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 مستخلص البحث
زلتمل، شيئ . ىذا اكتساب لغةاألخطاء يف  ت بور ظهكما   ابلتأكيد مر ابلطالب غلط،

 حد إىل اإلصالح بدراسة األخطاء تتجدد روح .ابلرغم من استمراره يف زلاولتو إىل الصواب
ىذا فيما يتعلق بضعف التدريس وتغذيتو الراجعة.  ويبالتصما، وتدفع ابدلدرسُت إىل عمل 
ادلواصفات العامة لألخطاء اللغوية يف مستخلصات اللغة  معرفةالبحث الكيفي يهدف إىل 

لطالب ماجستَت قسم تعليم اللغة العربية جامعة تولونج أكونج اإلسالمية احلكومية  العربية
نوع األخطاء الكتابية األكثر منها نسبة يرتكبها  معرفة، وإىل 3102-3102العام اجلامعي 

ية، ومالحظة. يشَت تمن أدوات البحث اجلوىرية ىنا دراسة مكتب. ميف مستخلصاهتالطالب 
% من  5334ما يقع الطلبة يف األخطاء الكتابية يكون يف القواعد يف  ن أكثرإىل أاحلاصل 

األخطاء أبسرىا، مث تليها األخطاء يف كتابة مهزة الوصل مكان القطع أو مهزة القطع مكان 
الوصل، يف التذكَت والتأنيث، ويف التعريف والتنكَت، ويف اإلعراب، ويف استخدام الضمائر 

عل  نسبًة. كما يشَت إىل األع. وابقي األخطاء يف ادلعجم وىي متثل ويف اإلفراد والتثنية واجلم
 متابعة ادلصطلحات ادلعاصرة.أي الطلبة والتدريس قليلون لدى ىتمام ابدلعاجم االأن 

  ، الرسائل اجلامعيةمستخلصات، الكتابيةخطاء األ  :الكلمات األساسية
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 أساسيات البحث
 ادلقدمة 

ال إلو إال ىو، جعل من آايتو اختالف اللغات واللهجات،  بسم هللا سبحانو وتعاىل،
ِلَك قال تعاىل :  ِنُكْم ۚ ِإنَّ ِِف ذََٰ ِت َوٱأْلَْرِض َوٱْخِتلََُٰف أَْلِسَنِتُكْم َوأَْلوََٰ وََٰ َوِمْن َءايََِٰتِوۦ َخْلُق ٱلسَّمََٰ

ِلِمُتَ  رسلُت سيد ا  دمح وعل  صل عل  احلبيب ادلصطف  خامت األنبياء وادلاللهم  .1َلَءايََٰت ٍۢ لِّْلعََٰ
 آلو وصحبو وسلم تسليما.

تظهر من خالل معاملة بُت أىل لغة إىل أخرى تعاون وتفاىم وزلبة وعداوة وصلح 
ت ليتحسن االتصال والتواصل بُت اوحرب، كما تظهر من خالل تعلم لغةا نظرايت واسًتاجتي

 حوائج احلياة البشرية. منلغتُت فصاعدا يف حاجة 
من اللغات األجنبية شيء شلتع، قد خياف الطالب أن يغلط يف اختبار   دراسة اللغة 

كلمة يف احلديث بلغة أجنبية، وال شك أن يف فًتة التعلم ال خيلو  الطالب من الوقوع يف 
األخطاء، ىنا فليدرك الطالب أنو يتعلم وأنو يف البداية أي مرحلة من مراحل تعلم اللغة اليت 

ن جييدىا، وأنو ال يستحيي يف زلاولتو أن خيطأ، من ادلستحيل ال ينطق هبا أصال ويريد أ
وقلما أن جييد الشخص يف اكتساب لغة أجنبية دون غلط مسبق. قال اإلمام رلاىد : ال 

 .2يتعلم العلم مستحي وال متكرب
االجنبية كانت شيئا مأمورا، ىنا يود الباحث  أن   اتاللغ متعلجديرا ابلذكر أن 

م الصحايب يف السنة الرابعة من اذلجرة تعلّ   دمح ملسو هيلع هللا ىلص لتعلم اللغة ادلختلفة.يشَت تشجيع النيب 
صل  هللا  -أمرين رسول هللا  : هنع هللا يضر زيد بن اثبت قال هنع هللا يضر لغة اليهود، زيد بن اثبت اجلليل

ن يهود عل  كتايب ، : إين وهللا ما آمهنع هللا يضر فتعلمت لو كتاب يهود، وقال -لم عليو وس
                                                           

1
 سورة الروم آية 22  

2
  اصر إبراىيم الشرعة. "معامل الفكر الًتبوي عند اإلمام البخاري من خالل تراجم أبواب كتاب العلم يف صحيحــو." 

.)3102( 
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، وأقرأ لو إذا  حىت حذقتو، فكنت أكتب لو إذا كتبفتعلمتو ، فلم دير يب إال نصف شهر 
واإلمام أمحد بن  3645واإلمام أبو داودرقم   2715الًتمذي، رقم رواه اإلمام  )(ُكِتب إليو
 (. 5/186حنبل 

تُت فيبدو إن البطل أ اس لو قدرة ابلغة يف التحدث أبكثر من لغ بالالدلا خيطر عل  
لو دور فائق يف فتح سلك  Agus Salim يدع  أكوس ساملإبندونيسيا الوطٍت البارز 
نعزيز العالقة الناطق الرمسي دلكتب إندونيسيا ابألمم ادلتحدة وعل  مقدمتها يف دبلوماسي و 

من  شهر آب عام  17وإندونيسيا أايم قبل استقالل البلد يف  ودمشق الثنائية بُت مصر
لو إمكانية  Youtubersلدى يوتوبر   Fiki Nakiوبعده. كما يبدو أن فيك  اكي  1945

 سبحان هللا إلندونيسيا. متفوقة يف االتصال مع اللغات األجنبية ادلتعددة.
ومن مجلة فنون اللغوية الضرورية اليت حفل بدراستها األكادميون اللغويون ىكذا 

شأن يف ترقية مستوى الدارسُت يف إطار تعليم اللغة  حديثًا منها األخطاء الشائعة اليت ذلا
أن التصحيح من األخطاء اللغوية شلا يساعد األكاددييُت منها اللغة العربية حيث اعتقد 

 والطلبة عل  سالمة نطقهم وكتابتهم كما يعينهم يف تنمية قدراهتم اللغوية.
غوية ضمن الفروق اللغوية يف الواقع حفلت الدراسة قدديًا وحديثًا بروائع األخطاء الل

 وشلا يلفت انتباه الدارسُت وحيدِّث مهمهم الدراسية. منها كتاب " الفروق اللغوية " اليب
من أعالم القرن الرابع اذلجري وذلذا الكتاب مكانتو 3ىالل احلسن بن عبدهللا العسكري

