمع اللّ  3-4   

 1961التربية والتعليم األردنية  لجنة تألفت في وزارة"نواة هذا المجمع  نشأة:الّ  3-4-1

شر" وكانت على صلة بالمجامع القائمة، وفي سنة رجمة والن  عريب والت  م باسم "لجنة الت  

                                                             
م، ص 1992، 3العربية والتعريب في العصر الحديث، دار الفرقان، عمان، ط ينظر: عبد الكريم خليفة، اللغة - 1

51. 
 .208ي، مباحث في علم المصطلح، ص بحامد صادق قني - 2
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مجمع اللغة العربية األردني، وتم  انتخاب عبد الكريم  بإنشاءصدر قانون خاص  م1976

 1خليفة رئيسا للمجمع".

 ومن بين األغراض التي جاء بها المجمع هي: أغراضه:  3-4-2

  دب والعلوم بية، وجعلها تواكب متطلبات األ"الحفاظ على سلمة اللغة العر

 والفنون الحديثة.

 ات العلوم واآلداب والفنون، ووضع المعاجم والمشاركة في ذلك حتوحيد مصطل

ة داخل بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والمؤسسات الثقافية والعلمية واللغوي

 المملكة وخارجها.

 .إحياء التراث العربي واإلسلمي في العلوم واآلداب والفنون 

 نشاء مكتبة المجمتشجيع الت جراء المسابقات لذلك وا   ع.أليف والترجمة والنشر وا 

 .ترجمة الروائع العالمية ونشر الكتب المترجمة على العربية 

   غوية في المملكة وخارجها.عقد المؤتمرات الل 

 العربية. دة التي يتم توحيدها في اللغةالمصطلحات الجدي رنش 

 2اللغة العربية األردني".تعرف باسم "مجمع و  ةي  ر لة دو إصدار مج 

 إضافة إلى هذه المجامع األربعة هناك مجامع أخرى:

                                                             
 .208المرجع نفسه، ص  - 1

 .292عبد الكريم خليفة، اللغة العربية والتعريب في العصر الحديث، ص  - 2
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 العربية بفلسطين غةغوي السعودي، مجمع الل  المجمع الل   –غوي الجزائري المجمع الل   

يبي، أكاديمية المملكة المغربية، اتحاد غة العربية الل  )البيت المقدس(، مجمع الل  

غلب لها هدف مشترك، وهو هذه المجامع في األ ة، بحيث أن كلالمجامع العربي

شائعة اللغوية، بتوضيح غة العربية وأبعادها عن الوقوع في األخطاء الحماية الل  

 سسها التي ترتكز عليها.قواعدها وأ
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 المبحث الثالث

 أثر الخطأ الشائع في اللغة العربية

أما عن أثر هذه األخطاء الشائعة في اللغة العربية فيقول الحاج صالح: "اللغة  

التي آلت إليها األخطاء الكثيرة إلى عبارات صحيحة قد صارت لغة أخرى، فهذه النظرة 

وهي  -رسوسو –ة( كما يسميها إلى اللغة من حيث التطور الزماني )الوجهة الدياكروني  

الوجهة اآلنية السنكرونية( تقتضي أن اللغة نظام )لة لها، أي غير كافية ألن  النظرة المقاب

ة يتواضع عليه، وكل  ما يتواضع بين قوم سواء أكان لغة منطوقة أم مكتوبة أم من األدل  

وضعا من الرموز والعلمات ففيه الصواب والخطأ والصواب فيها أن يجري استعمال 

اشتهر فيما بينهم من أساليب الوضع على ما تعارف عليه أصحاب هذا الوضع وما 

. ومعنى ذلك أن اللغة 1"ااستعمالهم والخطأ هو ما خرج عن هذه األساليب خروجا واضحا 

يحدث لها تطور زمنيا وآنيا لذلك يرى الدارس أن  هناك تغيرا بين اللغة قديما وما طرأ 

عليها من تغيير في العصر الحديث فالصواب عندهم هو ما اتفق عليه جماعة من 

 العلماء وما وافق ذلك فهو صحيح وما خرج عليه فهو خاطئ.

                                                             
، العدد 1990العربية"، القاهرة،  المشافهة والتحرير "مجلة مجمع اللغة عبد الرحمن حاج صالح، اللغة العربية بين - 1

 .116، ص 66الثاني، ج
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 ،عرابلمساس باألصول والتي من أهمها اإلغوي عدم اطور الل  الت  ي ويشترط ف 

لت غوي ال يعني االنفر الل  طو  الحقيقة مساس باألصول، فالت  فكل  مساس باإلعراب هو في 

 من كل قيد والقبول بكل  جديد.

ن اللغة هي عبارة عن قواعد وقوانين يجب على المتكلم أن يلتزم بها حتى وذلك أ

تمكنه من الصواب، وما جعل هذه األخطاء أكثر انتشارا هو استصعابهم لقواعد 

من يلغون كثير  النحو والصرف والبلغة وطلبهم في تبسيط هذه القواعد مما جعلهم

 اللغوية. المباحث

د و البنية و التراكيب و المقاييس المعتمدة ، و التي لتزام اللغة بالقواعاعليه" فو 

  1بها تكتسب الصحة و السلمة اللغوية".

ي زمن معين فليس تتناسب اللغة دائما تعكس صورة ثقافة المتكلم وتطوره فف  

غة تفي بحاجات المجتمع وأن ترقى المجتمع في شت ى المجاالت "أن الل  ومتطلبات 

 2لشتى أنواع التعبير بحيث تكون لغة مسايرة لعصرها".إلى المستويات الرفيعة 

ويظهر من خلل ما سبق أن واقع اللغة وانتشار األخطاء اللغوية والعلمية والد خيل 

ة ومنزلتها وضعف لغة عليها له آثار سلبية على لغتنا العربية منها ضياع مكانة العربي

                                                             
، جزائرية، مخبر الممارسات اللغوية، الجزائر، د طصليحة خلوفي، األخطاء اللغوية الشائعة في وسائل اإلعلم ال -1

 88، ص2011
 88، صالمرجع نفسه - 2
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، وتعطيل وظيفة الخاطئطق دون الن  رون بما يسمعون ويقرؤون ويقل  هم يتأث  ن  المتعلمين أل

 غة الفصحى التي من شأنها تحقيق الفهم ألبنائها.الل  

 

 

 



 

 

 الفصل الثاني
األخطاء الّلغوية في إهداءات مذكرات 

 ليسانس
 

 بالمدّونة التعريف

 األسلوبية في إهداءات المذكرة و  األخطاء اإلمالئّية: 1المبحث 

 الصرفّية في إهداءات المذكرة : األخطاء النحوّية و 2المبحث 

 أسباب حدوث الخطأ و الحلول للحّد منها .: 3المبحث 

 

