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 المقدمة

ن، والصبلة والسبلم عمى محمد وعمى آلو نور اليقيسراج الحق و مد هلل الذي ىدى إلى الح

 سمم.وصحبو و 

 بيا فكأنما استيان باألمةِ  ستيانَ ن أ، فمَ أنفُسوُ المغة العربية ىي أعظم تراِث العرب وأقدُمُو و 

 درجت في مضمار الحضارة والتقدم إال ، فما من أمةٍ أليمٌ  جسيمٌ  وىمٌ عظيٌم و  ذلك ذنبٌ العربية نفسيا، و 

أعانتيا عمى التعبير في  أساليبٍ و  مصطمحاتٍ اعتنت بمغتيا، واىتمت بفروعيا من نحٍو، وصرٍف و 

، ألن المغة عنوان شخصية مجاالت الحياة كافة، سواء في التاريخ أن في اآلداب أم في العموم المختمفة

خذ في عممية التطور ال تقف عند حدود معينة، إذ تأاجتماعية تتأثر بنوازع الحياة، و ىي ظاىرة األمة و 

ك التي ليا صبلت االجتماعي مما يساعدىا لمواكبة العصر من دون انقطاع لجذورىا التراثية السيما تم

 سبلمة منيجيا، يقول العبلمةت صياغة سميمة تدل عمى أصالتيا و صياغة العبارابتراكيب الجمل و 

ألمة كريمة عظيمة وقد حافظت عظيمة قويمة  العربية لغة جسيمةو »المرحوم الدكتور مصطفى جواد 

 .«تراثيا األدبي البارععمى قواميا ونظاميا وكبلميا بقرآنيا العزيز و 

المعنى أو الرسم أو االستعمال، أي الخطأ في  «المحن»بالرغم من تمك األصالة فقد أصابيا و 

ن طريق مغايرة ليا أو ع لمغات أو عن طريق الترجمة من لغةٍ التأثير بين اعن طريق التأثر و ذلك و 

ردنا بعضًا من المباحث المغوية والنحوية في ىذا العمل المتواضع أو التطور الداللي لمكممة. و 

ىذه ليسير و لو بالنزر ان يروم ضبط المغة العربية و االمبلئية لتكون تحت أيدي كّل مَ واالسموبية و 

 المباحث ىي:

 العربيةعالمات الترقيم في المغة المبحث األول: 
 كتابة الهمزة في المغة العربيةالمبحث الثاني: 
 االغالط المغوية الشائعة في المغة العربية المبحث الثالث:
 كتابة الضاد والظاء في المغة العربية المبحث الرابع:
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ممات ىو وضع عبلمات اصطبلحية في المواضع الصحيحة بين الجمل أو الك عالمات الترقيم:

العبلمات بتحديد مواضع الوقف، والفصل، والوصل،  الفيم، إذ تقوم ىذهاإلفيام و لتساعد عمى تحقيق 

ألغراض الكتاب، فتساعد عمى إدراك المعنى وتمثمو، تنويع النبرات الصوتية لمقارئ وفقًا واالبتداء، و 

ىي في الوقت نفسو بعض البدائل التي يستعمميا الكاتب لكثر من وعمى فيم العبلقات بين الجمل. و 

 غير ذلك...كان متحدثًا: من حركة اليدين، والرأس، ونبرات الصوت، و  إلمكانيات المتوفرة لديو لوا

، إذ أنو ينسق المادة مفيديح و القراءة بشكل صحفيي تنظيم الكتابة و  أما وظيفة عالمات الترقيم:

عمى توضيح يساعد الكتاب ىو بيذا يخدم عممية فيم المقروء؛ فوواضحًة و يجعميا مؤثرة وينظميا و 

 يساعد القارئ عمى فيم ما يريد الكاتب.أفكاره وجعميا مؤثرة و 

عميو فمن الضروري جدًا االىتمام بلقة وثيقة بالحركات اإلعرابية والفيم، و لمترقيم عو 

 كبارًا.مموسة بسبب إىمالو لدى الكتّاب والقّراء صغارًا و المموضوع، إلزالة الخطورة الحاصمة و بال