 وأرضاه. رمحو هللا  –قرآ ا ورواية وشعرا وغَتىا  –اخلاصة يف فهم النصوص العربية 
                                                           

3 لو  العسكري...أبوىالل احلسن بن عبدهللا بن سهل بن سعيد ابن حيي بن مهران اللغوي العسكري. عامل لغوي رائد،
دب جهدزلفوظ يف رلاالت البالغة والنقد واألدب، تتلمذ عل  يد خالو أيب أمحد العسكري. والغالب عل  مؤلفاتو األ

ومايتصل بو. فلو كتاب مجهرةاألمثال، ديوان ادلعايل ومعاين األدب،و كتاب يف شرح احلماسة، وكتاب أعالم ادلعاين يف 
معاين الشعر ولو ديوان شعر؛ وكتاب الصناعتينالشعر والنثر...وإىل ىذا الكتاب األخَت تعود شهرتو يف اتريخ النقد 

لغوية مثل: التلخيص؛ادلعجم فيبقية األشياء؛ الفروق اللغوية؛ ماتلحن فيو  والبالغة العربيُت. ولو كتب أخرى ذات صفة
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حيتمل أن ظهور األخطاء الشائعة يف اللغة العربية كتابة كانت أو نطقا سيؤدي حتما 
لذا هبذا الفن  وهللا خَت مستعان.4إىل إفساد العربية ومتييع دالالهتا وسلبها دقتها ومجاذلا. 

الناطقُت هبا أن يضعوا مالحظاهتم فيما يستصعب عل   ديكن دلدرسي اللغة العربية لغَت
طالب استيعاهبا كما يضعوا ذلا من ختطيط لعالج درجة الصعوبة القائمة أثناء الدرس. من ال

خالل ىذه الدراسة التحليلية يتبلور ما حيتمل أنو من تقصَت ادلدرس من خالل أداء واجباتو 
 .البالتدريسية أو من تقصَت الط

الغالب أن  يعّد مستخلص الرسالة من أىم جزء يف البحث العلمي، من ادلطلوب يف
يرِد مستخلص يف صفحات أوائل وقبل مقدمة البحث ألمهيتها وذلك ليلفت هبا ويسحب 

 من مَثّ حيتمل أن يتابع القارئ اطالعو عل  البحث أو يًتكو.و  انتباه مجاىَت من الناس،
يف إعداد ادلستخلص ال بد أن يكون لدى الباحث إمكانية جيدة يف تعبَت لغة البحث 

شلا يعجب قارئها، وألمهية ادلستخلصة يف موضوع البحث ىذا األمر شيء  ووصفها ابختصار
 عظيم ابلنسبة لطلبة غَت العرب الذين يتعلم وحياول كتابة الرسائل العلمية بلغة الضاد.
. اللبس 5أشار اترجيان أن مثة عالقة وثيقة وراء األخطاء اللغوية بينها وبُت تعليم اللغة

 ضحضَت درس الكتابة وتقدديو وسبق زمانو جيلب األخطاء واألغالط والغموض والزلة يف
 اللغوية ادلزمنة ابلطلبة، وقد يظهر ذلك يف مستخلصات البحث.

                                                                                                                                                                      

 ,Global ArabicEncyclopedia العادلية العربية ادلوسوعة عن العامة؛نوادرالواحدواجلمع. نقال
http://www.mawsoah.net 
4 ى ادلتقدم يف معهد اللغة العربِت انظر عبد هللا سليمان اجلربوع وآخرون. األخطاء اللغوية التحريرية لطالب ادلستو 

. وعبد 1993ّتامعة أم القرى. ادلملكة العربية السعودية : جامعة أم القرى معهد اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا . 
. إميل يعقوب. معجم اخلطأ 1998الّلطيف أمحد الّشويرف. التدريبات اللغوية. منشورات كلية الدعوة اإلسالمية. 

.  دمح مصطف  ابحلاج. كتابة التقرير العلمي.اخلمس: مطابع عصر 1983للغة. بَتوت: دار ادلاليُت. والّصواب يف ا
 اجلماىَت. دون السنة.
5
Lihat Henry Guntur Tarigan & Tarigan, Pengajaran Analisis Konstrastif Berbahasa. Bandung: 

Angkasa, 1990.p.67 
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 اإلطار النظري
 الكتابة يف لغويّة أخطاء نظرية .أ 

 اللغوية األخطاء ىي ما .1
 يعزو فاألول(. error)كـ اخلطأ مصطلح(mistake)كـ اخلطأ مصطلح بُتCorder كوردر يفرق
 النظامية غَت االضلرافات ىي أهنا أخرى بعبارة ،أي(slip) االنزالق حلصول ادلظهري االضلراف إىل

 من شيئا الدارس عمل ما وإذا.  غَتىا أو العصبية األسباب أو األحكام عدم لسبب النطق يف كاخلطأ
 كعناء منو، غفلة رلرد عن وإمنا اجلاري اللغوي للنظام معرفتو عدم عن  اتج غَت وكان اللغوي االضلراف

 . ذلك أشبو وما سافرة عصبية أو صحية مشكلة أو
 وكان الوسيطة اللغة لدى الكفائي االنعكاس عن عبارة اخلطأ أنCorder كوردر ويعترب وابلعكس،

 وابلتايل خاص، مستوى يف الدارس كفاءة عن ويصور الدائم النظامي االضلراف إىل يعزو ادلصطلح ىذا
 النظام تشويش معرفتو عدم عن الناتج واالضلراف اللغوي االضلراف الدارس عمل ندماع اخلطأ حصل
 يف االضلراف يعمل مث واخلرب، للمبتدأ الصحيح البنائي الًتكيب الدراس يعرف مل كأن ادلدروس، اللغوي
 (.error)كـ اخلطأ من االضلراف ىذا فيعد. الًتكيب

 عن الناتج اخلطأ بُت يفرقون قد الباحثُت أبن كراشُتو  وبورت دوالي من كل أشاد أخرى،  احية من
 معرفة قلة عن الناتج واالضلراف ادلظهر أنوChomsky اعتربه ،والذي(fatigues) والتعب العناء
 . الكفائي ابلعامل مساه حيث ادلدروسة اللغوية القواعد الدارس
 بُت الفرق عل Corder كوردر مع يتفقون وأصحابو دوالي كان ادلالحظات، ىذه من وانطالقا

 كلهم استخدم فقد آخر جانب ومن. جانب من ،ىذاerrorوmistakeمصطلحُت
 حصول وأسباب صفات إىل النظر بغض اللغوي االضلراف أمناط مجيع إىل للعزوerrorمصطلح
 االضلراف حقيقة ضحديد الصعب من أنو إىل عندىم األمر ويرجع ادلدروسة، اللغوية القواعد يف االضلراف

 ىذا وعل .  صارم وحذر دقيق ضحليل إىل ذلك حيتاج وإمنا. errorأوmistake  احية من ىوأ
 إجراء يتطلب وابلتايل طويل، وقت إل حيتاج االضلراف حقيقة ضحديد أن إشاري بشكل يعٍت السباب
 (.فحسب مرتُت أو مرة الدراسة والتكفي) ومتواصلة دؤوبة بصورة والبحوث الدراسة
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 األخطاء دراسة أىداف .2
 اليت األىداف ىي التطبيقية األىداف.  النظرية وأىداف تطبيقية أىداف ذلا األخطاء مطالعة إن

