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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

  
  تحليل األخطاء: المبحث األول 

م احلديثـة، يرى علماء  اللغة يف أوروبا وأمريكا أن علم اللغـة التطبيقـي هـو نتـاج حضـار
ايــــــة . وخاصــــــة نظريــــــة حتليــــــل األخطــــــاء ويــــــّدعون أن هــــــذه النظريــــــة ظهــــــرت وتأسســــــت يف 

وأن مؤسسـها هـو العـامل اللغـوي األمريكـي . السـبعينيات وبدايـة السـتينيات مـن القـرن العشـرين
  1.الفرنسي

  تعريف األخطاء  . أ

  2:فيما يلي قائمة بعدد من التعريفات اليت قدمها الباحثون ملفهوم اخلطأ

أوضح كوردر يف كتابة الفـرق بـني زلـة اللسـان، واألغـالط، واألخطـاء، : كوردرعرفه   .1
معناهــا األخطــاء الناجتــة مــن تــردد املــتكلم، ومــا شــابه ذلــك، ) Lapses(فزلـة اللســان 

ــــان املــــتكلم بكــــالم غــــري مناســــب ) Mistakes(أمــــا األغــــالط  فهــــي الناجتــــة عــــن إتي
بـــــاملعىن الــــذي يســـــتعمله فهــــو ذلـــــك النــــوع مـــــن ) Error(ف، أمـــــا األخطــــاء للموقــــ

  .األخطاء اليت خيالف فيها املتحدث أو الكاتب فواعد اللغة
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أو ســــوء اســــتخدام القواعــــد . هــــو أي اســــتعمال خــــاطئ للقواعــــد: عرفــــه ســــريفرتو  .2
ممـــا ينـــتج عنـــه ظهـــور . مـــن القواعـــد) االســـتثناءات(الصـــحيحة، أو اجلهـــل بالشـــواذ 

طــــــاء تتمثــــــل يف احلــــــذف، أو اإلضــــــافة، أو اإلبــــــدال وكــــــذلك يف تغيــــــري أمــــــاكن أخ
احلــروف، وهنــاك اخــتالف بــني األخطــاء واألغــالط، فاخلطــأ يف التهجــي أو الكتابــة 

رمبـــا يرجـــع إيل نقـــص يف معرفتـــه  Errorالـــذي حيـــدث بانتظـــام عـــرب الكتابـــة يســـمي 
 .بطبيعة اللغة وقواعدها

ــا : عرفــه عبــد العزيــز العصــيليو  .3 األخطــاء اللغويــة أي االحنــراف –األخطــاء يقصــد 
عمـــا هـــو مقبـــول يف اللغـــة العربيـــة حســـب املقـــاييس الـــيت يتبعهـــا النـــاطقون بالعربيـــة 

 .الفصحى

ومـــن هـــذه التعريفـــات تتضـــح لنـــا عـــدة مواصـــفات لالســـتجابة اللغويـــة حـــىت تعتـــرب خطـــأ 
  3:منها

ادرة مـــن الطالـــب ملـــا ينبغـــي أن تكـــون عليـــه هـــذه خمالفـــة االســـتجابة اللغويـــة الصـــ -
  .االستجابة

 .عدم مناسبة هذه االستجابة يف بعض املواقف -

تكرار صدور هذه االستجابة يصدر مـرة واحـدة اليعتـرب خطـأ، وإمنـا يعتـرب زلـة أو  -
 .هفوة
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واتفـق مفكـر اللغـة علـى . األخطاء نعرف أنواع اخلطـأ يف اللغـة تعريفوبعد البحث عن 
 4:قسيم األخطاء يف اللغة إيل ثالثة أقسام، وهيأن ت

ـا تنـتج هي األخ :)Lapses(زالت أو هفوات اللسان  .1 طاء اليت ذكر جون نوريش أ
 Short(، فصـر الـذاكرة )Lack of Concentration(عـدم الرتكيـز : من العوامل التالية

of Memory( اإلرهاق ،)Fatigue.(  

يطلــق مصــطلح األغــالط علــي ذلــك النــوع مــن األخطــاء أو ): Mistakes(األغــالط  .2
ري مالئــم فقــد تكــون اجلملـــة املواقــف الــيت يســتخدم فيهــا مــتعلم اللغـــة يف موقــف غــ

املســـتخدمة صـــحيحة مـــن حيـــث الســـياق اللغـــوي ولكنهـــا خطـــأ مـــن حيـــث ســـياق 
 .اخلطاب

حيــدث هــذا النـوع مــن األخطــاء عنـد مــا خيــرج مـتعلم اللغــة علــي ): Error(األخطـاء  .3
قاعـدة مــن القواعـد الــيت حتكـم النظــام اللغـوي املعــني مثـل عــدم التزامـه بنظــام اجلملــة 

