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، حتّى الزّبىشيوُع األخطاِء النّحويّة واإلمالئيّة لقد بلغ 
إلى أصحابِ االختصاصِ، وحملة  بهاانتقلْت عدوى الوقوعِ 

الّشهاداتِ العليا، بحّجِة أّن المقاَم ليَس مقاَم احتفاٍل باللغِة 
الغربيّة بقدِر ما هو امتثاٌل لمتطلّباتِ التّفاعِل الّسريعِ، 

بأسرعِ الطّرقِ، مَع وجوِد حاالتٍ من ( المسجاتِ )وإيصاِل 
التّثاقِل في البحِث عن الهمزاتِ وحركاتِ الّضبِط وزخرفِة 

  .الكلماتِ ما داَم أّن الرّسالَة ستصُل دوَن هذا العناءِ 
إّن األخطاء التي يقع فيها كثير ممن يمارسون الكتابة العربية 
تعود إلى عدم الوعي بما يسهم في صحة الصياغة، بدءا 

، فحسن اختيار الكلمة (الخط)من سالمة رسم الحروف 
، (البالغة/النحو)، فدقة صياغة الجملة (الصرف/المعجم )

ويمثل الوعي بجملة هذه القواعد في تداخلها وتشابها 
 .  المدخل الحقيقي لكتابة عربية صحيحة خالية من األخطاء

 

 أهمية الدورة وضرورتها





 غربة اللغة العربية بين أبنائها



 



 اإلمالء  لغًة واصطالحاً 

 
 

في اللغة العربية فعالن ، يختلفان نطقاً ، ويشتركان في الداللة ، وهذان 
 :الفعالن هما 

 (.أَْملَـلَ ) ، ( أَْمـلَى )
وكٌل من هذين الفعلين ، يدّل على أن شخصاً يقول قوالً ، فيكتب آخر هذا 

 .القول 
وقالوا أساطير األولين اكتتبها فهي تُملى عليه بكرًة “ :يقول هللا تعالى 

 . “وأصيالً 
لُيْملِِل الذي  ووال يْأَب كاتُب أن يكتب كما علّمه هللا فليكتْب ”: وقال تعالى 

 .“عليه الحقّ 
و استعمال القرآن الكريم للفعلين ، إشارٌة كريمٌة إلى صحة استعمال 

وشيوع ( أملى ) أحدهما ، لكن الذي غلب في استعمالنا ،هو الفعل 
 . أحدهما ،ال ينفي صحة استعمال اآلخر 

هو تحويل األصوات المسموعة المفهومة إلى رموٍز فأما اإلمالء اصطالحا 
على أن توضع هذه الحروف في مواضعها الصحيحة من ( الحروف ) مكتوبٍة 

 .  الكلمة ؛ وذلك الستقامة اللفظ وظهور المعنى المراد 



 أهمية الضبط اإلمالئي

الكتابة الصحيحة شرط لتأدية المعنى بصورة سليمة ال لبس فيه 
مادة ضبط  -لألسف–همل كثير من معاصرينا أوال غموض  وقد 

ألنَّهم ال يرون أهمية  ؛إمالء الكلمة وصيغة كتابة الحرف العربي
بينما سيكون من . جدية لرسم الكلمة بطريقة صائبة صحيحة

المهم أْن نذكَِّر بما يضيُف درُس الكتابة من غنى لغوي 
واستكمال للنضج وتدريب المهارات العامة الفنية والفكرية، بما 

إذ  ؛يؤدي لوقف االنحدار والتراجع السائد في التعامل مع اللغة
ما متشوّه األخطاُء اإلمالئية ال الكتابة حسب بل العبارة والجملة 

كما تؤدي معالجة  يثير االزدراء والتحفظ تجاه مستخدم اللغة ذاك
تلك األخطاء إلى انطالقة مريحة لإلضافة واإلثراء والتقدم اللغوي 

 .ومن ثمَّ الفكري عامة

 