وسمم عندما ىبط  صحبوآلو و حديث رسول اهلل صمى اهلل عميو و  ما ُيفيم من سبيل المثال فعمى

( ال يعرف القراءة بأن الرسول ) «ما أنا بقارئ ؟  »( فأجابو الرسول ) !عميو الوحي وقال لو اقرأ 

الترقيم فجعموا )ما نافية( ىنا ولكن لو وضعت يعود السبب في ذلك إلى الجيل بعبلمات والكتابة و 

بذلك ننكر ما معنى بصيغة االستفيام ال النفي و ىي احدى عبلمات الترقيم ألصبح الاالستفيام و  عبلمة

 الكتابة.ية العظيمة من الجيل بالقراءة و صخلشنسب إلى ىذه ا

 عبلمات الترقيم ىي:و 

 تستعمل في المواضع اآلتية:و  «،  »ىكذا  ترسمو  «الفارزة»الفاصمة  -1

واضِعِو، كبلىما في ِكَبُر الجاىِل كت »ن قصيرتين متصمتين بالمعنى مثل: الفاصمة بين جممتي - أ

 .«غير موِضِعِو 

 بعد المنادى مثل: يا شعيَب العراِق، كن يدًا واحدًة.  - ب
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أصابتنا سنوٌن ثبلث: سنٌة أذابِت الشحَم، وسنٌة أكمِت المحَم، وسنٌة  »يء مثل: بين أقسام الش -ـج

 .«دّقِت العظَم 

ببًا تستعمل بين الجمل الطويمة التي تكون إحداىما سو  «؛  »وترسم ىكذا  المنقوطة، الفاصمة -2

زاز؛ ألنيا لغة القرآن الكريم؛ ولغُة العموِم والفنون و نعتز بيا غاية االعتلبلخرى مثل: "نحبُّ لغتنا و 

 .«اآلداِب 

م المعنى مثل: إذا أصابك الجممة عند تمافي نياية العبارة و  توضعو  «.  »وترسم ىكذا  النقطة، -3

 .وفاكظمالغيظ 

 توضعان في المواقع اآلتية في الكبلم:و  «:  »النقطتان الرأسيتان، وترسمان ىكذا -4

 .«إّنك لعمى خمٍق عظيٍم  »اهلل تعالى:  مقولو مثل: قالبعد القول، أي بين القول و  - أ

ثة أقسام: اسم، وفعل، الكبلم عمى ثبل التفسير مثل: يقسمبين الشيء وأقسامو، لغرض الشرح و  - ب

 .حرفٌ و 

 مة االستفيامية، مثل: ما عممَك ؟توضع بعد الجمو  «؟  »عبلمة االستفيام، وترسم ىكذا  -5

ر الجممة التي تعبر عن اإلعجاب و توضع في آخ « ! »عبلمة التعجب، وترسم ىكذا  -6

 !االستغراب مثل: ما أجمَل الوفاَء و 

دونما تغيير ينقل بنّصو  ويوضع بينيما كل كبلم  « »تكتب ىكذا ة التنصيص المزدوجة، و عبلم -7

 «سمم: صمى اهلل عميو وآلو و  غيرىما مثل قال رسول اهللِ من القرآن الكريم، والحديث النبوّي الشريف، و 

 .» اطمِب العمم من الميد إلى المحدِ 

، ليست من أو تركيبٍ  يستعمبلن لئلحاطة بكممةٍ القوسان أو اليبلالن، ويرسمان ىكذا: )  ( و  -8

التفسير مثل: اإلنسان العراقي الجديد )في المرحمة الجديدة( جوىر الكبلم ولكنيا تعين عمى التوضيح و 

 أداة النيوض الحضاري. أصبحَ 
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توضع مكان المحذوف من الكبلم لمداللة عمى المحذوف ذف، و ترسم ىكذا: )....( و عبلمة الح -9

 ثل: أو لبيان أن الحديث لو تتمة، م

 إذا الشعب يومًا أراد الحياة   

 فبل بدَّ أن....                       