 .ربيةيف اللغة الع

 تعريف تحليل األخطاء  . ب

مصـطلح آخـر يسـتخدمه علـم اللغـة التطبيقـي يف  (Error Analysis)األخطـاء حتليـل 
لداخليــة تعلــيم اللغــة، وهــو اخلطــوة التاليــة للتحليــل التقــابلي، ولكنــه خيتلــف عنــه وعــن املقارنــة ا

ما يدرسان اللغة، أمـا هـو فيـدرس لغـة املـتعلم نفسـه، ال نقصـد لغتـه  األوىل، وإمنـا نقصـد يف أ

                                                             
معهد (، ، حتليل األخطاء اللغوية التحريرية لدى طالب معهد اخلرطوم الدويل للغة العربية الناطقني باللغات األخرىعمر الصديق عبد اهللا 4

 8 :، ص)م2000اخلرطوم الدويل للغة العربيةن 
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حتليـل األخطـاء هـو دراسـة األخطـاء الـيت يرتكبهـا دارسـوا اللغــة  5.لغتـه الـيت ينتجهـا وهـو يـتعلم
  6.وحماولة التعرف على أسباب تلك األخطاء ملعاجلتها

وحتليـــل األخطـــاء هـــو حتليـــل بعـــدي يعتمــــد علـــى اإلنتـــاج اللغـــوي الفعلـــي ملـــتعلم اللغــــة 
ويـــرى دعـــاة حتليـــل األخطـــاء أن . املنشـــودة ولـــيس حتلـــيال قبليـــا كمـــا هـــو يف التحليـــل التقـــابلي

 7.ليس هو املصدر الوحيد لألخطاء اليت يرتكبها الطالبتدخل اللغة األم 

 أسباب حدوث األخطاء  . ت

 لــيس مصـدرها النقــل مـن لغــة أخـرى كثــرية ومتنوعـة وميكــن أن يقـال عنهــا األخطـاء الـيت
ــا أخطـــاء داخـــل اللغـــة نفســـها  ) Developmental(وأخطـــاء تطوريـــة ) Intralingual Errors(إ

وهـــذا النـــوع مـــن األخطـــاء اليعكـــس عجـــز الـــدارس عـــن الفصـــل بـــني لغتـــني بقـــدر مـــا يعكـــس 
إيل بعــض اخلصــائص العامــة يف اكتســاب اللغــة،  مقدرتــه يف مرحلــة معينــة أثنــاء تعلمــه، ونشــري

هذه األخطـاء تـدل علـي حماولـة الـدارس . وجند جذور هذه األخطاء يف إطار بينة اللغة نفسها
ا   8.بناء افرتاضات حول اللغة من جتربته احملدودة 

  

                                                             
 49. ص. 1995). دار املعرفة اجلامعية: إسكندرية( .علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية. الراجحي عبده5
 12. ، ص)1983عمادة الشؤون املكتبات، : رياض(، علم اللغة النفسييد سيد أمحد منصور، عبد ا 6
معهد (، ، حتليل األخطاء اللغوية التحريرية لدى طالب معهد اخلرطوم الدويل للغة العربية الناطقني باللغات األخرىعمر الصديق عبد اهللا 7

 15. ، ص)م2000اخلرطوم الدويل للغة العربيةن 
 السعود، امللك جامعة: الرياض( ،وىلاأل الطبعة ا، الناطقني لغري العربية تعليم ندوات وقانع يف األخطاء حتليل قفيشة، محدي 8

 100. ص) م1982
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  :وأما أسباب األخطاء اللغوية ستعرضها الباحثة فيما يلي

تنطلــق فكــرة التــداخل . التــداخل اللغويــة بــني اللغــة األم واللغــة اهلــدف .1
ة بـــني اللغتـــني  بــني اللغـــة األم واللغـــة اهلـــدف مـــن أن عناصــر النظـــام اللغـــوي املتشـــا

ل يف عمليــة الــتعلم، يف حــني تكــون العناصــر املختلفــة أكثــر صــعوبة يف تكــون أســه
ذلك، فالطالب يقوم بنقل بنيته الذهنية للغته إيل اللغة اهلدف، ومن هنا يركـز علـى 
التحليــل التقــابلي بــني اللغتــني بغايــة حتديــد نقــاط التشــابه واالخــتالف، وعليــه يـــتم 

لتجـارب دلـت علـى أن التقابـل اللغـوي احلدس باألخطاء احملتملة، إال أن كثريا مـن ا
مـن األخطـاء احلقيقيـة، كمـا أنـه قـد %)  60-50(مبقدوره أن يتنبأ فقد مبا نسـبته 

  9.يتنبأ بأخطاء ال حتدث فعليا وقد ال يتنبأ بأخطاء حتدث فعليا

هنــاك أســباب لغويــة ولكــن ال عالقــة هلــا بالتــداخل ميكــن إمجاهلــا إيل  .2
 10:األسباب التالية