 الفرق بين الخطأ اإلمالئي والخطأ اللغوي

الفرق بين الخطأ اإلمالئي، واللغوي، 
اإلمالئي يحدث بسبب جهل - :واإلصبعي

:  ، والصوابمتفاؤلأنا : لقواعد اإلمالء، مثل
اللغوي يحدث بسبب جهل - .متفائل

رأيت أخوك، : لقواعد النحو والصرف، مثل
 الطباعي/اإلصبعي- .أخاك: والصواب

يحدث بسبب السهو، وارتباك األصابع، 
 .السالم: السالح عليكم، والصواب: مثل

 



 الرسم اإلمالئي
 :ثالثة وليس الرسم اإلمالئي نوعا واحدا، وإنما

 :المصحفيةالكتابة .1

، صلّى هللا عليه وسلم، عندما يأتيه سيدنا جبريل بالقرآن، يأمر كتبة الوحي بتدوينه، على الجلد وجريد النخل النبي كان
 .والحجارة

، مع انتشار حروب الردّة، سقط عدد كبير من حفظة القرآن في المعركة، أبي بكر الصديق وفي زمن الخليفة
، فُجمع في مصحف واحد، ألول مرة، وفي زيد بن ثابت على الصديق جمعه، فكلّف بذلك عمر بن الخطاب فاقترح

، مع انتشار المد اإلسالمي في كثير من البالد التي ال تجيد العربية، ُخشي من االختالف في عثمان بن عفان عهد
 .، ووزّع على األقاليمقريش قراءته، فأمر بنسخه بلغة

 .وسّمي خط الُمصحف بالرسم العثماني، نسبة للخليفة عثمان بن عفان رضي هللا عنه

وضبطه  بهالُمصحف، أي وضع النقط  إعجامهـ، تّم  86، المتوفّى سنة عبد الملك بن مروان وفي عهد الخليفة األموي،
نقطة على آخر  الضمةتمثّل بنقطة فوق أول الحرف، و الفتحة بالشكل، عندما انتشر الخطأ في تالوته، وكانت

الخليل بن أحمد  ، ثم جاءالدؤليأبو األسود  نقطة تحت أول الحرف، وفًقا لما اقترح الكسرةالحرف، و
، واإلقالبهـ، فوضع عالمات الضبط المعروفة اليوم، ووضع عالمة األلف المحذوفة،  170، المتوفى سنة الفراهيدي

 .واإلدغام، واإلخفاء

 .وفي القرن الثالث الهجري، زيدت عالمات أخرى في المصحف، واستّمرت كتابته بالرسم العثماني حتى يومنا هذا

، ”اليل“، وكتابتها ”الليل“كحذف الالم من : الحذف وقد خالف الرسم العثماني، الرسم اإلمالئي في عدة أشياء، منها
، وزيادة ”سأريكم“وأصلها ” سأوريكم“مثل زيادة الواو في : الزيادة ومنها. ”النبين“، وكتابتها ”النبيين“وحذف الياء من 

.  ”وإيتاء“وأصلها ” إيتائ”و، ”يبدأ“وأصلها ” يبدؤا“كقوله تعالى : كتابة الهمزة ومنها. ”بأيد“وأصلها ” بأييد“الياء في 
 .، وغيرها”الصالة“وأصلها ” الصلوة“كقوله تعالى : البدل ومنها

 .إال القرآن به، وال يكتب بهأي إنه وقف على القرآن، فال يكتب القرآن إال  ”توقيفي“ والرسم العثماني



 الكتابة العروضيّة والقياسيّة

 الكتابة العروضية.2

 به، وهو فن يعرف الفراهيديالخليل بن أحمد  علم العروض، اخترعه
أوزان الشعر، وله طريقة معينة في الكتابة، فما ينطق يكتب، وفيه 

 .”بيت“بدال من ” بيتن”و، ”الشمس“بدال من ” اششمس“تكتب 

  .وال تجوز الكتابة بهذه الطريقة في غير الشعر

 الكتابة القياسية.3

 .الكتابة الحديثة ، أواالصطالحية وتسمى أيًضا

وهي القواعد اإلمالئية التي نعتمدها اليوم في كتابتنا، ووضعها العلماء 
 .بناء على دراسات متعّمقة، ومراعاة تطوّر اللغة عبر العصور