 ادلعلم يعُت أبن التعليم وإمتام ادلدرسية الكتب إلعداد  feedback الراجعة التغذية لنيل تستخدمها
 ىذا. الدارس للغة الكفاءة لتقوًن ةادلناسب النقاط واختبار اإلضافية ادلواد وإصالح والتدريب األداء ترتيب
 األخطاء لتجنب الفعال اللغة تعليم من أكثر يركز بل الدارس بقدر اليهتم األىداف من النوع

 .الدارس يواجهها اليت والصعوابت
 النوع هبذا.  اذلدف للغة التعليمية اإلجراءات استيعاب زلاولة إىل فًتجع النظرية األىداف وأما 

 : عن النظرية لنيل األخطاء ضحليل يدرس األىداف من
 اذلدف اللغة التعليم إسًتاتيجية حقيقة) 1 
 الدارس يستخدمها اليت الفروض) 2 
 . الوظيفي االتصال نظام حقيقة) 3 
 

 : وىي األخطاء، ضحليل لدراسة أىداف ثالثة فهناك اجلربوع عند وأما 
 حيث    هبا اخلاصة ادليدانية االتاجمل يف والبحث اللغوية الدراسة عن ينبثق لغوي، ىدف) 1 
 .ادلختلفة اللغة علوم دراسة رلاالت يف أساسية عملية وسيلة األخطاء ضحليل إن
 .اللغة اكتساب يف الدارس مساعدة يف تسهم أهنا) 2 
 العربية اللغة بتعليم خاصة سياسة وضع خدمة يف بدورىا ستوضع ومفًتحاهتا نتائجها أن) 3 

 مجيع يف عامة بصفة لغوية سياسة وضع إىل حاجة يف أبننا علمنا مدروسة، أسس عل  هبا الناطقُت لغَت
 .اجملاالت

 عن أبدلة الباحثُت تزويد منها رلاالت عدة يف األخطاء دراسة تفيد أن اآلن ادلالحظ واألمر 
 التعليمية ادلواد إعداد يف تفيد أهنا كما الكتساهبا الفرض يستخدمها اليت واألساليب اللغة تعلم كيفية
 .  ادلناسبة التقدًن أساليب واختيار ادلناىج ووضع

 

 الكتابية اللغوية األخطاء .3
 

 : أصناف أربعة ىذا ضحت يندرج
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 األسلوب يف أخطاء-3          القواعد يف أخطاء -1
 اإلمالء يف أخطاء-4          الداللة يف أخطاء -2

 

 القواعد يف أخطاء .أ 
 

 والتنكَت التعريف يف أخطاء (1
 التعريف ال حذف يف أخطاء أ( 

 االسم  ألن غلط، وىو(( اليت توجيهات وفيو: ))مثال فيكتب ادلوصول، ابالسم النكرة بعضهم يصف
 التوجيهات وفيو: )) يكتب أن فالّصواب أيضاً، معرفة بو ادلوصوف يكون أن وّتب معرفة، ادلوصول

 ((.اليت
 

 أخطاء يف زايدة ال التعريفب(
طاء يف زايدة ال التعريف يف االسم الّنكرة فيكتب مثال: ))إن اللغة العربية ظهرت أخ

لغة (( وىو غلط، فالّصواب أن يكتب : ))إن اللغة العربية اللغة السياسية
 6((.السياسية

 )ج( أخطاء يف استعمال االسم ادلوصول.
سم ارتكبتها(( وىو غلط، ألن اال الذينيكتب بعضهم مثال: ))صحَّحُت األخطاء 

ادلوصول )الذين( خاص ّتماعة  الذّكور العقالء، والجيوز استعمالو للجمع غَت 
 ارتكبتها((.اليت العاقل، والّصواب : ))صحَّحُت األخطاء 

 

 أخطاء يف أدوات الشرط    2)
يكتبون :))كّلما انتشر الّتعليم كّلما تقّدمت األمة(( بتكرار كلمة كّلما وىو غلط، 

انتشر الّتعليم تقّدمت األمة(( بال تكرار لكلمة كّلما،  والّصواب أن يكتب : ))كّلما

                                                           
6
Ibid. 
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ذلك أن ))كّلما(( مرّكبة من كلمتُت : ))كّل( وىي ظرف زمنت منصوب، والعامل فيو 
اجلواب، و))ما( وىي نكرة موصوفة أو مصدرية، و))كّلما(( ابللفظُت معا تضّمنت 

 أهنا غَت جازمة.  معٌت الشرط، أي إهنا ضحتاج إىل مجلة شرط ومجلة جواب، إالّ 
ومجلة الشرط ىي: ))انتشر الّتعليم((، أما اجلواب فهو مجلة ))تقّدمت األمة((، وإذا 
أقحمنا ))كّلما(( عل  اجلواب فقلنا: ))كّلما انتشر الّتعليم كّلما تقّدمت األمة((، 
صارت اجلملة ))كّلما تقّدمت األمة(( مجلة شرط اثنية، ألن مجاة الشرط ىي اليت 

سنا أمام مجلتُت شرطيتُت ضحتاج كّل منهما إىل فمباشرة، فنجد أناألداة ))كّلما(( تلي 
جواب. وترك الشرط يف اجلملتُت معلقا بال جواب، جيعل الكالم  اقصا مبتورا غَت 

 مفيد، إذ اليتّم ادلعٌت إال ابجلواب.
الجتتمع  وىكذا يتبُت لنا أن ال يصح إقحام ))كّلما(( الثانية عل  مجلة اجلواب حىت

أداات شرط ومجلتان شرطيتان بال جواب، وجيب يف ىذه احلالة حذف ))كّلما(( الثانية 
 7ليستويف الشرط جوابو ويتم ادلعٌت ادلطلوب.

 

 ( أخطاء يف حروف ادلعاين3)
 تتمثل األخطاء يف نوعُت، مها حذف حروف ادلعاين أو زايدهتا.

 )أ( أخطاء يف حذف حروف ادلعاين
، ألنو حيتاج إىل ((، وىو غلطىذا االختالف: ))اليهتمون يكتب بعضهم مثال

حروف ادلعاين يف تركيب الكلمات لتكون مجلة مفيدة، والّصواب أن نستعمل حروف 
 8االختالف((. هبذاادلعاين: ))اليهتمون 

 

                                                           
7 .45. ص التدريبات اللغوية.ادلرجع السابقعبد الّلطيف أمحد الّشويرف.   
8
 Syafa’at. Op. Cit. p. 3. 
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 )ب( أخطاء يف زايدة حروف ادلعاين
ة حروف ادلعاين ألن ((، وىو غلط بزايدابللغة العربيةأن يتعلموا :((يكتب بعضهم مثال

الحيتاج حروف ادلعاين يف تركيب الكلمات لتكون مجلة مفيدة، والّصواب أن ال 
 9((.اللغة العربية أن يتعلموا:(( نستعمل حروف ادلعاين

 