  التعميم -1

انــا، وقــد يكــون مضــال يف أحيــان أخــرى، وهــذه التعمــيم قــد يفيــد أحي
الظاهرة تشمل احلاالت اليت يأيت فيها الدارس ببنية خاطئة علي اساس جتربتـه 

 . مع أبنية أخرى يف اللغة املدروسة

                                                             
 4 .ص. 1995). دار املعرفة اجلامعية: إسكندرية( .علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية. عبده الراجحي 9

 السعود، امللك جامعة: الرياض( ،األوىل الطبعة ا، الناطقني لغري العربية تعليم ندوات وقانع يف األخطاء حتليل قفيشة، محدي 10
 101- 100. ص) م1982
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يتضمن مثال استعمال قـانون قاعـدي ) أو املبالغة يف التعميم(التعميم 
ل الطالـــب صـــيغة واحـــد بـــدل اثنـــني متنظمـــني، فمـــن اجلـــائز مـــثال أن يســـتعم

ـــذا  -مـــورفيم–الفعــل املضـــارع دون  املفـــرد الغائـــب مـــع مجيـــع الضـــمائر وهـــو 
أمـــــام الفصـــــل  إبراهيمــــاضــــرب األســـــتاذ : خيفــــف العـــــبء عــــن نفســـــه، مثـــــال

  ).أمام الفصل إبراهيمضرب األستاذ : الصحيح(

 اجلهل بالقاعدة وقيودها -2

د يف إن عـــــدم مراعـــــات القاعـــــدة وقيودهـــــا، أو تطبيـــــق بعـــــض القواعـــــ
ســياقات ال تنطبــق، مــرتبط بــالتعميم اخلــاطئ وميكــن أن نفســر بعــض أخطــاء 

 :الصــحيح(األســتاذة  جــاء: مثــل، )Analogy(قيــود القاعــدة يف ضــوء القيــاس 
 ).األستاذةجائت 

  التطبيق الناقص للقواعد -3

حتــت هـــذه الفئـــة ميكننـــا ان نالحــظ حـــدوث تراكيـــب ميثـــل التحريـــف 
طلوبـــــة ألداء مجـــــل مقبولـــــة، مـــــثال نســـــتطيع أن فيهــــا درجـــــة تطـــــور القواعـــــد امل

نالحـــــظ الصـــــعوبة الـــــيت يواجههـــــا الدارســـــون يف اســـــتعمال األســـــئلة يف اللغـــــة 
ـــــة أو اإلجابـــــة عـــــن بعـــــض األســـــئلة،   كيـــــف حالـــــك أســـــتاذ؟: مثـــــالاإلجنلزي

 ."يا"ال بد يزيد حرف النداء ) كيف حالك يا أستاذ؟: الصحيح(

  االفرتاضات اخلاطئة -4

ـــــــــاك نـــــــــ خطـــــــــاء الـــــــــيت تســـــــــمى باألخطـــــــــاء التطوريـــــــــة وع مـــــــــن األهن
)Developmental .( وتنــتج هــذه األخطــاء عــن افــرتاض خــاطئ أوفهــم خــاطئ
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ألسس التمييز يف اللغة األجنبية، ورمبا كان سبب هـذه األخطـاء سـوء التـدرج 
 يف وقـت أخــرى: يف تـدريس املوضـوعات، أو ســوء عـرض مـادة الــدرس، مثـال

 ).وقت آخريف  :الصحح(

 راسة األخطاءمراحل د  . ث

  : 11هناك ثالث مراحل حتليل األخطاء

 التعرف على اخلطأ )1

وة األوىل يف دراسة األخطاء حيث يقوم املعلم تعد هذا املرحلة اخلط
بالنظر إىل اإلنتاج اللغوي للطالب وحيدد مكان اخلطأ، أي يقوم 
بتحديد املكان الذي خرج فيه الطالب على القواعد اليت حتكم 

  .االستخدام اللغوي

 تصويب اخلطأ وتصنيفه )2

يح أوجه تعد هذه املرحلة اخلطوة الثانية اليت يقوم فيها الباحث بتوض
 .االحنراف عن القاعدة املعينة

 تفسري اخلطأ )3

ويبني . تفسري اخلطأ ميثل املرحلة األخرية يف سلسلة دراسة األخطاء
الباحث يف هذه اخلطوة األخرية األسباب اليت جعلت أو أدت 

  .األخطاءبالطالب إىل ارتكاب 

                                                             
، ، حتليل األخطاء اللغوية التحريرية لدى طالب معهد اخلرطوم الدويل للغة العربية الناطقني باللغات األخرىعمر الصديق عبد اهللا 11
 9 .، ص)م2000الدويل للغة العربيةن  معهد اخلرطوم(
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 فوائد تحليل األخطاء  . ج