ال يؤخذ بالكتابة العروضية، أو الرسم العثماني، في الكتابة  :والخالصة
 .وإنما يؤخذ فقط بالكتابة القياسية الحديثة،

 



بعض المشكالت التي تعترض اإلمالء 
 :السليم 

 
يشكل مصدًرا رئيًسا على الحروف ، مما ( السكون  ـالكسرة  ـالفتحة  ـالضمة ) وضع الحركات  بهيقصد ” الضبط " الشكل أو 

 .من مصادر الصعوبة عند الكتابة اإلمالئية 

 :الفرق بين رسم الحرف وصوته  ـأ  
 

عمرو ، : ) كما في بعض الكلمات ، ومنها على سبيل المثال  بهاإنَّ كثيًرا من مفردات اللغة اشتملت على أحرف ال ينطق 
فالواو في عمرو وأولئك، واأللف في مائة ، واأللف الفارقة في قالوا ، حروف زائدة تكتب وال تنطق ، ( . أولئك ، مائة ، قالوا 

وكان من األفضل أن تتم المطابقة بين كتابة . مما يوقع التالميذ ، والمبتدئين في الخطأ عند كتابة تلك الكلمات ونظائرها 
 .الحرف ونطقه ؛ لتيسير الكتابة ، وتفادى الوقوع في الخطأ ، ناهيك عن توفير الجهد والوقت 

 
 :ارتباط قواعد اإلمالء بالنحو والصرف  ـب 

 
لقد أدى ربط كثير من القواعد اإلمالئية بقواعد النحو والصرف ، إلى خلق عقبة من العقبات التي تواجه التالميذ عند كتابة 

. األصل االشتقاقي للكلمة وموقعها اإلعرابي ، ونوع الحرف الذي يكتبونه  ـقبل الكتابة  ـاإلمالء ، إذ يتطلب ذلك أن يعرفوا 
وتتضح هذه الصعوبة في كتابة األلف اللينة المتطرفة وفيما يجب وصله بعد إدغام أو حذف أحد أحرفه ، أو ما يجب وصله 

 .من غير حذف ، وما يجب فصله إلى غير ذلك 
 

 :تعقيد قواعد اإلمالء وكثرة استثناءاتها، واالختالف في تطبيقها  ـج 
 

إن تشعب القواعد اإلمالئية وتعقدها وكثرة استثناءاتها واالختالف في تطبيقها ، يؤدي إلى حيرة التالميذ عند الكتابة ، مما 
الوقوع في الخطأ اإلمالئي  يأمنونيشكل عقبة ليس من اليسير تجاوزها ، وليت األمر يقف عند هذا الحد ، إذ إن الكبار ال 

لوجدناه يحار في " يقرؤون " كلمة  ـعلى سبيل المثال  ـفـلو طـلب من التلميذ أن يكتب ! فمـا بالنا بالناشئة والمبتدئين ؟ 
، " يقرؤون " كتابتها ، بل إن المتعلمين يختلفون في رسمها ، فمنهم من يكتبها بهمزة متوسطة على الواو حسب القاعدة 

والبعض يكتب همزتها مفردة "  يقرأون" ومنهم من يكتبها بهمزة على األلف وهو الشائع ، باعتبار أن الهمزة شبه متوسطة 
" على السطر كما في الرسم القرآني ، وحجتهم في ذلك كراهة توالى حرفين من جنس واحد في الكلمة ، فيكتبها 

، إذ ينبغي أن ترسم همزتها "  مسؤول" بعد حذف الواو األولى وتعذر وصل ما بعد الهمزة بما قبلها ، ومثلها كلمة " يقرءون 
" على الواو حسب القاعدة ، ألنها مضمومة ، وما قبلها ساكن ، والضم أقوى من السكون كما سيمر معنا ، فترسم هكذا 

، ولكن كما أشرت سابقا يكره توالي حرفين من جنس واحد في الكلمة ، لذلك حذفوا الواو ووصلوا ما بعد الهمزة "  مسؤول
 " .مسئول : " بما قبلها فكتبت على نبرة ، على النحو اآلتي 

 
 