 توضع في المواقع اآلتية:( و -الشَّرَطة، و ترسم ىكذا ) -10

 بعدىا، مثل: قبل الجممة المعترضة و  - أ

 خمٌق نبيٌل. -وفقك اهللُ - الحممُ 

 المحادثة مثل:في أثناء المحاورة بين اثنين، لمداللة عمى تغير المتكمم في  - ب

 ؟ أنتَ  ˚نمَ  -

 .أنا محمدٌ  -

 ما عممك ؟ -

 طالب في الجامعة. -

 المعدود، مثل: مراحل التعميم األساسية في العراق، أربع:توضع بين العدد و  -جـ     

 المرحمة االبتدائية.-1         

 المرحمة المتوسطة.-2         

 المرحمة الثانوية.-3         

 المرحمة الجامعية األولية.-4         

طر لنستعيض بيا ( توضع في أول الس•النجمة أو الدائرة السوداء: ىي نجمة أو دائرة سوداء ) -11

 في الكتابة الحديثة تستعمل أما العنوان الفرعي أو حول العنوان المركزي.عن رقم الفقرة، و 
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 كتابة الهمزة

 يتضمن ىذا المبحث اآلتي:

 لكبلم:اليمزة في أول ا -1

 ىمزة القطع. - أ

 ىمزة الوصل. - ب

 اليمزة المتوسطة: -2

 رسم اليمزة المتوسطة عمى األلف. - أ

 رسم اليمزة المتوسطة عمى الواو. - ب

 رسم اليمزة المتوسطة عمى الياء. -جـ

 رسم اليمزة المتوسطة مفردًة عمى السطر. -د    

 اليمزة المتطرفة: -3

 إذا كانت اليمزة المتطرفة بعد متحرك أو ساكن. - أ

 الحاالت الخاصة لميمزة المتطرفة. - ب

 الهمزة في أول الكالم:

 ىمزة الوصل(.)ىمزة القطع و 

تمحق في درجِو، و  ت في بدء الكبلم، أمىمزة القطع: ىي اليمزة التي ينطق بيا دائمًا سواء أ كان-1

 تقع ىمزة القطع في:و  ألفيا في الكتابة العبلمة )ء( محركةً 

فاليمزة  «ن ايمُ -ايمُ -اثنتان-اثنان-امرأة-امرؤ-اسم-ابنو-بنا »ا في أول جميع األسماء، عد - أ

 فييا لموصل.
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 في أول جميع األحرف، عدا )ال( التعريف فيمزتيا لموصل.  - ب

 أكل(.-أتى(، )إباء-أكل-أبى-مصدره، مثل: )أخذَ في أول الفعل الماضي الثبلثي و  -جـ

 إسراعًا(.-أسِرعْ -)أسرعَ  مصدره مثل:لماضي الرباعي وأمره و في أول الفعل ا -د    

 درُس(.أَ -ُأسممُ -باليمزة، مثل: )أكتبُ  في الفعل المضارع المبدوء -ىـ    

حركًة مجردًة من العبلمة تكتب ألفيا مُ التي ينطق بيا في بدء الكبلم، و  ىمزة الوصل: ىي اليمزة -2

تقع ىمزة غير مقرونة بيا، و  ( أوصـا مقرونًة بالعبلمة )تكتب ألفي)ء(، وال ينطق بيا في درج الكبلم، و 

 الوصل:

 ستماعًا(.اِ -ستمعْ اِ -ستمعَ في أول الفعل الماضي الخماسي وأمره ومصدره، مثل: )اِ  - أ

 ستعمااًل(.اِ -ستعملْ اِ -ستعملَ مصدره، مثل: )اِ في أول الفعل السداسي وأمره و  - ب

 درْس(.اُ -نيْض اِ -كتبْ اُ -قراْ في أول فعل األمر الثبلثي، مثل: )اِ  -جـ

 القمر(.-ـ )ال( التعريف، مثل: )الشمسفي أول األسماء المبدوءة ب -د    

 ايُمن(.-ايمُ -اثنتان-اثنان-امرأة-امرؤ-اسم-ابنو-في أول األسماء اآلتية: )ابن -ىـ    

 الهمزة المتوسطة

 قبل البدء في حاالت رسم اليمزة، يجب مبلحظة ما يأتي:

يناسبيا من أحرف المّد )الياء،  ٍوالفتحة( حرف مدّ  الضمةحركة في المغة العربية )الكسرة و : لكل أوالً 

 الفتحة يناسبيا األلف.األلف( فالكسرة يناسبيا الياء، والضمة يناسبيا الواو، و الواو، 

تي بعدىا الضمة، تمييا الفتحة، تأدٍة من القوة، فالكسرة أقواىا، و ثانيًا: ليست الحركات عمى درجٍة واح

ذا لم يوجد عمى الحو   الضبط.حركة كان ساكنًا، والسكون أضعف أنواع الشَّكل و رف ا 

تكتب اليمزة عمى ما يناسب أقوى عند كتابة اليمزة نبلحظ حركتيا وحركة الحرف الذي قبميا، و ثالثًا: 

 الحركتين من أحرف المّد )الياء، الواو، األلف(.
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 وسطة على األلفتمأوالً: رسم الهمزة ال

 األلف في المواضع اآلتية:تكتب اليمزة المتوسطة عمى 

 مكاَفَأة(.-إذا كانت مفتوحة بعد حرف مفتوح، مثل: )َسَأل -1

 َىْيَأة(.-ِمْرَأة-َمْسَألة-إذا كانت مفتوحة بعد حرف صحيح ساكن، مثل: )ُفْجأة -2

 بَدْأت(.-َمْأمور-إذا كانت ساكنة سبقيا حرف مفتوح، مثل: )َيْأخذ -3

أو  تمتيا ألف المّد أو ألف التثنيةمفتوحة بعد فتح أو بعد ساكن، و ة إذا جاءت اليمزة المتوسط -4

 آت(.منشْ -آنمبدْ -آنظمْ -آثر، مثل: )مَ دة فوق ألفٍ ت اليمزة مَ عبلمة جمع المؤنث السالم، كتب

 ثانياً: رسم الهمزة المتوسطة على الواو

 تكتب اليمزة المتوسطة عمى الواو في الحاالت اآلتية:

 ، مثل:بعد ضمٍ إذا كانت مضمومة  -1

 وس(.ُكؤ -ُشُؤون-)ُفُؤوس     

 إذا كانت مضمومة بعد فتح، مثل:  -2

 َدُؤىا(.يبْ -يُؤوب-)َمُؤونة    

 نت مضمومة بعد ساكن، مثل: إذا كا -3

 عطْاؤك(.-لتفْاؤ -)َمْسؤول    

 إذا كانت مفتوحة بعد ضم، مثل: -4

 يد(.ُمؤَ -نثُمؤَ -)ُفؤاد   

 إذا كانت ساكنة بعد ضم، مثل: -5

 ُرْؤية(.-نُمْؤمِ -)ُبْؤس    
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 ثالثاً: رسم الهمزة المتوسطة على الياء

 تكتب اليمزة المتوسطة عمى مرسي الياء في الحاالت اآلتية:

 ورة بعد كسر، مثل: كسإذا كانت م -1

 (ُمَيْنِئين-ُمَتَيْيِئين-ِشِئين)تنْ    

 كانت مكسورة بعد ضم، مثل:  إذا -2

 ُوِئَدت(.-)ُسِئل   

 إذا كانت مكسورة بعد فتح، مثل:  -3

 يطَمِئن(.-َلِئيم-)َأِئمة   

 إذا كانت مكسورة بيد ساكن، مثل:  -4

 جْزِئية(.-)مسْاِئل   

 ُبِدَئت(.-َسِيَئة-نت مفتوحة بعد كسر، مثل: )ِرَئةإذا كا -5

 ِمْئزر(.-ِفْئران-)االستْئذانإذا كانت ساكنة بعد كسر، مثل:  -6

 يُِّئون(.سَ -ظِمُئوا-ونكانت مضمومة بعد كسر، مثل: )قارئِ  إذا -7

 : رسم الهمزة المتوسطة مفردًة على السطررابعاً 

مية، إذا وقعت بعد المد باأللف ليمزة المتوسطة مفردًة عمى السطر، خبلفًا لمقاعدة األصتكتب ا