 12:ة األخطاء كما يليومن الفوائد اليت تعود علينا من دراس

ا،  .1 إن دراسة األخطاء تزود الباحث بأدلة عن كيفية تعلم اللغة أو اكتسا
  .د الكتساب اللغةوكذلك االسرتاتيجيات، واألساليب اليت يستخدمها الفر 

إن دراسة األخطاء تفيد يف إعداد املواد التعليمية، إذ ميكن تصميم املواد  .2
التعميلية املناسبة للناطقني بكل لغة يف ضوء ما تنتهي إليه دراسات األخطاء 

م  .اخلاصة 

إن دراسة األخطاء تساعد يف وضع املناهج املناسبة للدارسني سواء من  .3
اف أو اختيار احملتوى أو طرق التدريس أو أساليب حيث حتديد األهد

 .التقومي

إن دراسة األخطاء تفتح الباب لدراسات أخرى تستكشف من حالهلا  .4
أسباب ضعف الدارسني يف برامج تعليم اللغة األجنبية، واقرتاح أساليب 

 .العالج املناسبة

 

  

  

  

                                                             
ا، تدريسها، صعوباته: املهارات اللغوية" رشدي أمحد طعيمة، 12  308-307. ، ص)م1949دار الفكر العريب، : القاهرة(، ا"مستويا
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  األخطاء النحوية: المبحث الثاني

  يةمفهوم األخطاء النحو   . أ

من املبحث السابق نعـرف تصـنيف األخطـاء، وميكننـا أن نصـنف األخطـاء حتـت فئـات 
) حتليــــل اخلطــــاب(األخطــــاء النحويــــة والصــــرفية والصــــوتية والبالغيــــة واألســــلوبية : خمتلفــــة مثــــل

ويركــز هــذا البحــث عــن األخطــاء  13.واملعجميــة واإلمالئيــة واألخطــاء الكليــة واجلزئيــة وغريهــا
النحويــــة أي األخطــــاء الــــيت تتنــــاول موضــــوعات النحــــو، وفيمــــا يلــــي ستوضــــح الباحثــــة بعــــض 

األخطــاء يف النعــت واملنعـوت، واألخطــاء يف تركيــب اإلضــافة،  أشـكال األخطــاء النحويــة وهـي
وأخطــــــاء يف االســــــم الــــــذي  ،وأخطــــــاء يف العطــــــف واملعطــــــوف، وأخطــــــاء يف اجلملــــــة الفعليــــــة

  .الينصرف، وأخطاء يف العدد واملعدود، وأخطاء يف املفعول به

واإلفـراد األخطاء اليت تتناول موضـوعات النحـو؛ كالتـذكري والتأنيـث :  األخطاء النحوية
  14 .والتثنية واجلمع وغريها

  النحوية األخطاءأشكال   . ب

 :حتدث األخطاء النحوية يف األمور املتعددة وبعضها تشتمل على ما يلي

  األخطاء في النعت والمنعوت .1

                                                             
13Jassem, J, A, Study on Second Language Learners of Arabic: An Error Analysis 
Approach, 1st Edition, (Kuala Lumpur: A,S,Noordeen, 2000) P. 5613  

لد( نظرية علم اللغة التقابلي يف الرتاث العريبجاسم علي جاسم،  14  307. ص) 2012: ا
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ُـذكر بعـد اسـم ليبـني بعـض أحوالـه أو أحـوال مـا ) يضـاويسمي الصفة أ(النعت  هـو مـا ي
تهـــد: فـــاألول حنـــو. يتعلـــق بـــه . األصـــل يف النعـــت أن يكـــون امســـا مشـــتقا 15.جـــاء التلميـــذ ا

 . فضيلكاسم الفاعل واسم املفعول والصفة املشبهة واسم الت

وذلــك يف تســع . وقــد يكــون امســا مــؤوال مبشــتق. وقــد يكــون مجلــة فعليــة، أو مجلــة امسيــة
  16:صور

  .هو رجل ثقة، أى موثوق به: املصدر، حنو -

 .أكرم عليا هذا، أى املشار إليه: اسم اإلشارة، حنو -

جـــاء رجـــل ذو : والـــيت مبعـــىن صـــاحبة، حنـــ" ذات"الـــيت مبعـــىن صـــاحب، و" ذو" -
 .علم، وامرأة ذات فضل، أى صاحب علم وصاحبة فضل

تهد: االسم املوصول املقرتن بأل، حنو -  .جاء الرجل الذي اجتهد، أى ا

ذا العدد: ما دل علي عدد املنعوت، حنو -  .جاء رجال أربعة، أى معدودون 

ـــه يـــاء النســـبة، حنـــو - وبا إيل رأيـــت رجـــال دمشـــقيا، أى منســـ: االســـم الـــذي حلقت
 .دمشق