 



 الفصل الثاني                     األخطاء الّلغوية في إهداءات مذكرات ليسانس 

 

 31   
 

 نةبالمدوّ عريف التّ 

تعتبر بحوث التخرج خاتمة دراسة الطالب الباحث الذي يتّوج بشهادة التخرج، فهي  

تدّل على مشواره الثقافي وعلى درجته العلمية، وقد تطّرق صالح بلعيد إلى تعريف مذكرة 

التخرج حيث قال: "هي البحوث التي تدور في فلك الفضاء الجامعي ووسمت بهذا االسم 

لتصير أثرا علميا مكتوبا ولكونها خاتمة دراسة الطالب الباحث الذي سيتوجه ألنها تدور 

 1بشهادة تخرج تدل على مشواره الثقافي وعلى درجته العلمية".

خرج منها: مذكرة ليسانس، مذكرة ماجستير، تة أنواع من مذكرات الوهناك عدّ  

لتدرج اكونها تمّثل نهاية  مذكرة الدكتوراه، وبما أن مذكرتنا مذكرة ليسانس قمنا بتعريفها

الطالب المبتدأ في الجامعة، حيث بشكل أّول درجة يتحصل عليها من سلم الدرجات 

العلمية في الجامعة، كما أّن بحث ليسانس من جهة أخرى هو بحث تكويني قصير يؤهل 

الطالب الجامعي ليصير باحثا بالتدريب عليه وذلك تمهيدا لخوضه في إعداد بحوث 

والدكتوراه، فهو كذلك يدّل على المستوى العلمي والمعرفي الذي حققه في  الماجستير

نه صورة تعكس مدى كفاءته في استعراض ما مشوار دراسته بالجامعة، فضال عن كوّ 

 اكتسبه من مهارات لغوية ومعارف قبلية وكيفية استثمارها.

                                                             
 .210صالح بلعيد، ضعف اللغة العربية في الجامعات الجزائرية، ص  -1
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دور حول وقد عّرف صالح بلعيد مذكرة ليسانس كونها: "عبارة عن بحث أساسي ي 

المعطيات بهدف اإلجابة عن مشكلة بحث معين ...باعتباره يتمّيز ببعض االستعدادات 

 وتدقيق وسعياألساسية بالنسبة إلى الطريقة العلمية....وتخضع لذات المعايير من تقصٍّ 

، حيث أننا تطرقنا في بحثنا إلى استخراج األخطاء اللغوية 1كتشاف واإلتيان بالجديد"لال

اإلهداء لمذكرات ليسانس، فهو عبارة تكتب في صفحة مستقلة في أول في صفحات 

والوفاء لفرد أو  نعمته أو التعبير عن الحبّ  الكتاب، يسجل فيها االعتراف بجميل وليّ 

ي آخر تهديه جماعة أو مكان أو فكرة، ومن جهة أخرى مالحظة تسبق عمل أدبي أو فنّ 

 إلى شخص ما.

 عد جمع المذكرات، وقمنا بتصوير اإلهداءات الخاصةنا قّسمنا المدونة ببحيث أنّ  

مذكرة، منها ما هو خاص  70وقد صّورنا حوالي  2016إلى  2007بها، بين سنة 

 اتخاص بالّلسانيهو  منها ماالنقدية، و بالدراسات األدبية ومنها ما هو خاص بالدراسات 

الخبرة لدى الطالب وكثرة ة عامة، وقد اخترنا مذكرة ليسانس نظرا لضيق الوقت وقلّ ال

. وبعد وين ومرحلة التوجيه واإلرشادهم ال يزالون مبتدئين وهم في مرحلة التكّ أخطائهم ألنّ 

ها، واتخذنا القراءة والفهم الجيد قمنا باستخراج األخطاء ومقارنتها مع القواعد اللغوية وتحليل

 نة عّدة خطوات هي: في هذه المدوّ 

                                                             
عداد البحوث، دار هومة، الجزائر، د ط،  -1  .02، ص 2005صالح بلعيد: في المناهج الّلغوية وا 
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باستخراج ما يفرج عن القواعد اللغوية الصرفية، النحوية، حصر األخطاء، وذلك  -

 اإلمالئية، األسلوبية.

تصويب األخطاء: بعد االستخراج نقوم بعرضها على القواعد، وذلك اعتمادا على  -

 المعجم اللغوية والكتب التي تتناول موضوع األخطاء.

ب كل تصنيف األخطاء: بعد استخراج األخطاء وتصويبها قمنا بتصنيفها حس -

 نوع: صرفي، إمالئي، أسلوبي، نحوي.

 تحليل األخطاء: تحليل أو تعليق على األخطاء. -

ثم ذكرنا األسباب والحلول المقترحة للحّد من الوقوع في الخطأ وقد قمنا بدراسة وصفية 

 تحليلية.
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 المبحث األول

 األسلوبيةاألخطاء اإلمالئية و 

 األخطاء اإلمالئية-1

( 100)مالئية المرتكبة على مائةالعملية اإلحصائية لألخطاء اإلاعتمدنا من خالل 

صفحة إهداء، ومخالفتها القاعدة الّلغوية، وقد اعتمدنا في ذلك على المنهج الوصفي 

التحليلي، بالتركيز على أهم األخطاء اإلمالئية ونوعها وتكرارها، ونقوم بتصويبها وتحليلها 

 وفق القاعدة المعروفة.