 ْوُبوءة(.مَ -مساءلة-بلءمةمُ -ممموءة-قراءة-كفاءة-)تثاَءبَ كانت مفتوحة، مثل: والواو و 
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 الهمزة المتطرفة

 أواًل: إذا كانت بعد متحركة أو ساكن، وليا حالتان:

، فتكتب اليمزة المتطرفة عمى حرٍف يناسب حركة ما قبميا، ميما أن تكون بعد حرف متحركٍ  -1

 كانت حركتيا:

 فإن كان ما قبميا مكسورًا كتبت عمى الياء، مثل:  -

 ِدئ(.بُ -داٍفئ-شاِطئ-)قاِرئ   

ن كان ما قبميا مفتوحًا كتب عمى األلف، مثل: و  -  ا 

 أ(.دْ صَ -َبَدأ-أيْ يَ تَ -َيْمؤل-َرأقْ )يَ   

 أن تكون بعد حرف ساكن، فتكتب اليمزة المتطرفة مفردًة عمى السطر إذا وقعت بعد حرف ساكن، -2

 : مثل

 ْزء(.جُ -ْبءعِ -ْفءدِ -ضيءمُ -شْيء-جْوءلُ -ْوءضَ -مْاء-)صحرْاء 

 ثانيًا: الحاالت الخاصة لميمزة المتطرفة

إذا اتصمت اليمزة المتطرفة المفردة بعد ساكن، بألف تنوين النصب أو ألف التثنية، كتبت 

 عمى حالتين:

-بئاً عِ -بما بعده، مثل: )دفئاً  الكرسي( إذا كان الحرف الذي قبميا يمكن وصمو-عمى الياء )النبرة-1

 شيئان(.-شيئاً 

-ْزءاً جُ -ْوءاً مفردة عمى السطر إذا كان الحرف الذي قبميا ال يمكن وصمو بما بعده، مثل: )ضَ -2

 ْزءان(.جً 
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 األغالط اللغوية

نسبة إلى االمة، فالقاعدة الصرفية في المغة العربية تقتضي حذف التاء المربوطة من : يّ االم -1

آخر االسم كالبصرّي من البصرة  مشددة في النسب إلييا، والنسب زيادة ياءٍ االسم المختوم بيا عند 

لكتابة، طمق عمى كل من ال يعرف القراءة واالعربي من العربية، أما الخطأ في كممة )األمي( في أنيا تو 

( دليميم في ذلك أن النبي محمد )( و ىذا يعني أنيا أصبحت مبلزمة لشخصية الرسول الكريم )و 

عموا )ما( نافية عاممة ألنيم ج «ما أنا بقارئ»قال لو اقرأ فأجاب ( و أقر بنفسو عندما ىبط الوحي )

 )ما( ىنا عميل خاطئ فـوىذا ت !حرف الباء حرف جر زائد لمتوكيدا بعدىا اسميا وخبرىا و معمل ليس و 

ىل جزاء اإلحسان إال »قياسًا عمى قولو تعالى:  «ما الذي اقرأه»استفيامية فتجعل معنى الحديث 

نى أن ، أي ما جزاء اإلحسان إال اإلحسان... أما حجتيم االخرى لتبرير مع66الرحمن/  «اإلحسان

ردُّ ن الكريم( لما فيو من الفصاحة، و )القرآالكتابة فتتمثل بالمعجزة الكبرى )األمي( ال يعرف القراءة و 

هلل تعالى عالم أين يضع رسالتو ، فا6يوسف/  «مً يكإّن ربَّك عميٌم ح» الحجة تتمثل بقولو تعالى ىذهِ 

حكيم ألنو سبحانو لم يبعث نبيًا أو يرسل رسواًل إال بما يبلئم العصر الذي يبعث فيو، فقد بعث ولمن، و 

غمبت ( بمعجزٍة )بعث عيسى كان مشيورًا من السحر والشعوذة، و  ( بمعجزٍة فاقت ما)موسى 