 .رأيت رجال أسدا، أى شجاعا: ما دل علي تشبيه، حنو -

ــام، حنــو" مــا" - ــا اإل ُ رجــالً مــا، أى رجــال مطلقــا غــري : النكــرة الــيت يــراد  ُأكــرِم
 .مقيد بصفة ما

                                                             
 595. ص) ٢٠٠١مكتبة العصرية، : بريوت. (جامع الدروس العربية. الغاليني  مصطفى15
 597- 596 .ص املراجع، نفس 16
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أنـت رجـل : الـدالتني علـي اسـتكمال املوصـوف للصـفة، حنـو" كـل وأّى "كلمتا  -
 .كل الرجل، أى الكامل يف الرجولية

 17.وينقسم النعت إيل حقيقي وسبيب

  .جاء خالد األديب: حنو. ما يبني صفة من صفات متبوعة: فاحلقيقي

جـاء الرجـل احلسـن : حنـو. ما يبني مـن صـفات مـا لـه تعلـق مبتبوعـه وارتبـاط بـه: والسبيب
  .خطه

  18.مفرد واجلملة وشبه اجلملة: ينقسم النعت أيضا إيل ثالثة أقسام

  .جاء الرجل العاقل: حنو. ما كان غري مجلة والشبهها، وإن كان مثىن أو مجعا: فاملفرد

ــا: والنعــت اجلملــة جــاء رجــل حيمــل  : حنــو. أن تقــع اجلملــة الفعليــة أو االمسيــة منعوتــا 
  .كتابا

ـرور يف موضـع النعـ ت، كمـا يقعـان والنعت الشبهة باجلملة أن يقع الظـرف أو اجلـار وا
  .يف الدار رجل أمام الكرسي: حنو. يف موضع اخلرب واحلال، علي ما تقدم

جـــاء حممـــٌد شـــجاعٌ، رأيـــت حممـــًدا شـــجاًعا، : النعـــت يطـــابق املنعـــوت يف اإلعـــراب حنـــو
ٌ عــدٌل، وشـــهد : ويف التنكــري والتعريــف حنـــو. مــررت مبحمــٍد شــجاعٍ  شــهد رجــاٌل عــدٌل ونســاء

                                                             
 597 .ص املراجع، نفس 17
 599-598. ص املراجع، نفس 18
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ُ عـــدالً  ويف  19).واجلمـــل بعـــد النكـــرات صـــفات وبعـــد املعـــارف أحـــول( الرجـــاُل عـــدالً والنســـاء
ويف اإلفـراد والتثنيـة . أخرب الرجاُل الصادقون، وأخربت النسـاء صـادقات: التذكري والتأنيث حنو

، والرجالن : واجلمع حنو ُ ُ العاقل ُ جاء الرجل قالء ُ   .العاقالِن، والرجال الع

واألخطاء يف النعت واملنعوت هو اليطابق املنعوت للنعت إما يف اإلعـراب ويف التعريـف 
. النبويـــة املســـجدزار حممـــد : والتنكـــري ويف التـــذكري والتأنيـــث ويف اإلفـــراد والتثنيـــة واجلمـــع، حنـــو

  .سجد النبوياملزار حممد : والصحيح. اليطابق املنعوت فهو مؤنث والنعت مذكر

  األخطاء في تركيب اإلضافة .2

وحكــم جــزء الثــاين منــه أنــه . املركــب اإلضــايف هــو مــا تركــب مــن املضــاف واملضــاف إليــه
 20.جمرور أبدا

: حنــو. رّ الثــاين أبــدااإلضــافة هــي نســبة بــني امســني، علــى تقــدير حــرف اجلــر، توجــب جــ
امسـان : فاملضـاف واملضـاف إليـه. ويسمى األول مضافا والثاين مضافا إليه. هذا كتاُب التلميِذ 

وعامــل اجللــر يف املضــاف إليــه هــو املضــاف، ال حــرف اجلــر املقــدر . بينهمــا حــرف جــر مقــدر
  21.بينهما على الصحسح

  22.انية وظرفية وتشبيهيةالمية وبي: اإلضافة أربعة أنواع

                                                             
 301 .ص) ٢٠٠٧دار العلوم، : جاكرتا. (قواعد اللغة العربية. عمر حممود أفندى 19
 13. ص ،)٢٠٠١مكتبة العصرية، : بريوت. (جامع الدروس العربية. مصطفى الغاليني 20
 574. ص املراجع، نفس 21
 585-584. ص املراجع، نفس 22
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هـذا : فاألول حنـو. ، وتفيد امللك أو االختصاص"الالم"ما كانت على تقدير : فالالمية
  .أخذت بلجام الفرس: والثاين حنو. حصان عليٍّ 