• 
 :اختالف صورة الحرف باختالف موضعه من الكلمة  ـ 3
 

تعددت صور بعض الحروف في الكلمة ، مما أدى إلى إشاعة الخطأ عند التالميذ ، فبعض الحروف تبقى على صورة واحدة 
 عند الكتابة كالدال ، والراء ، والزاي ، وغيرها ، وبعضها له أكثر من صورة كالباء ، والتاء ، والثاء ، والجيم ،

 
 .وما ذكرت ما هو إالّ على سبيل المثال . والحاء ، والكاف ، والميم ، وغيرها 

 
إن تعدد صور الحرف يربك التلميذ ، ويزيد من إجهاد الذهن أثناء عملية التعلم ، كما يوقعه في اضطراب نفسي ، ألن التلميذ 
يربط جملة من األشياء بعضها ببعض ، كصورة المدرك والشيء الذي يدل عليه ، والرمز المكتوب ، فإذا جعلنا للحرف الواحد 

 .عدة صور زدنا العملية تعقيًدا 
 

 :القصار * استخدام الصوائت  ـ 4
 

،  وطوالهالقد أوقع عدم استخدام الحروف التي تمثل الصوائت القصار التالميذ في صعوبة التمييز بين قصار الحركات 
الحرف ، فالضمة حركة الواو ، والفتحة حركة األلف : حركة الحرف ، ويقابله الصامت وهو :  الصائتوأدخلهم في باب اللبس 

 .، والكسرة حركة الياء 
 
 
 

الصوائت القصار حروًفا ، فإذا طلبت من التالميذ كتابة بعض الكلمات المضمومة اآلخر فإنهم يكتبونها بوضع واو في آخرها 
وكذلك الكلمات المنونة ، فإذا ما طُلب من بعضهم كتابة كلمة . ينبُع ، يكتبها التالميذ ينبعوا ، ولُه يكتبونها لهو ، وهكذا : مثل 

ويرجع السبب في ذلك لعدم " .  محمدن: " ، فأنهم يكتبوها بنون في آخرها هكذا ( محمٌد أو محمًدا أو محمٍد : ) منونة مثل 
 .والحروف التي أخذت منها " الحركات"قدرة التلميذ على التمييز بين قصار الصوائت 

 
 ـــــــــــــــــــــــــ



 
 :  اإلعراب  ـ 5

 
كما أن مواقع الكلمات من اإلعراب يزيد من صعوبة 
الكتابة ، فالكلمة المعربة يتغير شكل آخرها بتغير 

موقعها اإلعرابي ، سواء أكانت اسًما أم فعالً ، وتكون 
عالمات اإلعراب تارة بالحركة ، وتارة بالحروف ، وثالثة 

باإلثبات ، وتكون أحيانًا بحذف الحرف األخير من الفعل ، 
وقد يلحق الحذف وسط الكلمة ، في حين أن عالمة 

لم يكن ، وال تقل ، وقد : جزمها تكون السكون كما في 
، وغيرها من  يكلم : يحذف الحرف الساكن تخفيفا ، مثل 

القواعد اإلعرابية األخرى التي تقف عقبة أمام التلميذ 
 .عند الكتابة 



 ؟أين يمكن أن نرى األخطاء اإلمالئيّة

 في

 الفيسبوكصفحات. 

اإلعالنات التجارية. 

واجهات المحالت. 

الرسائل القصيرة. 

 الجرائد اليومية. 

المواقع اإلليكترونية. 

المخاطبات والكتب الرسمية. 

بعض النصوص الفنية الشعرية والنثرية. 



















































 



  تابدء الجي االوسبوع.. واحد كاتب 

سوا  منكو اوريدوال . امتحناتي
 .  الدوعا

خلوه  ياجماعةيدعي له  محدش
 السنة لمصلحته يعيييييد

https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%B4?src=hash
https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%B4?src=hash


  

تغزل أحدهم بأستاذة اللغة 
 :العربية فكتب

 ! الجميالةكيف حال جميلة 
 تختنق، جميلتك: ردت عليه 

  افتح لها تاء التأنيث للتنفس



 :كتب أحدهم

 (انتي -انته )بدالً من ( أنتِ  -أنَت )تحية عطرة للذين يكتبوَن 
 (عليكي)بدالً من ( عليكِ )تحية وتقدير لكل األشخاص الذين يكتبون  