( فكانت معجزتو القرآن الكريم لما كان بعث سيدنا محمد )ما كان مشيورًا في مجال الطب، و  عمى

جزىم اهلل بيذا نظم الشعر السيما المعمقات، فأعالببلغة و عميو ذلك العصر من براعة في الفصاحة، و 

 .!ىو بالمغة نفسيا التي يتحدثون بيا غتو و الكتاب لفصاحتو وببل

في القرآن الكريم في  لمؤنث عاقل أو صفة كما وردَ  فتح السين ىو اسمٍ َسكينة بُسكينة: -َسكينة -2

من  َسِكينةٌ  أن يأتيكم التابوت فيوِ  و قال ليم نبييم إنِّ آية ممكوِ »موضعين، األول في قولو تعالى 

التوبة/  «عمى رسولو وعمى المؤمنين اهلل َسِكينتوُ  ثمَّ أنزلَ »الثاني في قولو تعالى و  248البقرة/  «ربكم

 "ُسكينة" بضم السين فيي أنثى الحمار كما ورد في معاجم المغة.وتعني الطمأنينة واألمان، أما  26
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لة عمى إّن العربية الفصيحة لم تعيد وضع كممة "فترة" موضع كممة "مّدة" لمدالالمّدة: -الفترة -3

د الضعف لذا ُأطمق عمى العصر الذي سقطت فيو بغداد عمى يلوقت ألّن معنى فترة، االنكسار و ا

 ـ "فترة العصور المتأخرة".المغول وطمس اليوية العربية وحرق الكتب ب

ح إلى قد دخل ىذا المصطممعاجم المغة سرب الكبلب وسرب الحمير، و تعني في و الكوادر: -كادر -4

 "ِمبلك أو الييأت". األصوب في التعبيريق الترجمة و العربية عن طر 

الصحيح في معناىا لغًة "التقوى" مق خطًأ عمى الشباب أو الغممان و التي تط يا "الفتية"جمعو الفتى:  -5

إذ آوى »فالفتى من اتقى ال من كان شابًا بدليل ما ذكره اهلل سبحانو في وصف أصحاب الكيف بقولو 

إّنيم »ولو يؤكد اهلل تعالى ىذا المعنى بقمع أّنيم كانوا شيوخًا مسنين، و  16الكيف/  «إلى الكيف الفتيةٌ 

 .13الكيف/  «زدناىم ىدىً فتيٌة آمنوا بربِّيم و 

واسطة  ة" التي تتوسط العقد أو القبلدة، فيقال ىذهِ الواسطة لغة تعني "الَخرز وساطة: -واسطة -6

 الصحيحة في االستعمال.ىي أما "الوساطة" فتعني "الوسيمة" و العقد، 

كممة "صاغية" بدال من وجو الخطأ في ىذا التعبير استعمال آذان صاغية: أذن صاغية و  -7

يقال و في كتب اهلل "صاغية" تعني "مائمة"، يقال )صغت النجوم( مالت إلى الغروب، "ُمصغية" و 

، أي مالت 14التحريم/  «موبكماق تْ غَ فقد صَ »قال تعالى لرجل( قومو الذين يميمون إليو، و )صاغية ا

، وأما "أصغى إليو" فمعناه 113األنعام/  «ؤمنون باآلخرةلتصغي إليو أفئدة الذين ال يو »وقولو تعالى 

 "أذان مصغية" أي سامعة."سمعو" و

األصح يقال "اعتبرُت فبلنًا صديقًا" و  " إذمن األفعال الشائعة في العربية الفعل "اعتبرَ عدَّ: -اعتبرَ  -8

فاعتبروا »الِعظة" قال تعالى تبر بيذا المعنى ألنو "الِعبرة و اع بلنًا صديقًا" فالعربية ال تستعمل"عددُت ف

 .2الحشر/  «يا أولي األبصار



 م. ناهدة غازي علوان                                                                            ة   حماضرات يف اللغة العربي

 
12 

ء" وفيو وعميو "جعل فيو الخير والبركة" جاء في المعجم الوسيط "بارك اهلل الشيبارك: مُ -مبروك -9