 أخطاء يف استعمال بعض الضمائر  4)
 )أ( أخطاء يف حذف الضمري العائد على مذكور

((،والّصواب أن يدرس الطالبادلدرسة ىي ادلكان الذي :((يكتب بعضهممثال
ادلدرسة ىي ادلكان :(( نستعماللضمَت العائد عل  مذكور مناسبا يف تركيب الكلمة

 10((.يدرسو الطالبالذي 
 

 أخطاء يف الداللة .ب
  ( أخطاء من جهة ادلعىن1) 

أَِزَف موعد احملاضرة(( يعنون  ((، و))أَِزَف وقت صالة الّظهر: )) يكتب بعضهم 
))حان موعد ((، وحان وحضر، أي: ))حان وقت صالة الّظهرابلفعل ))أزف(( 

احملاضرة((، وىذا غَت صحيح، ألن الفعل ))أزف(( معناه : اقًتب ود ا، وىو غَت 
 اّللَِ  د ونِ  ِمن ذَلَا لَْيسَ )  -57-( اآلزَِفة   َأزَِفتِ  ) معٌت : حان وحضر. قال هللا تعاىل:

 11.-58-(  َكاِشَفة  

                                                           
9
Ibid. 

10
Ibid.. P.4.. 

11 .58-57 ، سورة النجم القرآن الكرًن  
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لقيامة، وأزفت: اقًتبت ود ا وقتها. ولو كان معٌت ))أزف((: حان واآلزفة: الّساعة  وا
وحضر كما يستعملونو خطأ، لكان معٌت اآلية : حان وقت الساعة ووقع قيام القيامة، 

 12وىو معٌت غَت صحيح، ألن الساعة مل تقم والجيّليها لوقتها إالّ هللا سبحانو.

 بس( أخطاء يف استعمال ألفاظ كثريا ماتوقع يف الل2)
))أُْلِقَيت احملاضر  والّصواب :يكتب بعضهم: ))أُْلِقَيت احملاضر مَثَّة ابتدأ النقاش((، 

مُثَّت ابتدأ النقاش((. أن مَثَّة )بفتج الثاء، والتاء ادلربوطة(: ىي ظرف مبعٌت :ىناك. وأما 
أن مُثَّت )بضم الثاء والتاء ادلفتوحة(: وىي حرف عطف أي )مثَّ(. وىكذا ديكننا القول 

 13بُت كلمتُت مَثَّة ومُثَّت. استعمال ألفاظ كثَتا ماتوقع يف اللبساألخطاء بسبب
 (  استبدال الكلمات غري ادلناسبة للسياق3)

فوق إحدى شرفات القصر بدينًا أحد احلرس اجلدد ثعبا ًا  نظر يكتب بعضهم: ))
 والّصواب :ياقاستبدال الكلمات غَت ادلناسبة للس وىو غلط ألن فسدَّد النار إليو((،

فوق إحدى شرفات القصر فسدَّد النار  ضخماً أحد احلرس اجلدد ثعبا اً  رأى))
 14إليو((.

 

 أخطاء يف األسلوبج.   
 أخطاء يف تركيب الكلمة (1)

 والّصواب :يكتب بعضهم: ))انضموا إىل بعضهم البعض، وسازلوا بعضهم البعض((، 
 15))انضم بعضهم إىل بعض، وسامح بعضهم بعضا((.

                                                           
12 . 47. صادلرجع السابقالتدريبات اللغوية.عبد الّلطيف أمحد الّشويرف.   
13 .85. ص ادلرجع السابق.كتابة التقرير العلمي دمح مصطف  ابحلاج.   

14 .240. ص1989شؤون ادلكتبات.  . جامعة ادللك سعود: عمادةاختبارات اللغةعبد اخلالق  دمح.  دمح  
15 .79. ص ادلرجع السابق.كتابة التقرير العلمي دمح مصطف  ابحلاج.   
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 استعمال كلمة )ادلعجم(أخطاء يف  (2)
))لديَّ اقتناع اتمة هبذا والّصواب : يكتب بعضهم: ))لديَّ قناعة اتمة هبذا الرأي((،

الرأي((. فالقناعة شيء سلتلف عن االقتناع، القناعة ىي عّفة واكتفاء يف النفس 
ورض  ابلقليل ))القناعة كنز اليفٌت((. أما االقتناع فهو موقف عقلي زلض، يفيد 

وظهر اآلن الفرق بُت القناعة واالقتناع  16وقف أو رأي أو تصرف والتسليم بو.قبول م
 رلال االستعماذلما.

 

 يف اإلمالء أخطاء.   د
اإلمالء نظام لغوي معُت. موضوعو الكلمات اليت جيب فصلها ووصلها واحلروف 

أحد  اليت تزاد، واحلروف اليت ضحذف، واذلمزة أبنواعها ادلختلفة، سواء كانت مفردة أو عل 
حروف اللُت الثالثة، األلف اللينة، وىاء التأنيث وأتؤه، وعالمات الًتقيم، والكلمات نوعية 
الواردة ابدلواد الدراسية، والتنوين أبنواعو، وقلب احلركات الثالثة وإبدال احلروف واالم 

 17الشمسية والقمرية.

 أخطاء يف حذف اذلمزة يف اذلمزة القطع  (1

( فياذلمزة القطع وحذف مّدة )آ( ءطاء يف حذف رأس العُت )واألمر ادلالحظ ىنا أن أخ
 يف اذلمزة الطويلة.

 ((. و))يف الدنيا واالخرة((األول))الباب  والّصواب :((، االوليكتب بعضهم: ))الباب 
 18))يف الدنيا واآلخرة((. والّصواب :

 أخطاء يف زايدة اذلمزة يف اذلمزة الوصل (2
                                                           

16 .73-72 دمح مصطف  ابحلاج. ادلرجع األخَت. ص ص   
17 .232. ص 1996ة: الدار ادلصرية. . اللبنانيتعليم اللغة العربية بُت النظرية والتطبيقيةحسن شحانة.   

18
 Syafa’at. Op. Cit. P..7 
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 زايدة اذلمزة يف اذلمزة الوصل. واألمر ادلالحظ ىنا أن أخطاء يف
 القرآن((. امرأة))قرأت  والّصواب : القرآن(( إمرأةيكتب بعضهم: ))قرأت 

 أخطاء يف رسم اذلمزة (3
:))منهج البحث اآليت((، و))إن شأ والّصوابيكتب بعضهم:))منهج البحث األيت(( 

 نسان((.))اإل والّصواب : ))إن شاء هللا((. و))االءنسان(( والّصواب : هللا((
 

 تصنيف األخطاء الكتابية
 

بعد زلاولة جادة يف مجع مواصف األخطاء من ْتوث لدكاتَت أمثال حسن شحاتة، عبد 
 20وىنية 19ورمضان عبد الكرًن أمحد هللا سليمان اجلربوع وعبد الّلطيف أمحد الّشويرف

إعادة  الباحث أبمهية ىفَت جزاىم هللا خَتاً،  -nawang wulandari 21و اوانج ووالنداري
إىل تصنيف األخطاء الكتابية إىل ما  ب الناطقُت بغَت العربية واستنتجالنظر يف أخطاء الطال

