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مرونتها  ، وسعة معجمها ،  وسهولة قواعدها ، وثبات تمتاز اللغة العربية بــــــ

 .مستوى الفصحى فيها على مر العصور
اإلمالئية والنحوية واللغوية الشائعة غالبا ألخطاء يقع الكثير في عدد من ا-

عدم معرفتهم  أو النحوية واللغوية الصحيحة،المعرفة بالقواعد عدم نتيجة 
تأثر  أو تغيير في االتراكيب المختلفة ،وما يطرأ على رسمها من بطرق الكلمة 

العامية من كلمات بما شاع في اللغة التأثر  أو بية،بلغة أجنصحابها أ
 .وعبارات

دت إلى وقوع الك   
أ
سباب التي ا

أ
برز ال

أ
خطاء اللغوية في  الك تابيةتّ ا

أ
 :اب في ال

 .عدم معرفة قواعد كتابة الهمزات-1
 .عدم فهم قاعدة ما ينطق وال يكتب-2
 .ر والتاء المربوطةيعدم التفريق بين هاء الضم-3
 عدم إدراك الفرق بين الحرف والحركة المشبعة-4

 
 



 
 .الخلط بين الجملة االسمية والجملة الفعلية -5
 .أو تحذف منها ةعدم معرفة األحرف التي تزداد في الكتاب-6
 .عدم المطابقة بين المبتدأ والخبر-7
 .عدم معرفة عمل النواسخ-8
 .عدم معرفة ما يعرب بالحروف نيابة عن الحركات-9

 
خطاء اللغوية في الك تابة

أ
 :طرق التقليل من ال

 :يتم ذلك باتباع طريقتين   
 .طريقة التعلم والمراجعة:األولى  
 .طريقة حفظ النصوص الفصيحة واستظهارها:  الثانية 

 :   وفيما يلي بعض األخطاء الكتابية الشائعة          
 
 



 
أ
 السبب الصواب الخطا

، فاطمه، قلمة، منة، إلية، مياة
 .  ،طالبهحمزهمدينه،

مياه، منه، إليه 
قلمه،فاطمة، مدينة، 

 .  حمزة، طالبة

عدم  التَّفريق  بين التَّاء المربوطة  
 .والهاء

؟  أنتي؟ من  حالكيكيف 
  .إليكي،  منكي ،عليكي

حالِك، أنِت، 
عليِك، منِك، 

 .إليكِ 

ألن ياء المخاطبة ال تلحق إال        
صلي، البسي، اذهبي،  )فعل األمر 

لن ) أو الفعل المضارع  ..(.   كلي
 ...(.تصلي ، لم تأكلي، لن   تذهبي

 ،أنهو، أنتي، إليكي، إيطالع
  .ذالك، هاذا، الكن

اطالع، إليِك، 
أنِت، أنه،لكن، 

   .هذا، ذلك

 .إلشباع الحركات وكتابتها حروف 



 
أ
 السبب الصواب الخطا

ألنَّ التَّاء عوض عن الياء  .يا أبتِ  .  أبتييا 
المحذوفة، وال يجوز الجمع بين 

 .العوض والمعوَّض عنه
 تكتب؟   بما

 يشكو المعلم؟  ومما
 بَم تكتب؟ 

 ومَم يشكو المعلم؟
االستفهامّية ( ما ) عدم حذف ألف 

 بعد دخول حرف الجرِّ عليها؛
 والصَّحيح حذفها 

 (.  هو اهلل جل جالله )  فالمتوفِّي .فالن متوفَّى .متوفِّيفالن 
 



 
أ
 السبب الصواب الخطا

 .ألن أصلها يشتري  مشتريات مشتروات
رجال قاموا بما 
أوكل إليهم، 

 .أِكفَّاءإنهم 
 

أما . األكفَّاء مضعفة جمع كفيف، وهو األْعمى األْكَفاء
األْكَفاء غير المضعفة فهي جمع كفء؛ أي القويُّ 

: على تصريف العمل؛ هو ُكفٌء في منِصبه، ج
 .َأْكَفاٌء وِكَفاءٌ 

استمعت إلى 
 .اإلمام ِخطبة

استمعت إلى 
 .ُخطبة اإلمام

 

 .عدم التَّفريق بين الِخطبة والُخطبة
فالُخطبة   ما يُلقى . ) تمت ِخطبة فالن: مثل   

 (.على المنبر 



 
أ
 السبب الصواب الخطا

فالِخطَّة هي األرض تنزل  .للبحث ُخطَّة، وُخطط .  وِخطط، ِخطَّةللبحث 
بدًء فيختطها اإلنسان 