برك عمى األمر واظب عميو فاألمر في موضع فمزمو و البعير  جاء في الوسيط أيضًا "بركَ فيو مبارك و 

 ال تقول مبروك".اظب عميو. إذن قل "نجاحك مبارك و مبروك عميو أو مو 

لمبتدأة تكتب عمى األلف ىي أن اليمزة الرسم اليمزة قاعدة يسيرة و ِمئة: -مائةالهْيأة، و -الهْيئة -11

المتطرفة فيتبع رسميا حركة يمزة المتوسطة و تجاه" أما ال، ابأي حركة تحركت مثل "َأخذ، ُأممطمقًا و 

ة ليست بمستوًى واحٍد من القوة والضعف فأقوى الحرف السابق ليا مع مراعاة أن الحركات العربي

عمى ما  من ثم الضمة فالفتحة فالسكون، فإذا كانت الحركة األقوى الكسرة ترسمالحركات، الكسرة و 

ن كانت الضيبلئميا من أحرف العمة وىو الياء مثل "رسائل" و  ن مة ترسم عمى الواو مثل "مسؤول" و ا  ا 

 كانت الفتحة ترسم عمى األلف مثل "الييأة".

ما ترسم األلف في االسم المقصور إما بألف مقصورة التي عاالسم المقصور:  -11 مى ىيأة الياء وا 

الصحيح حمى..." و -طىألخطاء في العربية بيذه الحروف مثل "الخُ ىناك الكثير من ابألف ممدودة و 

لى في رسميا "الخطا و حبل" أما كيفية معرفة رسميا باأللف الممدودة أم باأللف المقصورة فنعود إ

ن كانت في وًا كتبت ألفًا ممدودة و كان أصل األلف وا المضارع فإنْ أصل الكممة من الفعل الماضي و  ا 

 .«دىىُ -ييدي-ىدى» «بلحَ -يحمو-بلحَ » «طاخُ -يخطو-طاخَ »لفًا مقصورة مثل األصل ياًء كتبت أ

ىو ما كان آخره ياًء مثل خالي، عالي، ممتوي فقاعدتو أن ترسم ياؤه إذا كان و االسم المنقوص:  -12

يعوض عنيا نكرة فتحذف ياؤه في حالة الرفع والجر و معرفًا بال التعريف أو مضافًا إليو، أما إذا كان 

 ين العوض مثل ممتٍو، حاٍل، عاٍل إما إذا كان نكرة منصوبة فتثبت ياؤه مثل خاليًا، ممتويًا، عاليًا.بتنو 

مطمق لفعل محذوف، قال  االستعمال الصحيح ليا أن تكون آخر العبارة ألنيا مفعولخاصًة:  -13

، أما إذا جاءت في وسط العبارة 25األنفال/  «ظمموا منكم خاصةً  اتقوا فتنًة ال تصيبنَّ الذينَ و »تعالى 

 فإما أن تحل محميا كممة "السيما" أو تكون مجرورة بحرف الجر الياء أي "بخاصٍة".



 م. ناهدة غازي علوان                                                                            ة   حماضرات يف اللغة العربي

 
13 

شائعة قولك "رأيت كافة الطبلب" والصواب "رأيت الطبلب كافًة"، وقال من األخطاء الكافًة:  -14

 .36التوبة/  «قاتموا المشركين كافًة كما يقاتمونكم كافةً و »تعالى 

نفسو" ألن  األصوب "قرأت الكتابَ بير أن تقول "قرأت نفس الكتاب" و من األخطاء في التعنفسه:  -15

 النفس إن تقدمت لم تدل عمى التأكيد بل تخرج إلى معنًى آخر.