 يلِت :
 يتكرر عليها دارسو ادلبتدئني اخلط أو الطباعةاألخطاء يف  (1

 النوع ما يلي : اينضم إىل ىذ
 .1 زايدة بعض احلروف 

 .2 تكرار بعض الكلمات

 .3 حذف النقط من احلروف ادلنقوطة

                                                           
  عالء رمضان عبد الکرًن أمحد. األخطاء اللغوية لدى متعلمي اللغة العربية الناطقُت بغَتىا. حولية کلية اللغة العربية 19
  )2021(.ّترجا3 25)4(، ص3369.
20

 Haniah, H. Analisis Kesalahan Berbahasa Arab pada Skripsi Mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra 

Arab. Arabi: Journal of Arabic Studies, 3(1), p. 23-34. (2018). 
21

 Wulandari, N. Analisis Kesalahan Fonologis Dalam Keterampilan Berbicara Bahasa Arab. Jurnal 

Al-Fathin, 3.. p.78. (2020). 
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 .4 حذف بعض احلروف من بعض الكلمات عند كتابتها

 .5 اخللط بُت احلروف ادلتشاهبة من حيث النطق كالتاء والطاء والثاء والسُت 

 .6 اخلطأ يف التاء ادلربوطة وادلفتوحة

اخللط بُت احلروف ادلتشاهبة من حيث الشكل كالسُت والشُت والصاد 
 والضاد والطاء والظاء والعُت والغُت

7. 

 .8 22اخلطأ يف التنوين

 .9 23عدم وضوح الفرق بُت الالمُت الشمسية والقمرية

 10 اخلطأ بُت السُت والصاد والزاي والذال والسُت والثاء

 

 التعريف والتنكري (2
 يتمثل ىذا النوع من األخطاء الكتابية فيما يلي :

 .تنكَت ما ىو موصوف مبعرفة -1
 .تنكَت البدل مع اقتضاء تعريفو -2
 .ف ال حُت يقتضيها السياقحذ -3
24زايدة اْل حُت ال يقتضيها السياق -4

 

 

 25التذكري والتأنيث (3
 : من ىذا النوع ما أييت

                                                           
، 1997تدريس اللغة العربية، دمشق: منشورات جامعة دمشقن الطبعة الثانية،  زلمود أمحد سيد، يف طرائق   22

555ص  
555، ص1997زلمود أمحد سيد، ادلرجع نفسو،    23  
24 . 21-34. ص1993انظر  عبد هللا سليمان اجلربوع وآخرون. ادلرجع السابق.    
25 . 43-35. ص1993انظر  عبد هللا سليمان اجلربوع وآخرون. ادلرجع نفسو.     
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 .1 عدم مطابقة الصفة ادلوصوف من حيث التأنيث

 .2 عدم مطابقة اخلرب ادلبتدأ من حيث التأنيث

 .3 تذكَت اسم اإلشارة حُت يقتضي السياق أتنيثو

 .4 يقتضي السياق أتنيثوتذكَت اسم اإلشارة حُت 

 .5 تذكَت الضمَت حيث يقتضي السياق أتنيثو

 .6 تذكَت العدد حيث يقتضي السياق أتنيثو

 .7 عدم مطابقة خرب أن وامسها من حيث التأنيث

 .8 تذكَت الفعل حيث يقتضي السياق أتنيثو

 .9 عدم مطابقة الصفة ادلوصوف من حيث التذكَت

 .10 ف من حيث التأنيثعدم مطابقة الصفة ادلوصو 

 .11 عدم مطابقة اخلرب ادلبتدأ من حيث التذكَت

 .12 أتنيث اسم اإلشارة حُت يقتضي السياق تذكَته

 .13 أتنيث الضمَت حُت يقتضي السياق تذكَته

 .14 أتنيث العدد حُت يقتضي السياق تذكَته

 .15 أتنيث الفعل حُت يقتضي السياق تذكَته
 

 26حروف ادلعاين (4
 ضمن ىذا احلطأ ما أييت:من 

 .1 إمهال حرف اجلر حُت يقتضي السياق ذكره

 .2 زايدة حرف اجلر حُت يقتضي السياق ذكره

 .3 استعمال حرف جر غَت مناسب

                                                           
 . 44-53. ص1993. السابقانظر  عبد هللا سليمان اجلربوع وآخرون. ادلرجع  26
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 .4 إمهال حرف العطف حيث يقتضي السياق ذكره

 .5 زايدة حرف العطف الحيث يقتضي السياق ذكره

 .6 استعمال الواو بدل أو  

 .7 اء يف جواب الشرطإمهال الف

 .8 إمهال واو احلال حُت يقتضي السياق ذكره 

 .9 زايدة أن ادلصدرية

 .10 حذف أن ادلصدرية حيث يقتضي السياق ذكرىا
 

 استخدام الضمائر (5
 .1  حذف الضمَت العائد عل  مجلة الصلة

 .2 استخدام الضمَت الغائب مكان ضمَت ادلتكلم

 .3 ادلتصل استخدام الضمَت ادلنفصل مكان

 .4 حذف ضمَت متكلم

 .5 حذف الضمَت العائد عل  مذكور
 

 اإلفراد والتثنية واجلمع (6
 .1 إفراد ما يقتضي السياق تثنيتو 

 .2 إفراد ما يقتضي السياق مجعو

 .3 مجع ما يقتضي السياق إفراده
 

 27اإلعراب (7
 من نوع ىذه األخطاء ما يلي :

                                                           
 . 58-61. ص1993انظر  عبد هللا سليمان اجلربوع وآخرون. ادلرجع السابق.   27
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 .1 إمهال التنوين ) تنوين النصب( 

 .2 رفع ما يقتضي السياق نصبو

 .3 رفع ما يقتضي السياق جره

 .4 نصب ما يقتضي السياق رفعو

 .5 جر ما يقتضي السياق نصبو

 .6 إثبات النون يف الفعل ادلضارع ادلنصوب

 .7 إثبات النون يف الفعل ادلضارع اجملزوم

 .8 إثبات النون يف الفعل ادلضارع ادلرفوع

 .9 لغة أكلوين الرباغيث

 .10 عدم حذف عُت الفعل ادلضارع األجوف اجملزوم

 .11 عدم حذف عُت الفعل ادلضارع ادلنقوص اجملزوم

 .12 صرف ادلمنوع من الصرف

 .13 عدم حذف الياء من ادلنقوص يف حالة الرفع

 .14 كسر مهزة أن فيما يقتضي السياق فتحها

 .15 فتح مهزة إن فيما يقتضي السياق كسرىا
 

 لفعلزمن ا (8
 .1 استخدام ادلاضي يف موضع ادلضارع
 .2 استخدام ادلضارع يف موضع ادلاضي

 

 األسلوب (9
 .1 زايدة كلمة أو أكثر .3 حذف كلمة أو أكثر شلا يقتضيو السياق
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 .2 ترتيب ادلفردات داخل اجلملة .4 28استعمال الكلمة مكان أخرى ) ادلعجم (