 :أخطاء رسم الهمزة – 1-1

 التكرار التعليل الصواب الخطأ

تكتب همزة القطع في  التي تمأل ءتملالتي 

)تمأل( على األلف 

ألنها ساكنة وما قبلها 

 مفتوح

02 

إلى من مّر بشاطئ  بحريبشاطى إلى من مر 

 بحري

تكتب الهمزة المتطرفة 

على الياء إذا كان 

01 
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الحرف الذي يسبقها 

 مكسور )شاطئ(

إلى أعّز أخت على قلبي سهام 

 أبناؤهاو 

إلى اعّز أخت على 

 قلبي سهام وأبنائها

تكتب الهمزة 

المتوسطة على الياء 

إذا كانت مكسورة وما 

 قبلها ساكن

05 

إلى التي وقفت بجانبي تدعمني 

وتقوي من عزيمتي بصبرها 

 دعاءهاو 

إلى التي وقفت 

بجانبي تدعمني 

وتقوي من عزيمتي 

 بصبرها ودعائها

أسقام جمع سقم وليس  وألسقامي دواء دواء سقاميوال

 إسقام

01 

الدفىء إلى الروح الفياضة ب

 والحنان أمي

إلى الروح الفياضة 

 بالدفء والحنان أمي

كلمة الدفء: تكتب 

على السطر ألنها 

متطرفة وما قبلها 

 ساكن

03 

إليك يا شمعة البيت  هنائهإليك يا شمعة البيت و 

 وهناءه

إذا وقعت الهمزة بعد 

ألف ساكنة تكتب على 

02 
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السطر )ء( وليس 

 على النبرة

الذي لم يدخر جهدا في سبيل 

 بنصائحه رشادناجهدنا وا

الذي لم يدخر جهدا 

في سبيل جهدنا 

رشادنا بنصائحه  وا 

مصدر الفعل الرباعي 

تكون همزته همزة 

 قطع

01 

في إنجاز هذا  شارتنيإلى من 

 البحث

شاركتني في إلى من 

 إنجاز هذا البحث

02 

في مشواري الدراسي  اعانتيو 

 أمي الغالية

وأعانتني في مشواري 

 الدراسي أمي الغالية

02 

 05 إهداء اهداء

إلى من تتبع خطواتي وأنا 

 من ينبوع العلم اشرب

إلى من تتبع 

خطواتي وأنا أشرب 

 من ينبوع العلم

مصدر الفعل الثالثي 

تكتب همزته همزة 

 قطع

01 

إلى الّلواتي يشّع منهن نور 

 إلنشراحا

إلى الّلواتي يشّع 

 منهّن نور االنشراح

مصدر الفعل 

الخماسي تكتب همزته 

 همزة وصل

01 
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تكتب همزة الفعل  اشتياق أبد الدهر الدهرابد اشتياق 

الثالثي )أبد( همزة 

 قطع وهي أصلية

01 

من فيض النفس  إرتوتمن فيض النفس حتى 

 حتى ارتوت

تكتب همزة الفعل 

الخماسي )ارتوت( 

 همزة وصل

05 

 واآللئ عقيلة  وصبرينة عقيلة  الآلليو 

 وصبرينة 

جمع لؤلؤ هو آللئ 

 وليس الآللي 

01 

إليك يا شمعة البيت  هنائهإليك يا شمعة البيت و 

 وهناءه

"سر" تكتب بالسين 

 وليس بالصاد

01 

 ابطر كل من رّبطني بهم  لىا

 الصداقة

ربطني إلى كل من 

 بهم رابط الصداقة

الهمزة في حروف 

الجر دائما تكتب همزة 

 قطع، فهي أصلّية

01 

أستهل إهدائي  الكلماتباعذب أستهل إهدائي 

 بأعذب الكلمات

الهمزة في اسم 

التفضيل تكتب همزة 

 قطع

09 

إلى أحن وأطيب  أخوة وأغلىإلى احن وأطيب 

 وأغلى أخوة
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إلى من كان لي خير عون 

 إنسان في الكون عظموا

إلى من كان لي خير 

عون وأعظم إنسان 

 في الكون

صديقة  اعزإليك يا من أعتبرها 

 لي

إليك يا من أعتبرها 

 أعز صديقة لي

على أشرف  المرسلين شرفاعلى 

 المرسلين

 أحليإلى من تحققت لي معهم 

األمنيات  غلىوااأليام 

 صديقاتي

إلى من تحققت لي 

معهم أحلى األيام 

وأغلى األمنيات 

 صديقاتي

 االقدارإلى من جمعتني بهم 

 على العلم والمحبة

إلى من جمعتني بهم 

األقدار على العلم 

 والمحبة

تكتب الهمزة همزة 

 قطع وليس وصل

06 

قوة  اكتسبإلى من بوجودها 

 ومحبة

إلى من بوجودها 

 أكتسب قوة ومحبة

 من سهرا من أجلي اجليإلى من سهرا من 
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انسى إلى من ال أستطيع أن 

 فضله

إلى من ال أستطيع 

 أن أنسى فضله

وأنتن يا قلبا يجّس  يا قلبا يجس نبضاتي انتنّ و 

 نبضاتي

الضمائر تندرج تحت 

فصيلة األسماء، 

وهمزته هي همزة قطع 

 والصواب هو: أنتن

02 

إلى سعادتي وابتسامتي التي 

 أن ال تفارقني أمل

إلى سعادتي 

التي آمل وابتسامتي 

 أن ال تفارقني

التقاء همزتين همزة 

المضارعة وهمزة 

 الفعل تحول إلى مدّ 

06 

 كان خير اآلباء ألباءكان خير ا

 وشريكه آالمي الميوشريكه أ

إلى من اقترن الرضا  برضاها لرضااقترن إإلى من 

 برضاها

إن القاف الواقعة بعد 

ألف الوصل الساكنة، 

لذلك آتينا بتلك األلف 

حتى نتمكن من النطق 

بالقاف حيث أن 

الساكن ال يمكن 

03 
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النطق به، وال وضع 

 همزة قطع أمامه.

 1جدول  رقم: 

 :والسينأخطاء رسم الصاد -1-2

 التكرار التعليل الصواب الخطأ

 سّر نجاحي نجاحي صر

 

"سر" تكتب بالسين 

 وليس بالصاد

01 

 

 2جدول رقم : 

 :أخطاء تابعة لألخطاء اإلمالئية -1-3
 

 التكرار التعليل الصواب الخطأ

إلى سندي في الحياة 

ا طالم الالذي 

 اعتمدت عليه

إلى سندي في الحياة 

الذي لطالما اعتمدت 

 عليه

 01 الاّلم للتأكيد وليس للنفي
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من المعروف أن اسم  سهيلة سوهيلة

يكتب بدون "واو" في "سهيلة" 

 اللغة العربية

01 

اهلل أن ادعو 

 يحفظهما

الهمزة همزة مضارعة في  أدعوا اهلل أن يحفظهما

)أدعوا( واأللف الفارقة تكون 

 مع واو الجماعة

06 

بحنانها  يهفواإلى من 

 فؤادي

إلى من يهفو بحنانها 

 فؤادي

أتمنى له حياة سعيدة 

إنشاء وزواج سعيد 

 اهلل

حياة سعيدة أتمنى له 

وزواج سعيد إن شاء 

 اهلل

"إن" كلمة "شاء" كلمة "إن" 

 للشرط و"شاء" فعل ماض.