 (.الضروف)وليست ( الظروف)تحية توقير ألولئك األشخاص مهما كانت 
 (.قولن وفعلن)وليس ( قوالً وفعالً )تحية لهؤالء األشخاص  

إن هلل )وال يكتبونها ( إنا هلل وإنا إليه راجعون)تحية وتعظيم سالم لمن يكتبون 
 (وإن إليه راجعون

 (واللهي)وال يكتبونها ( وهللاِ )تحية رقيقة رقراقة لمن يكتبون  
 (.  اللهم صلي)وليس ( اللهم صلِّ )تحية للذين يكتبون  

 :فجاء الرد تعليقا 

 المفيدتي الماعلوماتيعال  شوكران
 ياحفطكرابي 

 

 



 قضايا إمالئية



 الهمزة االبتدائيّة



 همزة الوصل

 



 الهمزة المتوسطة



 الهمزة المتطرفة



 الهمزة المتطرفة منصوبة







 حذف ألف ما االستفهامية



 التاء المربوطة والمفتوحة والهاء



 إشباع الحركات والتنوين



 حذف الواو واأللف



 حذف األلف



 حذف  النون



 الحروف التي تزاد



 كتابة األسماء الموصولة 



 األلف الفارقة



 األلف اللينة









 تصويبات إمالئية

الجملة الصحيحة إمالًء فيما 
 :يأتي هي 

 مّما تشكو ؟ .أ

 في ما تتحّدث ؟ .ب

 عّم تسأل ؟   .ج



 

الجملة الصحيحة إمالء فيما 
 :يلي

 .      نسمو بأنفسنا عن الصغائر.أ

 المادّة            مدرسواإنهم .ب

 إلى الخير اسعو.ج



 

الكتابة الصحيحة للكلمة المطلوبة 
 :في الفراغ 

 على قوم مناٌل      -------وما 
 إذا اإلقدام كان لهم ركابا 
                        استعصا.أ

                             استعصى.ب
 إستعصى.ج 



كلمتان الصحيحتان في ال
 :الفراغين 

ناشًئا        ------أعيته  -------إذا 
   فمطلبها كهالً عليه شديدُ 

          المرء ،  المروءة.أ
      المرؤوة،  المرؤ.ب
 ، المروءة المرأ.ج
 

 



 

 :الجملة الصحيحة إمالًء فيما يلي هي 
المروءة : في اثنتين  ابيههذا ابن .أ

     والكرم
المروءة : أبيه في اثنتين  إبنهذا .ب

 والكرم
المروءة : هذا ابن أبيه في اثنتين .ج

 والكرم
  
  



 

الكتابة الصحيحة للكلمة التي 
من َكُثر : تمأل الفراغ فيما يلي

 .......كالمه كثر
 خطؤه                                 .أ

 خطأه                     .ب
 خطائه.ج 



:  الكلمة المناسبة في الفراغ 
في ليل  ------أغداً تشرق 

 عيوني

 أضواءك. أ

 أضواؤك.ب 

 أضوائك .ج 

 



 

 :لعبارة الصحيحة إمالًء هي ا

 يدعوا الوطن أبنائَه         .أ

 .        يدعو الوطن أبناَءه.ب

 يدعو الوطن أبناَؤه.ج 

  



في ( جزء / دفء ) تكتب كلمتا 
حالة النصب على التوالي 

 :هكذا 

                   جْزأً / دفًئا .أ

                 جزًءا/ دفًئا .ب 

 جزءً / دفًء .ج  

  



 

عبء ) الجمع المنصوب لكلمة   
 :هو ( 

              أعباءً .أ

                       اعباءً .ب

 أعباءاً .ج
 



الجملة الصحيحة إمالًء فيما 
 :يلي هي 

 .            ازداد طالبو العلم في بالدنا.أ

 طالبو ألعلم في بالدنا           إزدادب 

 .ازداد طالبوا العلم في بالدنا.ج

  



 صوّب األخطاء اإلمالئية الواردة







 ختاماً 

 تفضلوا بقبول فائق االحترام وكلّه،،،