 
 منهجية البحث

 االستقرائي التحليل بطريقة األخطاء ضحليل يتم كما احلالة دراسةال طريقة عل  البحث ىذا يتم
 سوسيلوSusilo Rahardjoرأي .الكتابية األخطاء ارتكاب يف والتكرار الكمية الستكشاف

 من شيء يف البحث طريقة ىيCase studyأو  حالة دراسة أن النفس علم يف لو كتاب يف راىارجو
 شاملة دراسة  خالل من احملتملة حلوذلا مع مشاكل هبا ويكشف  عنو معلومات وكل احلالية األوضاع
 . ومتكاملة
 جامعي عام العربية اللغة قسم ماجستَت طالب مستخلصات الوصفي البحث ىذا حيلل ىكذا

 بعض دراسة من التحليل بيا ات أتيت ابإلضافة البحث، ذلذا أساسية وجعلها ،2013-2014
 .الكتابة يف خاصة األخطاء بتحليل عالقة ذلا حيث أكونج لونجتو  جامعة يف مكتبة يف ومراجع مصادر
 اإلذن احلكومية اإلسالمية أكونج تولونج ّتامعة العليا الدراسات كلية مكتب من الباحث طلب

 أن القول ديكن. اجلامعية ورساالهتهم للجامعة العليا الدراسات كلية طالب مستخلص عل  ابطالع
 الباحث قام. واإلنكليزية العربية من األجنبية اللغات إحدى و اإلندونيسة عل  ادلستخلصات معظم
 مستخلصات صورة من نسخ مستخلصات حصر عل  واتفق عندىم، عربية مستخلصات ْتصر
  .2014-2013 اجلامعي العام خرجيي من للجامعة العليا الدراسات كلية لطالب
. وطالبة طالب 15 إىل عددىا يبلغ اليت تَتادلاجس رساالت يف عربية مستخلصات ىي البحث وعينة
 مكتبة ومراجعة زايرة خالل وسعو يف ما بكل الباحث حاول مث استقراءىا، خالل من معاجلتها متت
 .احلكومية اإلسالمية أكونج تولونج جامعة يف العليا الدراسات كلية ومكتبة العربية اللغة تعليم قسم

 سبيل عل  ْتثية أعمال الطريقة ىذه يف يتم ورلاالهتا غراضهاأ اختالف عل  العلمية البحوث بعض يف 
 السيكولوجية، واالختبارات الشخصية، واخلربة االجتماعي، والتاريخ وادلقابلة، ادلالحظة: ادلثال

 عملية خالل من الشخصية اخلربات واسًتجاع ادلالحظة ابستخدام الباحث اكتف . الطبية والفحوص
 ادليدانية الدراسة يف الباحث أعدّ  البيا ات مجع طريقة يف أخرى وبعبارة. اجلامعة صفوف يف التدريس

                                                           
28 . 64. ص1993انظر  عبد هللا سليمان اجلربوع وآخرون. ادلرجع نفسو.    
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 أشار. ادلتاحة الواثئق مطالعة خالل من ادلكتبية ودراساتو الشخصية خرباتو لذلك أعدّ  كما مالحظاتو
 البحث أدوات يف األساسي البحث أداة أن Sugiono سوجيونو و Nasution  اسوتيون
  .مكتبية دراسات عل  ادلوضوع بدراسة يقوم أن يريد والباحث. نفسو الباحث ىو الكيفي أو الوصفي
 : يلي ما إىل وضحليلها البيا ات مجع وأسلوب البحث معاجلة خطوات حصر ديكن

 ضحتها يندرج ما وضحديد الكتابية األخطاء أنواع إثبات .أ 
 اخلطاء مواضع يف إشارة ووضع أخرى تلو واحدة ادلستخلصات تفتيش .ب 
 .اإلمجايل إىل التفصيلي األخطاء تصنيف .ج 
 .آخر نوع أو واحد نوع من األخطاء ويف التكرار يف النظر إعادة .د 
 . هنائياً  نقال احلاسوب بر امج إىل األخطاء نقل .ه 

 مجيع الباحث حياسب حييث percentace system النسبة نظام الصدد ىذا يف الباحث استعمل
 والتنكَت التعريف أو أوالطباعة اخلط يف ادلثال سبيل عل . ادلوجودة خلصاتادلست مجيع يف األخطاء
. نسبةً  منها األدىن إىل اجلدول يف الًتتيب مع نسبة األخطاء أبكثر اإلخبار و اإلشارة وابلتايل. أوغَتمها
 فيو ةاجلامع يف العربية اللغة لتعلم  مقرر كتاب أن ابلباحث مر إذ ىنا، الباحث يتطاول ال صراحة،
 .بعده عام إىل عام طباعة من ابلتيصويب  االىتمام وقلة إمهال

 

 ومناقشتهاحتليل البياانت 
 عمدا الباحث واختار مستخلصاً، 15 وعددىا للمستخلصات الباحث مجع مت األساس، عل 

 .وطالبة طالبان 3 فطلع عليو، الباحث تعليقات منو األقل
 األفالم ابستخدام ادلفردات تعليم يف احلديثة التعليمية لالوسائ أتثَت: رسالتو وعنوان الطالب -1

 والكومبيوتر
 عّرف األوىل الفقرة. فقرات( 7) سبع فيهما صفحتُت عل  ىذا الباحث الطالب مستخلص أن علما

 تعليم يف احلديثة التعليمية الوسائل أتثَت: رسالتو وعنوان البحث إصدار وسنة نفسو عن الباحث
 منها خترج اليت اجلامعة اسم إىل أشار مث قيده رقم يكتب ومل. والكومبيوتر األفالم ابستخدام ادلفردات
  .كلمات أبربع األساسية الكلمات الفقرة تلي مث. للرسالة ادلشرف ابمسي الفقرة وأهنت
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 ابالختصار، يكتفي وال هبا ادلغروم الطويلة ابللغة فيو الباحث أييت إذ  احية من ابدلستخلص ليس وىذا
  .صفحات 5 و صفحات 3 بُت يكون ادللخص ألن  احية من ادللخص من يسول
 يف عليها االطالع فيمكن ادلستخلص، صفحيت يف اللغوية األخطاء يف أما ادلستخلص زلتوى يف ىذا

 :التايل اجلدول
 أتثري: رسالته وعنوان القيد رقم كتابة دون الطالب  دلستخلص الباحث مالحظات:   جدول

   والكومبيوتر األفالم ابستخدام ادلفردات تعليم يف احلديثة ليميةالتع الوسائل
 وصف اخلطأ موضوع اخلطأ الصواب اخلطأ  رقم
اإلسالمّية   ّميةاإلسالمّية احلكو  1

 احلكومّية 
الشدة عل  غَت احلرف  كتابة اخلط أو الطباعة

 ادلناسب
 يةّ الكلمات اإلشار  2

 
الشدة عل  غَت احلرف  كتابة اخلط أو الطباعة اإلشاريّة الكلمات

 ادلناسب

كتابة مهزة الوصل  ضحت إشراف اشرافاضحت  3
 مهزة القطع

قطع ألهنا  إشرافاذلمزة يف 
 يف أول اسم

حذف اْل حُت يقتضي  التعريف والتنكَت األستاذ الدكتور تاذ الدكتورأس 4
 السياق

 ادلفراتكانت  5
 من عناصرعنصر 

كانت ادلفردات 
 صرعنصراً من عنا

حذف بعض احلروف من  اخلط أو الطباعة
 بعض الكلمات عند كتابتها

 تنوين النصب(إمهال التنوين ) اإلعراب   6
فاءة .... كألن   7

 لي ع وقفمت
كفاءة .... الألن 

 متوقفة عل 
عدم مطابقة خرب أن  وامسها  التذكَت والتأنيث

 من حيث التأنيث
كتابة األلف اللينة    8

 ايء
ف يط يف عل  حر زايدة التنق

 جر.
 