وضــــابطها أن يكـــــون املضــــاف إليـــــه جنســـــا ". مـــــن"مـــــا كانــــت علـــــى تقــــدير : والبيانيــــة
  .هذا باب خشٍب : حنو. املضاف بعضا من املضاف إليهللمضاف، حبيث يكون 

. وضابطها أن يكون املضاف إليه ظرفا للمضاف". يف"ما كانت على تقدير : والظرفية
  .سهر الليل مضنٍ : حنو. وتفيد زمان املضاف أو مكانه

وضـابطها أن يضـاف املشـبه بـه إىل ". كـاف التشـبيه"ما كانت على تقـدير : والتشبيهية
  .انتثر لؤلؤ الدمع على ورد اخلدود: وحن. املشبه

  23.تنقسم اإلضافة أيضا إىل معنوية ولفظية

وضـــابطها أن يكـــون املضـــاف غـــري . مـــا تفيـــد تعريـــف املضـــاف أو ختصيصـــه: فاملعنويـــة
وتســــمي . مفتـــاح الـــدار: حنــــو. بـــأن يكـــون غــــري وصـــف أصـــال. وصـــف مضـــاف إىل معمولــــه

  .أيضا اإلضافة احلقيقية واإلضافة احملضةاإلضافة املعنوية 

ما ال تفيد تعريف املضاف وال ختصيصه وإمنا الغرض منها التخفيـف : واإلضافة اللفظية
وضــابطها أن يكــون املضــاف اســم فاعــل أو . يف اللفــظ حبــذف التنــوين أو نــون التثنيــة واجلمــع

ذه الصــفات إىل مبالغــة اســم فاعــل، أو اســم مفعــول، أو صــفة مشــبهة، بشــرط أن تضــاف هــ

                                                             
 586-585. ص املراجع، نفس 23
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وتســـمى هـــذه اإلضـــافة أيضــــا . هـــذا الرجــــل طالـــب علـــم: حنـــو. فاعلهـــا أو مفعوهلـــا يف املعـــىن
ازية واإلضافة غري احملضة   .اإلضافة ا

  24:جيب فيها تراد إضافته شيئان

 ككتاب األستاذ: جتريده من التنوين ونوين التثنية ومجع املذكر السامل.  

 وأمــا . الكتــاب األسـتاذ: إذا كانـت اإلضــافة معنويـة، فــال يقـال" أل"ده مــن جتريـ
. علــى املضــاف بشــرط أن يكــون مثــىن" أل"يف اإلضــافة اللفظيــة فيجــوز دخــول 

 .املكرما سليم: حنو

ــــزورون  :يف املضــــاف حنــــو" ال"واألخطــــاء يف اإلضــــافة هــــو كمــــا اســــتخدام  إىل املقــــام ي
 .مع األسرته: حنو اسم الذي يكون الضمري فيهيف " ال"أو استعمال  اهللا، الرسول

  األخطاء في العطف والمعطوف .3

العطف هو تابع يتوسط بينه وبني متبوعه أحد هذه االحـرف وهـي الـواو والفـاء ومث وأو 
والــواو ملطلـق اجلمــع، والفـاء للرتتيــب مـع التعقيــب، ومث للرتتيـب مــع . وأم ولكـن وال وبــل وحـىت

، وأم للمعادلة، ولكن لالستدراك وال للنفي، وبل لإلضراب، وحىت الرتاخى وأو ألحد الشيئني
ْســــأَْلُكم : ويعطــــف الفعــــل علــــي الفعــــل حنــــو. للغايــــة َ ُِكمْ ُأُجــــورَُكم وال ي ــــْؤت ُ تـَُّقــــوا يـ ــــوا وتـَ نُ وإن تـُْؤمِ

                                                             
   587. ص املراجع، نفس 24
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اَلُكم ـوَ املثــال كمــا (طــف الفعــل علــى الفعــل بشــرط أن يتحـدا زمانــا، ســواء احتــد نوعــا ويع 25.أَمْ
 26.إن جتئ أكرمتُك وأُعِطك ما تريد: أم اختلفا حنو) مضى

اجلامـــد فأمـــا عطـــف البيـــان هـــو التـــابع . العطـــف ضـــربان عطـــف البيـــان وعطـــف النســـق
وجيـب  27.أقسـم بـاهللا أبـو حفـص عمـر: املشبه للصـفة يف إيضـاح متبوعـه وعـدم اسـتقالله حنـو

  28 .أن يطلق متبوعه يف اإلعراب واإلفراد والتثنية واجلمع والتذكري والتأنيث والتعريف والتنكري

وأما عطف النسق هو التابع املتوسط بينه وبني متبوعه أحد احلروف اليت قـد ذُكـرت يف 
  29.قام زيد بل عمرو: حنو. املاضي

واألخطاء يف العطف واملعطوف هي استخدام املصدر يف املعطوف عليـه الـذي معطوفـه 
يف عرفــات مث  ووقــوف: حنــو) ال يطــابق املعطــوف عليــه للمعطــوف(الفعــل املاضــي أو عكســه 