02 

هناك فرق بين رسم األلف  وردة وزوجها رضا ضىوردة وزوجها ر 

المقصورة في "رضى" 

 كمصدر، و"رضا" كاسم علم

03 

البوادي  تحيىيا من 

 بطلتها

يا من تحيا البوادي 

 بطلتها

معتل ألّن الفعل )تحيا( 

اآلخر )األلف( والياء هي 

 عين الفعل وليست المه.

01 

 3جدول رقم:
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 أخطاء رسم الضاد والظاء: -1-4

 التكرار التعليل الصواب الخطأ

الحروف التي تسبق الظاء  الّلواتي حظيت حضيتالّلواتي 

)ظ( ليست من الحروف 

التسعة التي تكتب فيها الضاد 

 بدون إشالة

04 

 احتضنها قلبي قلبياحتظنها 

إلى أبي الغالي 

 مالئكة حفضته

 الرحمن

إلى أبي الغالي حفظته 

 مالئكة الرحمن

 80 التكرارات

 4جدول رقم: 

  التعليق على الجدول: 

من خالل تتبعنا ألخطاء رسم الهمزة في صفحات اإلهداء التي تبّين لنا أّنها كثيرة  

خطأ، ويفسر شيوع هذا الخطأ إلى جهلهم بالقاعدة التي تقول: "همزة  80بلغت تقريبا 

الوصل: هي التي يتوصل بها إلى نطق الّساكن، وتسقط همزة الوصل عند وصل الكلمة 

ير )ال( وال في مضارع مطلق مثل: أن أكتب وال في بما قبلها، وال تكون في حرف غ

ماضي الثالثي كأمر، أخذ أو رباعي الثالثي الساكن ثاني حرف مضارعه كالضرب وفي 
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 –مصدر الخماسي والسداسي كانطلق واستخرج، وعشرة أسماء مسموعة وهي: )اسم 

 اثنان( وما عدا ذلك فهمزته قطع". –امرأة  –امرؤ  –ابنة  –ابن  –است 

أما همزة القطع فهي تظهر في النطق دائما سواء أكانت في بدء الكالم أم في  

وسطه، ومواضعها: أول األسماء مثل )أحمد( أول الحروف ما عدا )ال(: إّن، أّن أّول 

الفعل الماضي الرباعي وأمره ومصدره، مثل: أحسن، إحسان، وتعّرف همزة القطع بأنها 

ثنائه ترسم ألف مع وضع الهمزة فوقها في االكالم و ة "التي تظهر في ابتداء تلك الهمز 

ولها مواقعها، وهي مواقع في األفعال: في الماضي  .الكسرالفتح والضم وتحتها في 

الثالثي المهموز أخذ أمر وفي الماضي الرباعي: أعلن/ أباح، وفي أمر الرباعي، أوقد/ 

أكمل وفي همزة المضارع أرسل أختار، وفي مصدر الفعل الثالثي أو الرباعي أخذ أسف 

اسم،  ابن، ابنةة ماعدا )وأيضا مواقعها في األسماء: جميع األسماء المبدوءة بالهمز 

تفريق الطالب بين الضاد  كذلك عدم، و ماء الموصولة: الذي/ التي/ الذينأست...( واألس

 الصاد.والظاء، واختالط على بعضهم السين و 

الدراسة اإلحصائية لألخطاء اإلمالئية: لقد توصلنا بعد الدراسة اإلحصائية لألخطاء 

 اإلمالئية إلى النتائج التالية:

  ( ثمانين خطأ ما يقدر بــ: 80المجموع اإلجمالي لألخطاء اإلمالئية )بلغ

50.63.% 
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 األخطاء األسلوبية -2

 الّجرأخطاء في حروف  2-1

 التكرار التحليل الصواب الخطأ

إلى كل من ساندني طوال 

أمل ترسل لعيون مشواري، ولو 

 من خلف الجدار. نصيصها

إلى كل من ساندني طوال 

أمل مشواري، ولو بعيون 

ترسل بصيصها من خلف 

 الجدار

من األجدر أن نستعمل 

كلمة "بصيص" ألّنها 

 تزيد المعنى وضوحا .

01 

إلى كل من علمني حرفا وأزاح 

 من طريقيعثرة 

إلى كل من علمني حرفا 

 وأزاح عثرة عن طريقي.

ألن الفعل "أزاح" 

يحتاج حرف جر "عن" 

 و ليس "من"

02 

إلى أعذب نسمة موج يحملها 

البحر لتالقيني إليكما يزيد 

وميساء أشتاق شوق المؤمن 

 لسماءخلق الوجه ربه من 

..... أشتاق شوق المؤمن 

 لوجه ربه خالق السماء.

تحذف حرف الجر 

"من" ألن بذكرها تفيد 

 معنى آخر.

01 

 01جدول رقم: 
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حروف الجّر التي لديها معاني  الحروف، ومن هذهبين الكلمات  حروفا تربطللغة العربية 
  متعددة منها:

طالب إل عدم إلمام ال والتبعيض وهذا يعودأحيانا لبيان الجنس من: التي تفيد االبتداء و 
 .بهذه المعاني بالقدر الكافي

 للتعليل: لموتأتي  بعيدا،عنا  نقول: رحلباإلضافة إلى "عن" التي تفيد المجاوزة كأن 
 إاّل مكرها  ةييتوقف عن الكنا

  الحقيقية.أو  الظرفية المجازيةجر يفيد  في: حرف

 تفيد انتهاء الزمانية أو المكانية وتفيد أيضا التوكيد إلى:

 أخطاء في حروف العطف -2-2

 التكرار التعليل الصواب الخطأ

إلى من عشت معها مشواري 

معها أعباء  تقاسمتالدراسي 

 هذا البحث

إلى من عشت معها 

مشواري الدراسي 

 وتقاسمت معها هذا البحث 

البد من إضافة "واو 

العطف" إلى تقاسمت 

لربط الجمل مع بعضها 

 و فهم المعنى .

02 

 02جدول رقم: 
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 أخطاء في ياء المتكلم -2-3

 التكرار التعليل الصواب الخطأ

 أمي "فاتح" كبديإلى فلذة 

 
 
 
 
 

 "فاتح"لى فلذة كبد أمي إلى ب

 
 

الياء هنا تعود على 

المتكلم، فحين هي 

تعود على األم، 

 فتحذف الياء.

04 

 إلى محبوبة قلبي  قلبي  محبوبتيإلى 
 إلى بهجة أيامي  أيامي بهجتي إلى

 
الفعل بلوغ من  للتي رعتني رغم بلوغ أعوام أعوام بلوغيللتي رعتني رغم 

الفعل "بلغ" لذلك 

 تحذف الياء.