 زايدة التنقيطكتابة األلف اللينة حيتاج إىل وسائل الوسائل  يلحيتاج إ 9
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 ايء اإلعالم اإلعالم
زايدة اْل حُت اليقتضيها  التعريف والتنكَت   10

 السياق
تعليم اللغة  11

 ةيياألجنب
تعليم اللغة 
 األجنبية

 زايدة احلرف اخلط أوالطباعة

 يف استخدام مواد 12
 الدراسة

يف استخدام 
 وسائل التعليم

استعمال الكلمة مكان  ادلعجم
 أخرى

كتابة مهزة القطع  االبتدائية دائيةاإلبت 13
 مهزة الوصل

اذلمزة يف االبتدائية وصل 
 ألهنا يف أول اسم

كتابة األلف اللينة  كذلك كذالك 14
 الواجبة حذفها

زايدة احلرف ومتد الذال يف 
 النطق ال يف الكتابة 

كتابة األلف اللينة  حىت حيت 15
 ايء

 

كتابة األلف اللينة  األخرى. .ياألخر  16
 ايء

تنقيط الياء دليل عل  أن ما 
 قبلها مكسور حركًة.

كتابة مهزة القطع  االختبار  تبار إلخا 17
 مهزة الوصل

اذلمزة يف االختبار وصل ألهنا 
 مصدر اخلماسي 

ة القطع كتابة مهز  واالستفتاء فتاءاإلستو  19
 مهزة الوصل

أما مهزة االستفتاء فوصل 
 ألهنا مصدر السداسي

ىي أما طريقة ...  20
 ابإلعداد...

هي فأما طريقة 
 ابإلعداد...

 إمهال الفاء يف جواب الشرط حروف ادلعاين

كتابة مهزة الوصل  أيضا اايض 21
 مهزة القطع

اذلمزة يف أيضا قطع ألهنا يف 
 أول اسم
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 التعريف يف يتكرر ومل اللينة األلف و اذلمزة كتابة يف وإمهالو الباحث بالطال خطأ يتكرر
 حرف ويف ادلعجم ويف الطباعة أو اخلط ويف اإلعراب ويف األسلوب ويف والتأنيث التذكَت ويف والتنكَت
 .ادلعاين

 2844124001 القيد رقم الطالب -2
 عن الباحث يعرف األوىل الفقرة. ُتصفحت عل  فقرات( 8) مثاين ادلستخلص يف الباحث الطالب جاء
 عل  العاطفي احلاصل أتثَت: ْتثو وعنوان البحث، إصدار وسنة. 2844124001:  قيده ورقم امسو،
 الفقرة وتنتهي ادلاجستَت، دراستو فيها أهن  اليت اجلامعة واسم... .  العربية اللغة تعلم يف الطالب إصلاز
 .بكلمتُت األساسية الكلمات فقرةال تلي مث. للبحث ادلشرف ابمسي األوىل
 :التايل اجلدول يف الباحث فوضعها اللغوية األخطاء يف أما ادلستخلص زلتوى يف ىكذا

 2044124881 القيد رقم الطالب  دلستخلص الباحث مالحظات:  جدول
 وصف اخلطأ موضوع اخلطأ الصواب اخلطأ رقم

درسة ادلعارف ادل 1
 ادلتوسطة اإلسالمية 

عارف" ادلتوسطة مدرسة "ادل
 اإلسالمية 

زايدة اْل حُت ال  التعريف والتنكَت
 يقتضي السياق

درسة دار الفالح ادل 2
 ادلتوسطة اإلسالمية

مدرسة "دار الفالح" 
 ادلتوسطة اإلسالمية

زايدة اْل حُت ال  التعريف والتنكَت
 يقتضي السياق

استعمال الكلمة  ادلعجم ادلاجستَت ستَتاجمل 3
 مكان أخرى

كتابة األلف  احلاصل العاطفي  احلاصل العاطف 4
 اللينة

 كتابة الياء ألفا لينة

زايدة اْل حُت ال  التعريف والتنكَت إصلاز الطالب صلاز الطالباإل 5
 يقتضي السياق

فاعل النشط مع الت 6
 البيئة

زايدة اْل حُت ال  التعريف والتنكَت تفاعل النشط مع البيئة
 يقتضي السياق

حذف اْل حُت  التعريف والتنكَتيف الفهم ومعرفة ادلواقف عرفة ادلو  فهميف  7
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يقتضي السياق  وادلهارات ادلواقف وادلهارات
 تعريفو

زايدة اْل حُت  التعريف والتنكَت   8
 اليقتضيها السياق

يت كتابة مهز  إصلاز اصلاز 9
 القطعو  الوصل

اذلمزة يف إصلاز قطع 
 ألهنا مصدر الرابعي

ا ... ىذ يرج  10
البحث معلومات  

 سهمك

يرجو الباحث ... ىذا 
 البحث معلومات ذلا مسامهة

 -ادلعجم 
 الصريف

استعمال الكلمة 
 مكان أخرى

استعمال حرف حر  حروف ادلعاين   11
 غَت مناسب

 زايدة كلمة أو أكثر األسلوب   12
استعمال الكلمة  ادلعجم ثامنالفصل ال الثمن الفصل 13

 مكان أخرى
استعمال الكلمة  ادلعجم استنتاج البيا ات لبيا اتتوليد ا 14

 مكان أخرى
زايدة اْل حُت ال  التعريف والتنكَت نتائج االختبار نتائج االختبارال 15

 يقتضي السياق
 

 .والقطع الوصل مهزيت كتابة ويف و ادلعجم ويف والتنكَت التعريف يف الباحث الطالب خطأ يتكرر
 

 ... اللغوية البيئة تكوين يف ادلعهد زلاوالت:  ارساالهت وعنوان الطالبة  -3
 الفقرة مطلع. فقرات( 8) مثاين من ويتكون صفحتُت عل  الباحثة للطالبة ادلستخلصعلما أن 

 اجلامعة واسم....  اللغوية البيئة تكوين يف ادلعهد زلاوالت: ْتثها عنوانو  امسها عن الباحثة تعرف األوىل
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 ْتثها إصدار سنة إىل وال قيدىا رقم إىل الباحثة تشر ومل. للبحث ادلشرف امسي مث إليها تانتسب اليت
 .العطف واو وبينهما بكلمتُت أوردهتا اليت األساسة الكلمات الفقرة تلي. ادلاجستَت

 :التايل اجلدول يف ومجعها اللغوية األخطاء مطالعة الباحث يسر ادلستخلص زلتوى بعد
 : رساالهتا وعنوان قيدها رقم كتبت ما الطالبة  صدلستخل الباحثَ  مالحظات:  جدول

 ... اللغوية البيئة تكوين يف ادلعهد حماوالت
 وصف اخلطأ موضوع اخلطأ الصواب اخلطأ رقم
زايدة اْل حُت ال يقتضي  التعريف والتنكَت معهد "الكمال " كونَت عهد "الكمال " كونَتادل 1

 السياق
زايدة اْل حُت ال يقتضي  التعريف والتنكَت مةمعهد دار احلك عهد داراحلكمةادل 2

 السياق
زايدة اْل حُت ال يقتضي  التعريف والتنكَت رسالة ماجستَت سالة الدراسات العلياالر  3

 السياق
اختارت الباحثة ىذا  4

 إرادةعل   يسببادلوضوع 
 شديدة الباحثة ...