 .لنفسه
فاألمارة هي العالمة،  .هذه إمارة جدة . جدةأمارة هذه   

 .واإلمارة منطقة



 
أ
 السبب الصواب الخطا
على اتفقوا الطالب واألستاذ 

 .موعد االختبار
الطالب واألستاذ اتفقا على 

 .موعد االختبار
تثنى وترفع باأللف ألنها 

 خبر
 ..أربعة أسابيع. نساء عشرة

 
 ال بد من مخالفة العدد  ...أربع أسابيع.عشر نساء

للمعدود من ( 3-10) 
 .حيث التذكير والتأنيث

 .صلِّ على رسول اهلل . صلي على رسول اهلل



 
أ
 السبب الصواب الخطا

 وطالبانالمدرسة،  معلمون
 ألفينالعلم، عندي 

مكة  زائرون ،دينار
 .  يطوفون حول الكعبة

معلمو المدرسة، وطالبا 
 لاير،العلم، عندي ألفا 

زائرو مكة يطوفون حول 
 .  الكعبة

عدم حذف نون التَّثنية أو جمع  
 .  المذكر السالم عند اإلضافة

، فلمادة، كلشَّهد، كلقمر
 .     بلقلم
 

كالقمر ،كالشهد، 
 .فالمادة، بالقلم

من أنشأ  -إن معنى الفعل إنشاء  .إن شاء اهلل .إنشاء اهلل
أي إيجاد، أو تكون بمعنى  -ينشئ 

:                                      ولكن عندما نكتب. البناء
بإرادة اهلل : كأننا نقول( إن شاء اهلل ) 

 .نفعل كذا
 



 
أ
 السبب الصواب الخطا

ال يجوز اجتماع ألفين بينهما  .بناًء، جزاءً  .جزاًءا، بناًءا
 .همزة

 لم يدعوا محمد أحدا 
 

 على أبو محمد  سلمت
 

 التجار لم يقومون بدفع
                         .الضرائب  

 

 لم يدُع  محمد  أحدا
 
 

 على أبو محمد  سلمت
 

بدفع   التجار لم  يقوموا
 الضرائب 

 

فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه 
 .   حذف حرف   العلة 
 

األسماء الخمسة تجر بالياء وترفع 
 وتنصب بالياءباأللف 

 



ة للهمزة شبه المتوسطة حوال اإلعرابيَّ
أ
 :  عدم مراعاة ال

 

 (.أبناؤه، أبناءه، أبنائه ) رافقت : مثل
أبناؤهم، أبناءهم،    )مع أن (. أبناؤهم، أبناءهم، أبنائهم ) يهمل اآلباء حق 

 .يحتاجون إليهم( أبنائهم 
 (.زمالؤه، زمالءه، زمالئه ) يهنئ  
 (.أصدقاؤه، أصدقاءه، أصدقائه ) جاء  
 (.زمالؤه، زمالءه، زمالئه )مررت بـ  
 (.بقاؤك، بقاءك، بقائك ) أطال اهلل  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



لف الفارقة ومواضعها
أ
 : قاعدة ال

ألنها تفرق بين واو جمع المذكر السالم : سميت األلف الفارقة بهذا االسم 
        :مثال..والواو األصلية و واو الرفع

واو   "كلوا واشربوا وال تسرفوا" 
                                                    .جماعة

      .واو أصلية     ربنا ليكشف ضرنا ندعو  
واو رفع جمع المذكر السالم، والتي في         .فاضلون العالم مسلمو  

 "إن مسلمي العالم فاضلون " حالة النصب تصبح ياًء 
 :مواضع ك تابتها

 .الواجب  كتبواالطالب  : بعد الفعل الماضي مثل –أ 
 .الواجب اكتبوا : بعد فعل األمر مثل –ب 
 لن تعبدوا: بعد الفعل المضارع المنصوب إذا كان من األفعال الخمسة –ج 

 .إال اهلل
 
 
 
 
 
 
 



 
 ال تعبدوا: بعد الفعل المضارع المجزوم إذا كان من األفعال الخمسة مثل –د 

 .إال اهلل
 :المواضع التي ل تك تب فيها

أّن هذه األلف ال تكتب بعد جمع المذكر السالم في حالة الرفع  -أ        
 .  المدرسة حاضرون مـعلمو: مثل 

)  وال تكتب بعد الفعل المضارع المبدوء بأحد الحروف التالية  -ب        
 ( .  أنيت 

           .أن تكون سعيًدا أرجو: الهمزة    
 .أن تكون سعيًدا نرجو: النون    

   .المعلم لطالبه كلَّ خير  يرجو: الياء    
 . إلى كل خير تدعوأنت : التاء    

 
 
 
 
 
 
 