01 

عائلتي إلى كل فرد في 

 العبداوي

إلى كل فرد في عائلة 

 "العبداوي"

ألّنها ال تقصد 

عائلتها فقط بل 

عائلة "العبداوي 

 ككل.

02 

 03جدول رقم: 
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 أخطاء اسم الموصول -2-4

 التكرار التعليل الصواب الخطأ

إلى الذي بذل جهدا كبير 

 عليه اليوم ما أكوناألجل 

ألجل إلى الذي بذل جهدا كبيرا 

 ما أنا عليه اليوم.

توحي  أكون

بالمستقبل واليوم 

 تدل على الحاضر.

02 

وأحسنت فخرا في  إلى   ربت

 تربيتي

إلى التي ربت فأحسنت 

 تربيتي.

إضافة اسم 

الموصول "التي" 

إلى الفعل ربت الذي 

 يعود على األم.

02 

 

 04 رقم:جدول 

 أخطاء في صيغة المفرد والمثنى والضمائر -2-5

 التكرار التعليل الصواب الخطأ

في حديقتي  من زرعاإلى 

ا من فيض سقاهزهر ندية و 

 النفس حتى ارتوت

إلى من زرعوا في حديقتي 

زهرة ندية وسقوها من فيض 

 النفس حتى ارتوت.

تتحدث بصيغة 

ليس الجمع و 

 بصيغة المفرد.

02 
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الطاهرتين  أختيإلى روح 

طيب اهلل ثراهما وأسكنهما 

فسيح جنانه أختي الغاليتين 

 كلثوم ونورة

الطاهرتين  يّ إلى روح أخت

طيب اهلل ثراهما وأسكنهما 

فسيح جنانه أختاي الغاليتين 

 "كلثوم ونورة"

هنا تقصد أختّي 

وهو مثنى )كلثوم 

 ونورة (.

01 

أدخلها اهلل إلى خالتي زهية 

بنها محمد ووليد هما حفظ وا 

 اهلل ورعاهما

إلى خالتي زهية أدخلها اهلل 

وابنيها فسيح الجنان، محمد 

 ووليد حفظهما اهلل ورعاهما

ألّن "ابنها" يعود 

على المفرد و"ابنيها" 

يعود على المثنى 

 )محمد ووليد(

01 

في  همإلى أخواتي العزيزات 

الفؤاد مشاعل اإليمان 

فيض من  لهمومحبتي 

 الوجدان

ات هن في ز العزيإلى أخواتي 

 ومحبتياد مشاعل اإليمان ؤ الف

 فيض من الوجدان لهن

مطابقة الضمير 

 للعائد.

01 

 05جدول رقم:

 

 

 



 الفصل الثاني                     األخطاء الّلغوية في إهداءات مذكرات ليسانس 

 

 49   
 

 أخطاء التعبير االسلوبي -2-6

 التكرار التعليل الصواب الخطأ

إلى من كان دعما وسندا 

لى من ال  كلماتي  تكتفيهوا 

 كلها لشكره

لى  إلى من كان دعما وسندا وا 

تكفيه كلماتي كلها من ال 

 لشكره

اشتبه على المتكلم 

تكفي وتكتفي 

فتداخلت العبارتان  

 واألصح "تكفيه"

01 

ّن من المعروف أل إليك يا شعرا يرفرف به علمي  به علمي. يرفلإليك يا شعرا 

أّن العلم يرفرف 

 ليس يرفل. و 

01 

العنقود إلى شمعتي  أخيرإلى 

 أخي الغالي وبسمتيبيتنا 

العنقود إلى شمعة إلى آخر 

 بيتنا وبسمة أخي الغالي

 العنقود األخير

يعني كان هناك 

عناقيد، وانتهت 

وبقي واحد فقط 

عنقود يعني آخر الو 

استهلك بعض 

بقي منه العنقود و 

 جزءا بسيطا.

01 
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تني بحنانها غمر  إلى التي

. وعطفها. ووهبتني عمرها

وجعلت مني امرأة تقدس 

 العلم.

تني بحنانها ر إلى التي غم

عمرها، وعطفها، ووهبتني 

 مني امرأة تقدس العلم. وجعلت

النقطة "." توضع 

الكالم في نهاية 

األحسن اّن  ومن

نضع الفاصلة "،" 

 للفصل بين الكالم. 

02 

مالئكة  حفته إلى أبي الغالي

 الرحمن المنان

إلى أبي الغالي حفظته مالئكة 

 الرحمن المنان

المالئكة تحفظ 

 ال تحف.اإلنسان و 

01 

لم ينهي مسيرة دربي  دربي. أثمر مسيرةإلى من  مسيرة دربيأتم إلى من 

شجعني بل أثمرها و 

على المواصلة 

 النجاح .و 

01 

وزوجته  استقبلنيإلى الذي 

طوال مشواري الجامعي 

 فردا من أفراد أسرتهوأعدني 

إلى الذي استقبلني وزوجته 

طوال مشواري الجامعي 

 أفراد أسرتهوعّدني فردا من 

أعد بمعنى حضر 

وعد بمعنى حسب 

 واعتبر

01 
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إّن األم شيء  إلى روح كياني و رفيقة أحزاني  ورفيقة أحزاني عّلة كيانيإلى 

إيجابي وال يمكن 

وصفه بالعّلة ألّن 

 العّلة من المرض.

01 

تقصد هنا أختها  يامن تحيا البوادي بطلتها بطلقتهايا من تحيا البوادي 

لطلة و لذلك نقول ا

ليس الطلقة ألن 

الطلقة معناها شيء 

 آلخر.

01 

عمرها في أداء  نزرتإلى من 

 الرسالة

إلى من وهبت عمرها في أداء 

 الرسالة

من األحسن 

استعمال كلمة 

"وهبت" بدل "نزرت" 

ألّن ليس لها معنى 

 في اللغة .

01 
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في أوج  التي ارتحلتإلى 

 شبابها والتحقت بالرفيق

أوج شبابها إلى التي رحلت في 

 والتحقت بالرفيق األعلى

التفريق بين "ارتحل" 

والتي تعني التنقل 

 من مكان إلى أخر 

الرحال: السفر 

 ورحل بمعنى مات.

01 

من األفضل  إلى التي لم أر صورتها صورتها أعرفإلى التي لم 

استعمال كلمة "لم 

أر" بدل لم أعرف 

ألّن المعرفة تتعلق 

 بالعلم. 

01 

ي وشاطر إلى رفيق درب

 الحياة معي حلوها ومرها...

إلى رفيق دربي الذي شاطر 

 الحياة معي حلوها ومرها..