  .مبىن يرمي اجلمرة

  األخطاء في اسم غير المنصرف .4

جيـوز أن يلحقـه هـو مـا ال ) ويسمى املمنوع من الصرف أيضا(االسم الذي ال ينصرف 
 .كأمجَد ويعقوَب وعطشانَ . تنويٌن وال كسرة

  .نوع ُمينع لسبب واحد، ونوع مينع لسببني: وهو على نوعني
                                                             

 306-305 .ص) ٢٠٠٧دار العلوم، : جاكرتا. (قواعد اللغة العربية. عمر حممود أفندى 25
 617 .ص) ٢٠٠١مكتبة العصرية، : بريوت. (جامع الدروس العربية. مصطفى الغاليني 26
 132 .ص) مكتبة اهلداية، جمهول السنة: سورابيا. (ابن عقيل .جالل الدين السيوطي 27
 610.ص) ٢٠٠١مكتبة العصرية، : بريوت. (جامع الدروس العربية. فى الغالينيمصط 28
 133 .ص) مكتبة اهلداية، جمهول السنة: سورابيا. (ابن عقيل .جالل الدين السيوطي 29
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: فاملمنوع مـن الصـرف لسـبب واحـد هـو كـل اسـم كـان يف آخـره ألـف التأنيـث املعـدودة
 َ ، وزكريــــاء َ ى أو كــــان علــــى وزن منتهــــ. أو ألفــــه املقصــــورة كحبلــــى وذكــــرى. كصــــحراء وعــــذراء

  .اجلموع كمساجَد ودراهمَ ومصابيَح 

  30.واملمنوع من الصرف لسببني إما علم وإما صفة

يف االسـم الـذي الينصـرف " ال"واألخطاء يف اسم الذي ال ينصـرف هـو أي اسـتخدام 
  .يف املكة: حنو

 ي الجملة الفعليةاألخطاء ف .5

الفعــل  ، أو"ســبق الســيف العــذل: "مــا تألفــت مــن الفعــل والفاعــل حنــو: اجلملــة الفعليــة
 31."إن الباطل خمذول، ال ريب فيه: "ونائب الفاعل حنو

  32.ينقسم الفعل باعتباؤ زمانه إىل ماٍض ومضارع وأمر

جـــاء، اجتهـــد، ":  يف نفســـه مقـــرتن بالزمـــان املاضـــى، حنـــوفاملاضـــي مـــا يـــدل علـــى معـــىن
ـــم ـــاء التأنيـــث الســـاكنة، حنـــو ".وتعّل : ، أو تـــاء الضـــمري، حنـــو"كتبـــْت ": وعالمتـــه أن يقبـــل ت

، كتبُنتَّ، كتبتما"   ".كتبُت، كتبِت، كتبَت،كتبتُمْ

                                                             
 338-337 .ص) ٢٠٠١مكتبة العصرية، : بريوت. (جامع الدروس العربية. مصطفى الغاليني 30

 644. ص املراجع، نفس 31
 27. ص املراجع، نفس 32
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: واملضـــارع مـــا دل علـــى معـــىن يف نفســـه مقـــرتن بزمـــان حيتمـــل احلـــال واالســـتقبال، حنـــو
ــــل . ء، جيتهــــد، يــــتعلم،جيــــي" : ، حنــــو"لــــن" أو" مل" أو" ســــوف" و" الســــني"وعالمتــــه أن يقب
، لْن أتأخرَ " ْ أكسلْ   ".سيقول، سوف جنيء، مل

: واألمـــر مـــا دل علـــى طلـــب وقـــوع الفعـــل مـــن الفاعـــل املخاطـــب بغـــري الم األمـــر، حنـــو
ــــة وعالمتــــه أن يــــدل علــــى الطلــــب بالصــــيغة، مــــع قبــــول يــــاء ". ِجــــْئ، واجتهــــْد، وتعلــــمْ " املؤنث

  ".اجتهدى: "املخاطبة، حنو

  .وينقسم الفعل باعتبار معناه إىل متعدٍّ والزم

ــه، ويتجــاوزه إىل املفعــول بــه، حنــو ه فاعَل فــتح طــارق : "الفعــل املتعــدى هــو مــا يتعــدى أثــرُ
" الفعــل الواقــع"ويســمى أيضــا  .وهــو حيتــاج إىل فاعــل يفعلــه ومفعــول بــه يقــع عليــه ".األنــدلس

ــاوز"ل بــه، و لوقوعـه علــى املفعــو  وعالمتــه أن يقبــل . اوزتــه الفاعــل إىل املفعــول بــه" الفعــل ا
  33".اجتهد الطالب فأكرمه أستاذه" :حنو. هاء الضمري اليت تعود إىل املفعول به