اختارت الباحثة ىذا 
 ادلوضوع من رغبتها الشديدة

 تيب ادلفردات داخل اجلملةتر  األسلوب

استعمال الكلمة مكان  ادلعجم   5
 أخرى

لعوامل وما ا...  دلعرفة  6
تائج من وما نادلساعدة ... 
 ىذه احملاوالت.

... والعوامل  دلعرفة
نتائج من ال.. و .ادلساعدة

 ىذه احملاوالت.

 زايدة كلمة أو أكثر األسلوب

حذف اْل حُت يقتضي  التعريف والتنكَت رجُتصلاح الطالب ادلتخ صلاح طالب ادلتخرجُت 7
 السياق

يف مواصلة كفائتهم إىل  8
 داخل البالد

يف مواصلة دراستهم إىل 
 داخل البالد

استعمال الكلمة مكان  ادلعجم
 أخرى



                                                                                    Vol. 06  No. 01   Jan – June 2022 
                                                                                     ISSN: 2549-4813 E-ISSN: 2549 - 368X 

 

 
 

 اإلعجام أو إمهال النقط اخلط أوالطباعة داخل البالد وخارجها جهاحار داخل البالد و  9
كتابة مهزة القطع  ستشارة الدقيقةاال الدقيقة تبارةساإل 10

 مهزة الوصل 
اذلمزة يف االستبارة وصل 
 ألهنا مصدر السداسي

استعمال الكلمة مكان  ادلعجم طريقة الواثئقية الوثيقةطريقة  11
 أخرى

استعمال الكلمة مكان  ادلعجم  ضار الناطق األصليإخ 12
 أخرى

العوامل ادلساعدة يف ...  13
 ىي ...

ادلساعدة يف ... من العوامل 
 ىي ...

إمهال حرف اجلر حُت  حروف ادلعاين
 يقتضي السياق ذكره

 إمهال الفاء يف جواب الشرط حروف ادلعاين عوامل العائقة فيها فهيأما ال  ىيأما العوامل العائقة فيها  14
حذف الكلمة أو أكثر شلا  األسلوب قلة الدافعة لدى الطالب قلة الدافعة الطالب 15

 و السياقيقتضي
ضياع الطالب يف  صعب 16

 ذلجاهتم األصلية
صعوبة الطالب يف ترك 

 ذلجاهتم األصلية
استعمال الكلمة مكان  ادلعجم

 أخرى
استخدام ادلاضي يف موضع  زمن الفعل ىي يكون لدى الطالب  ىي كان لدى الطالب 17

 ادلضارع
من حروف  إمهال حرف اخلط أوالطباعة كفاءة احملادثة ادثةللحكفاءة  18

 الكلمة
 الطباعة، أو واخلط األسلوب ويف والتنكَت التعريف ويف ادلعجم يف الباحثة الطالبة خطأ يتكرر

 .ادلعاين حروف ويف
 

 االختتام 
من خالل التصفح مبستخلصات عربية يف رساالت ادلاجستَت قسم تعليم اللغة العربية 

 تتباين حقائق اتلية:، 2014-2013يف ىذه اجلامعة خلرجيها العام اجلامعي 
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 بعد احلساب ادلستمر وادلتابعة يصل عدد األخطاء إىل التفاصيل اآلتية : -1
 رقم  نوع األخطاء الكتابية النسبة)%( عدد األخطاء

 1 ادلعجم 23 73
 2 التعريف والتنكَت 23 70
 3 مهزيت الوصل والقطع 21 64
 4 األسلوب 15 47
 5 حروف ادلعاين 11 35
 6 َت والتأنيثالتذك 10 31
 7 اإلعراب 6,4 20
 8 اخلط أو الطباعة 5،5 17
 9 كتابة األلف اللينة 3,2 10

 10 اإلفراد والتثنية واجلمع 2,6 8
 11 كتابة مهزة متطرفة 1,6 5
 12 استخدام الضمائر 1,3 4

311 100     
تعمال  الباحث ىي يف ادلعجم أي اس اليت يرتكبها الطالب حسب جهودأكثر األخطاء 

كلمة مكان أخرى حيث مل يسبق للطالب متابعة مستمرة يف تطور معٍت كلمات عربية مبرور 
 الزمن عرب قواميس ومعاجم معاصرة واستعماذلها لدى الناطقُت هبا من الفصحي.
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  االنطباعات
 التعبَت يصح رمبا أبسرىا، الطالب مستخلص هبا يطلع أن مقبولة عبارة ملخص عبارة أن يبدو -1
 .الدفعة ىذه وعند بعضهم عند صواب و العرب بعض عند أخطاء أهنا
 أساسي مبحتوى والتزام ترتيب يف غَتىا عن ختتلف كلها مستخلصا، 15 الباحث استلم -2

 ال منها مثاين للطالب، القيد رقم من خالية منها ثالث الطالب، ابسم تبدأ ال منها أربع. للمستخلص
 أكمل اليت اجلامعة اسم تكتب ال منها أربع ، فلكها عل  يدور ما أو 2014 التخرج سنة إىل تشَت
 .األوىل الفقرة يف ىكذا األساسية، الكلمات بوضع نسي منها واحد و ادلاجستَت، فيها

 

 التوصية
 يف عربية كفاءة ذلم شلن اجلامعة يف العربية اللغة مدرسي من أشخاصاً  اجلامعة تعُت أن حبذا -1

 العربية اللغة  وضع ضحسُت يف إضايف عمل ذلم العربية، اللغة يف العلمية البحوث ضحريرو  مراجعة
 .سنوية عربية ومسابقات العربية ادلستخلصات وضع يف مقدمتها عل  اجلامعة، يف

 مكان أي يف كمدرس ومهمة منصب لو ومت القيدية أرقامهم طلعت الذين الطالب من وحبذا -2
 جزيل وذلم الطالب من بعدىم َمن مبطالعتها ليتسٍت للتصليح، وقاهتمأ من قسطا يتيح أن يكون
  .الشكر

   ىـ.ا (( عليم علم ذي كل وفوق)) احلمد هلل القائل : 
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