إضافة اسم 

الموصول "الذي" 

الى الفعل "شاطر" 

الذي يعود على 

 "الرفيق"

01 

 36 مجموع التكرارات

  06جدول رقم:
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 التعليق على الجدول:

 ركيك وغموضإلى تعبير  أدىوهذا ما تنوعت األخطاء األسلوبية وتعددت األساليب  

في المعنى ويرجع ذلك إلى عدم معرفتهم بوضع الكلمة في مكانها المناسب وعدم معرفتهم 

بعالمات الترقيم ومنها النقطة التي توضع في آخر الجملة عند انتهاء الكالم، وموضع 

 ا.الفاصلة والفاصلة المنقوطة ...الخ، وكل هذا له قاعدة خاصة به يجب التطرق إليه

 :الدراسة اإلحصائية لألخطاء واألسلوبية

 من خالل العملية اإلحصائية لألخطاء األسلوبية تظهر لنا النتائج كالتالي:

 ( أي ما يقدر 36بلغ المجموع اإلجمالي لألخطاء األسلوبية ستة وثالثين خطأ )

 %.22.78بنسبة 
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 الثانيالمبحث 

 إهداءات المذكرة والصرفية فيالنحوية  األخطاء

 الّنحويةاألخطاء  -1

 التكرار التعليل الصواب الخطأ

 ورفيقاتيإلى صديقاتي  -

 دربي

إلى صديقاتي  -

 ورفيقات دربي

لالسم )دربي( اإلضافة تكون 

 وليس لضمير المتكلم

01 

 روح أختايإلى  -

الطاهرتين طيب اهلل ثرهما 

وأسكنهما فسيح 

 ...نانهماج

إلى روح أختّي  -

 الطاهرتين طيب اهلل

ثراهما وأسكنهما فسيح 

 جنانه...

الضمير ال يعود على األختين 

نما على اهلل تعالى "جنانه"  وا 

 

01 

إلى أختي دليلة  -

وزوجها رابح وأطيار 

 رانية، أمين... جنتها""

إلى أختي دليلة  -

وزوجها رابح وأطيار 

 جنتهما رانية أمين...

اتباع الضمير إلى االسم 

 يعود عليهالذي 

02 

جدتي التي اعتنت  - بي عتنىاجدتي التي  -

 بي

عدم تطابق الفعل والفاعل في 

 العدد
 
 
 

11 

 هذه المذكرة المذكرة هذا
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  هذا المشوار المشوار هذه
 
 

ساعدوني في إنجاز  الذي 

 هذا العمل

الذين ساعدوني في 

 إنجاز هذا العمل.

 
 
 

كان سندا لي في  الذين

 مشواري.

الذي كان سندا لي في 

 مشواري.

إلى الذين كانوا معي في 

عملي هذا أوسع صدرا 

 ، فاتح وباللناسوأبهج 

إلى الذين كانوا معي 

في عملي هذا أوسع 

صدرا وأبهج ناسًا، 

 فاتح وبالل

التمييز يكون منصوبا َناًسا 

 لوروده بعد اسم تفضيل "أبهج"

01 

إلى خالتي زهية أدخلها اهلل 

 محمد ووليدجنته وابنيها 

 حفظهما اهلل

إلى خالتي زهية 

أدخلها اهلل جنته 

وابنيها محمًدا ووليًدا 

 حفظهما اهلل

البدل يتبع المبدل منه في 

اإلعراب. وكذلك يجب مطابقة 

الضمير للعائد الذي هو )وليد 

 ومحمد(

01 
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إلى جدي وجدتي أطال اهلل 

 عمرهمفي 

جدي وجدتي  إلى

 أطال اهلل عمرهما
أطال يتعدى بنفسه دون 

واسطة "حرف الجر" وكذلك 

مطابقة الضمير "هما للعائد 

 جدي وجدتي"

04 

إلى أعز أخت على قلبي 

 وأبناؤهاسهام 

إلى أعز أخت على 

 قلبي سهام وأبنائها
المعطوف يتبع المعطوف 

 عليه ألنه من التوابع

02 

وأنت خير صديق يا حظا 

الطريق يا  طول صاحبني

سندي بالعثرات إليك 

 توفيق

وأنت خير صديق يا 

حًظا صاحبني طوال 

الطريق يا سندي 

 بالعثرات إليك توفيق

تستعمل "طوال" شيء معنوي 

أما طول تستعمل للشيء 

 المادي.

01 

بعد  يدفينيإلى حضن 

 طول فراق

إلى حضن يدفئني بعد 

 طول الطريق
طغيان التعبير الدارج على 

 الفصيح

01 

إلى من تقاسمت معها حلو 

 ومّره الحياة 

إلى من تقاسمت معها 

 حلو الحياة ومّرها
توهم عودة الضمير على 

"حلو" وفي األصل يعود على 

 "الحياة"

01 
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 أحاطناإلى نبع الحنان من 

 أعاننابالرعاية واألمان و 

 على هذا الزمان

إلى نبع الحنان، من 

أحاطتنا بالرعاية 

لى واألمان وأعانتنا ع

 هذا الزمان

إسناد الفعل إلى المذكر 

 واألصل إلى المؤنث

01 

 28 مجموع التكرارات

 01الجدول رقم: 

 :التعليق على الجدول

تتعّلق معظم األخطاء النحوية بضمائر الغائب والمتكلم والمخاطب، بحيث لم  

ضمير يمّيزوا بين هذه الضمائر ومواقعها في الجملة، فاستعملوا ضمير المتكلم بدل 

الغائب، وضمير المخاطب بدل ضمير المتكلم، وكذلك من الناحية اإلعرابية )المفعول 

به( هناك بعض األفعال تتعدى إلى مفعولين حذفوا أحد مفعوليها ورفعوا التمييز بدل 

نصبه: كما نجد أيضا عدم التمييز بين الصفة وموصوفها وكل هذا نتيجة جهلهم بالقاعدة 

خطأ يحدث في هذا الجانب يؤدي إلى المساس بالعناصر األساسية النحوية، إذ أّن أي 

 المميزة لّلغة العربية.

 الدراسة اإلحصائية لألخطاء النحوية

 لقد توصلنا بعد الدراسة اإلحصائية لألخطاء الّنحوية إلى النتائج التالية:
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 ( خطأ: ما يقّدر 28بلغ المجموع اإلجمالي لألخطاء النحوية ثمانية وعشرين ) بـ

17،73%. 