والفعــل الــالزم هــو مــا ال يتعــدى أثــره فاعلــه، وال يتجــاوزه إىل املفعــول بــه، بــل يبقــى يف 
وهو حيتاج إىل الفاعل وال حيتاج إىل املفعـول ". ذهب سعيد، وسافر خالد: "له، حنونفس فاع

الفعـــل "ويســـمى أيضـــا . بـــه ألنـــه ال خيـــرج مـــن نفـــس فاعلـــه فيحتـــاج إىل مفعـــول بـــه يقـــع عليـــه

                                                             
 28-27. ص املراجع، نفس 33
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ألنــه ال يقــع " الفعــل غــري الواقــع"و . لقصــوره عــن املفعــول بــه، واقتصــاره علــى الفاعــل" القاصــر
اوز"و . على املفعول به   34.ألنه ال جياوز فاعله" الفعل غري ا

، "لبيــك اللهــم لبيــك"احلجــاج : حنــو عــدم الفعــل فيــهواألخطــاء يف اجلملــة الفعليــة كمــا 
  ."لبيك اللهم لبيك" نادى احلجاج: والصحيح

 35األخطاء في العدد والمعدود .6

ُـــذّكر مـــع ) اثنـــني(أو ) واحـــدا(كـــان العـــدد   حكـــم العـــدد واملعـــدود هـــو إن فحكمـــه أن ي
و . رجل واحد، وامرأة واحدة، رجالن اثنـان، وامرأتـان اثنتـان: حنو. املذكر، ويؤنث مع املؤنث

 .أحد الرجال، إحدى النساء: مثل واحد حنو) أحد(

: حنـــو. وإن كــان مــن الثالثـــة إىل العشــرة جيــب أن يؤنـــث مــع املــذكر ويـــذكر مــع املؤنــث
  .ثة رجال وثالثة أقالم، وثالث نساء وثالث أيٍد ثال

. تـذكر مـع املـذكر وتؤنـث مـع املؤنـث. إال إن كان العشرة مركبة فهـي علـى وفـق املعـدود
  .ثالثة عشر رجال، وثالث عشرة امرأة: حنو

البــاب : جــاء علــى وفــق املعــدود، مفــردا ومركبــا حنــو) فاعــلٍ (وإن كــان العــدد علــى وزن 
  .بع عشر، الصفحة العاشرة، والصفحة التاسعة عشرةالرابع، والباب الرا

                                                             
 38-37. ص املراجع، نفس 34
 15. ص املراجع، نفس 35
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 :حنــو. وشــني العشــرة والعشــر مفتوحــٌة مــع املعــدود املــذكر، وســاكنة مــع املعــدود املؤنــث
  .عشرة رجال وأحد عشر رجال، وعشر نساء وإحدى عشرة امرأة

ؤنـــث مـــع  ُ ُـــذكر مـــع املـــذكر واألصـــل جيـــب أن ي واألخطـــاء يف العـــدد واملعـــدود هـــي أي ي
ُذكر مع املؤنث إن كان من الثالثة إىل العشرة حنو املذكر و   .ثالثة ركعات: ي

 36األخطاء في المفعول به .7

املفعول به هو اسم دل على شيء وقـع عليـه فعـل الفاعـل إثباتـا أو نفيـا وال تُغـريَّ ألجلـه 
بــه يف الكــالم إن كــان وقــد يتعــدد املفعــول  .بريــت القلــم، مــا بريــت القلــم: حنــو. صــورة الفعــل

 .أعطيت الفقري درمها، ظننت األمر واقعا: الفعل متعديا إىل أكثر من مفعول به واحد، حنو

  .املفعول به قسمان صريح وغري صريح

أكرمتـــــك : وضــــمري متصـــــل حنـــــو. فـــــتح خالـــــد احلـــــرية: فالصــــريح قســـــمان، ظـــــاهر حنــــو
ثالثــة أقســام مــؤول مبصــدر  وغــري الصــريح .إيــاك نعبــد وإيــاك نســتعني: أو منفصــل. وأكــرمتهم

وجـار . ظننتـك جتتهـد: ومجلـة مؤولـة مبفـرده حنـو. علمت أنك جمتهد: بعد حرف مصدري حنو
ـــرور علــى أنـــه مفعــول بـــه. أمســك بيـــدك: وجمــرور حنـــو . وقــد يســـقط حــرف اجلـــر فينتصــب ا

  .فهو يرجع على أصله من النصب" املنصوب على نزع اخلافض"ويسمى 

يف مكـان املفعـول بـه، واألصـل " يف"اسـتخدام حـرف اجلـر هـي  واألخطاء يف املفعول بـه
 .املسجد املنورة يفهو زار : حنو فعل متعدي مباشرة إىل مفعول به

                                                             
 434. ص املراجع، نفس 36