 األخطاء الصرفية-2

 التكرار التعليل الصواب الخطأ

لؤلؤة تجمع جمع تكسير على  إلى آللئ البيت البيت لؤلؤاتإلى 

 صيغة منتهى الجموع

02 

والدّي العزيزين 

ويدخلهما فسيح 

 جينانه

والديَّ العزيزين 

 ويدخلهما فسيح جنانه

جنانه جمع "جّنة" وتجمع على 

 "جنان" وليس "جينان"

01 

 ربطنيإلى كل من 

 الصداقة طرقبهم 

إلى كل من ربطتني 

 بهم طرائق الصداقة

ألّن طرق جمع طريق وهنا 

 المقصود طريقة وجمعها طرائق 

01 

ألّن العليا صفة للمثل والّصفة  الُمثل الُعاَل  العلياالُمثل 

يجب أن تتطابق مع موصوفها، 

 وجمعها هو "العال"

01 
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بهما  الذي تأثير

 شديد

بهما  اللذان تّأثري

 شديد

فالتأثير مصدر الفعل أثر 

 تأثر فيالتأثر مصدر الفعل و 

 المعنى لتأثر بموقف ما

01 

الصباح  نسائم

 الجميلة

نسمات الصباح 

 الجميلة

ألّن نسائهم على وزن فعائل 

نسمة ومفردها نسيمة، أّما جمع 

 نسم أو نسمات فهو

01 

د أسيايا من أعتبره 

 الرجال

أعتبره سّيد يا من 

 الرجال

ألّن جمع سّيد: سادة نتحّدث 

 عن المفرد "سّيد"

01 

الصباح  نسائميا 

 الجميلة

يا نسمات الصباح 

 الجميلة

ألّن نسائهم على وزن فعائل، 

ومفردها نسيمة فهو نسم أو 

 نسمان

01 

إلى أخي العزيز 

سن يبالغ الذي 

 الّرشد

إلى أخي العزيز الذي 

 بلغ سن الّرشد

المبالغة أّما بلغ بمعنى يبالغ من 

 وصل

01 

الفياضة  إلى روح

بالدفء والحنان 

 أمي

إلى الروح الفياضة 

 بالدفء والحنان أمي

 04 عدم التطابق في التعريف
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الحنون  قلبإلى 

 أمي

إلى القلب الحنون 

 أمي

 إلى فرحة قلبي قلبي الفرحةإلى 

 14 مجموع التكرارات

  01الجدول رقم :

 : الجدولالتعليق على 

عت األخطاء الصرفية التي تمثلت في الخلط في الجموع ومن بينها جمع تنوّ  

التكسير، وتغيير صيغ الكلمات دون النظر إلى القاعدة الصرفية وتطبيقها وكذلك عدم 

 التفريق بين المؤنث والمذكر واستعمال أسماء اإلشارة في غير موضعها المناسب.

 رفيةالدراسة اإلحصائية لألخطاء الصّ 

 بعد القيام بعملية إحصائية لألخطاء الصرفية توصلنا إلى النتائج التالية: 

 ( خطأ أي ما 14بلغ المجموع اإلجمالي لألخطاء الصرفية المرتكبة أربعة عشر )

 ويعود سبب ذلك إلى جهلهم بالقواعد الصرفية وعدم تطبيقها. %8،86يعادل 

 خطاء الّلغوية: التعليق على الدراسة الوصفية التحليلية لأل

من خالل الدراسة التحليلية التفسيرية لألخطاء يتبّين لنا أن شيوع األخطاء الّلغوية 

كان كبيرا في إهداءات مذكرة ليسانس السنة الثالثة، وتختلف األخطاء من إهداء آلخر، 
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وهناك ما هو مكّرر، والمالحظ أّن األخطاء النحوية قليلة عكس األخطاء اإلمالئية 

لوبية، وتكاد األخطاء الصرفية أن تنعدم لقّلتها، ولتتبع نسبة األخطاء الواردة كان واألس

 ال بّد من إجراء دراسة إحصائية لكّل األخطاء الواردة في النماذج األربعة المدروسة.

 صائية المقارنة لألخطاء الّلغويةالدراسة اإلح

ي التالي يمثل نوع األخطاء التقمنا بإحصاء األخطاء الواردة في هذا البحث والجدول 

 قة بنسبها المئوية:عثرنا عيلها في المدّونة المرف

 األسلوبّية الصرفّية الّنحوية اإلمالئية 

 خطأ 36 خطأ 14 خطأ 28 خطأ 80 عدد األخطاء

مجموع 

 األخطاء

 خطأ 158

 

 %22،78 %8،86 %17،73 % 50،63 النسبة المئوية

 رةخطاء الواردة في إهداءات المذكاأل تمثل إحصاء: ةيسبالنّ  ةالدائر 

 

50%

18%

9%

23% اإلمالئية

النحوية

ةالصرفي

ةاألسلوبي
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 :التعليق على الدراسة اإلحصائية

يتبّين لنا من خالل الدراسة اإلحصائية لألخطاء الواردة في اإلهداءات أّن األخطاء  

اإلمالئية قد أخذت نسبة كبيرة من خالل نسبة ورودها في المدّونة، إذ بلغت نسبتها 

في رسم الهمزة  اإلمالئية من مجموع األخطاء المستخرجة، وتخّص األخطاء 50،63%

التي يكثر الخطأ في رسمها عند العديد من الطلبة، وعلى العموم فمشكلة رسم الهمزة ال 

، وتليها األخطاء األسلوبية التي بلغت واألكاديميينيزال يلحق المتعلمين وحتى المثقفين 

ة وضع الكلمة في سياقها خطاء إلى عدم معرفوترجع هذه األ %22،78نسبتها 

، وعدم معرفة دور عالمات الترقيم )كالفاصلة، والفاصلة المنقوطة...الخ( وتليها المناسب،

ويعود سبب ذلك إلى جهلهم  % 8،81رفية بـ والصّ  %17،73األخطاء الّنحوية بنسبة 

 اعد.بالقواعد الّنحوية والصرفية وجهلهم في كيفّية تطبيق هذه القو 
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 المبحث الثالث              

 أسباب حدوث الخطأ والحلول للحّد منها                       

 أسباب حدوث الخطأ-1

ة ة شائكة فرضت نفسها بقوّ ائع قضيّ توصلنا من خالل كل ما سبق إلى أن الخطأ الشّ 

مختلفة في  ة من أوجهغة العربيّ في هذا العصر، وهي ظاهرة ذات تأثير سلبي على اللّ 

ة وتعود أسباب هذه األخطاء الشائعة إلى ازدواجية غة العربيّ كونها تغّير من طبيعة اللّ 

غة ومعناها وجود لغتين، لغة فصيحة وهي لغة الكتابة والقراءة واللغة العامية، وهي اللّ 

لغة الحديث اليومي، وهو األمر الذي أّدى إلى مشكلة اجتماعية خطيرة، ال بد من بذل 

ب عليها، باإلضافة إلى الطلبة في الجامعة أو في المدارس غياب غلّ هود الكبيرة للتّ الج

غة عنصر مهم وهو "عنصر المشافهة لدى الطلبة والذي وّلد فيهم صعوبة التهجي في اللّ 

ة الفصيحة وهي أكثر المظاهر وضوحا وتفشيا وخطورة وركاكة األسلوب ويسهل العربيّ 

رتجال )المشافهة( تفسره صعوبة الطالب في االكار وهذا ما رتيب المنطقي بين األفالتّ 

 1ع طلبته على الحديث ولو ببطء".األستاذ ال يشجّ  ألنّ 

تها بصورة ال تساعد رفية وتشعبها وكثرة تفصيالوال ننسى كثرة القواعد الّنحوية والصّ 

على تثبيت هذه المفاهيم في أذهان الطلبة بل تجعلهم يضيقون بها، واالقتصار في 

                                                             
 255، دار هومة ، الجزائر ، صربية في الجامعات الجزائريةعضعف اللغة ال ،ح بلعيدصال - 1
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حوية ال الجوانب الشكلية في بناء بنية الكلمة أو ضبط آخرها وعدم تدريس القواعد النّ 

معالجتها بما يربطها بالمعنى وهناك أسباب ترجع إلى البيئة المحيطة التي يعيش فيها 

لب يتأثر ويؤثر فيها، البيت والمجتمع واألصدقاء الذين يتعامل الطالب معهم فالطالب الطا

ف ترك قاعدة الدرس لم حو، فإن خرج من الصّ ف يدرس شيئا من النّ بين جدران الصّ 

يلمس أي تطبيق وال استخدام لما درسه وبذلك تحدث الفجوة بين ما يدرسه الطالب وبين 

 ما هو مطبق على أرض الواقع.

ومن بين أسباب األخطاء اإلمالئية ضعف السمع أو البصر لدى الطالب وقد يكون 

ضعفه في الكتابة ناتجا عن الخوف واالرتباك وبالتالي فإن ضعف الكتابة يكون ناتجا 

عن إحدى هذه األسباب، بالنسبة إلى المدرس قد يكون سريع النطق أو خافت للصوت 

نتائج سلبية على بعض الطلبة حيث يكون أو يكون نطقه للمفردات والحروف غير 

 الطالب في حيرة ّللفظ الذي سمعه خصوصا في الحروف المتقاربة في الصوت.

                                        غوية                                                                                                        الحلول المقترحة للحد من ظاهرة األخطاء اللّ  -2

والصرفّية واإلمالئية حوية ق في ظاهرة األخطاء الشائعة النّ بعد البحث المعمّ        

المتحصل عليها تطرقنا إلى ضرورة اإلشارة إلى بعض الحلول،  واألسلوبية، وبعد النتائج

فيكون في األول هو انتقاء المتعلمين األكّفاء أي يجب على المعلم أن يكون متقنا لّلغة 

دور مهم ألّنها تزيد من  وكذلك للمطالعة الطالب،ال يلحن فيها حتى يتسرب ذلك إلى 
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حو للمتعلمين دون أن ننسى تيسير النّ و  وية،اللغيرتكب األخطاء  وتجعله الثقافة الطالب 

الب لسانه من الّلحن و للمشافهة أهمية كبيرة جدا ألّن اإلنسان دائما لكي يحمي الطّ 

المشافهة تنّمي الثقة ، و ثر من حاجته إلى الّلغة المكتوبةغة المنطوقة أكبحاجة إلى اللّ 

الب المآخذ المتعارف عليها أن يتدارك الطو  دم الوقوع في كثير من األخطاء،عبالنفس و 

، طاء اللغوية التي يقع فيها غيرهعلى مستواه الّلغوي فيصبح قادرا على اكتشاف األخ

كذلك إجبارية استعمال اللغة العربية في األقسام غوي و موصوال إلى األمن اللّ تجنبها و 

جراء دراسات تقويمية لمستوىواصل سواء للمعلم أو المتعلم، و أثناء عملية الت التالميذ  ا 

ثبيت مدى معرفتهم الصرف لمعرفة قدراتهم و تفي قواعد النحو و في مختلف الصفوف 

هي القاعدة ها لألخطاء هو مرحلة ابتدائية لها أهميتها ألنّ  دفادي الجيّ تّ الو   ،بقواعد العربية

 تربويا جّيدا.           ه إعداداعد  ولغّويا، وتا علميّ ا  التي تبني الطفل بناءً 



 

 

 ــــةــــــــــــــخاتم
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 خاتمة 

إنّ موضوع األخطاء اللغوية الشائعة يستحق فعال أن يستحوذ على اهتمام 

ظ دينها وتراثها بها تحف األمة، إذألّن الّلغة هي أهم مقومات هذه  والدارسين،الباحثين 

 وتماسكها.

الطلبة تؤثر تأثيرا سلبيا على وتوصلنا من خالل بحثنا أّن األخطاء اللغوية عند          

اللغة العربية، في أوجه مختلفة لكونها تغير من طبيعة اللغة العربية، و من أهم النتائج 

التي توّصلنا إليها، كثرة األخطاء اإلمالئية لجهل الطلبة بقواعد اإلمالء و مصطلحاتها 

لمتعارف عليها ، رسم الهمزة المتوسطة و المتطرفة ألوضاع مخالفة للقواعد ا الو فقلّ 

باإلضافة إلى األخطاء األسلوبية منها التقديم و التأخير ، و عدم معرفة معاني حروف 

الجر و عالمات الترقيم ، أما بالّنسبة لألخطاء الّنحوية و الصرفية فهي قليلة مقارنة 

باألخطاء اإلمالئية واألسلوبية، ويعود ذلك إلى عدم تمكن بعض الطالب من القواعد 

جمع التثنية و فية الواضحة التي يتلقاها المتعلم في المرحلة االبتدائية والثانوية كالصر 

منها عدم تفريق الطالب بين المعرب والمبني ،فمرة  المذكر السالم، أما األخطاء النحوية 

من خالل هذه النتائج المستخلصة من هذا البحث و  نصبوا المرفوع ومرة جروا المنصوب .

، كون هذه البحوث تقرأ من بّلغة والتكوين الّلغوي الجيد من ِقبل الّطاليجب االهتمام بال

  .طرف طاّلب آخرين ويستفيدون منها
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