ما أن تتعدى ة إما أن تتعدى بنفسيا و المتعدياألفعال في العربية الزمة ومتعدية، و حروف الجر:  -16 ا 

عضًا يحًا، األخطاء كثيرة ىناك ذكرُت بوف الجر شرط أن يعرف معنى الحرف ليكون الكبلم صحبحر 

 منيا:

ح أن يقال ""اإلجابة عن السؤال الصحيو  (أجب عمى األسئمةاإلجابة عمى السؤال و )ل دائمًا تستعم -أ

السؤال أزاح جاب عن معنى أل "أجاب" بمعنى "أزاح و كشف" و أجب عن األسئمة" و السبب أن الفعو 

 كشف عنو اإلبيام، أما حرف الجر "عمى" فيو لبلستعبلء.عنو الغموض و 

بعضيم يح ألنو يعني "ُفصل من الكمية" و ىذا التعبير غير صحو  (تخرج الطالُب من الكمية)ُيقال  -ب

 ية".في الكم يقول أنو يعني الخروج االعتيادي كل يوم من الكمية، أما التعبير الصحيح فأن يقال "تخرجَ 

التأثير فيو، ألن االثر يكون في داخل الشيء ال واألصوب أثر فيو و التأثير عميه أثر عميه و  -ت

 عميو.

 الصواب "بالرغم".خاطئ و استعمالو عمى الرغم  -ث

يقال "بصفتي مسمم، وأنا  الصحيح أنيقال "أنا كمسمم أو أنا كمدرس" و فالتشبيه بحرف الكاف  -ج

 شبيو فكيف تشبو بنفسك.ن الكاف لمتبصفتي مدرس" أل

الوْجد: ىو الحب ي: تظاىر أو أْوَىَمك بالوجد(. و : أرى من نفسو الوْجَد )أ: تواَجَد فبلنٌ تواجد -17

 الشديد أو الحزن )عمى َوْفق السياق(.

 دَّرج األول في الساعة كذا.قل إذن: عمى الطبلب الحضور إلى المُ 
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 ال تقل: )عمى الطبلب التواجد(.و 

 لحديد في الطبيعة بكثرة.قل: يوجد او 

 ال تقل: )يتواجد الحديد في الطبيعة(.و 

 ستخرج الحديد الموجود.قل: يُ و 

 ال تقل: )يستخرج الحديد المتواجد(.و 

من أخطاء المترجمين استعماليم )كّمما( مرتين في جممة كّمما )ال تكرر في جممة واحدة(:  -18

كمما  االطبلع،في القراءة و  نحو قوليم: "كّمما تعمقتَ  واحدة، عمى غرار التركيب الفرنسي أو االنكميزي،

كمما دخل عمييا »زيل العزيز: في التنْ ف )كمما( الثانية. و الصواب حذْ زادت حصيمتك من المعرفة" و 

 .37آل عمرن/  «زقاً عندىا رِ  دَ جَ زكرّيا المحراب وَ 

 يقال: كمما زاد اطبلُعك، اتسعت آفاقك.

 .!ه لآلخرين قلَّ انتقادُ  يقال: كمما زاد ِعمُم المرء،و 

قد تبين استعماليا كيكة جدًا شاعت شيوعًا واسعًا. و بالتالي شبو جممة ر ، لذا(: مَّ ومن ث-)بالتالي -19

م؛ لذا؛ وعمى عند كثير من المقاالت العممية أن الصواب أن يحّل محّميا ما يناسب المقام، مثل: ِمن ثَّ 

 ...إلخمن ثَّم يتضح/ نجد/ نرى أن؛ ىذا؛ وبذلك؛ إذن؛ أْي؛ و 

إلى المكان البعيد بمعنى ىناك، وىو ظرف ال يتصرف، وقد تمحقو ( اسم يشار بو مَّ ولمفائدة نقول: )ث

 يوقف عمييا بالياء.التاء فيقال )ثمِّة( و 

لتاء المفتوحة فيقال: تمحقو اراخي في الزمن، و أما )ُثمَّ( فيو حرف عطف يدل عمى الترتيب مع الت

 يوقف عمييا بالتاء.ٌثمََّت، و 

لصواب: الوارث؛ إذ لم تسمع "وريث" يقال فبلن ىو الوريث الوحيد، وأعِط الوريث حّقو، واوريث:  -21

 في كبلم العرب، و لم ترد في معاجم المغة.
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في القرآن: و  سيم، ألن ساىم معناىا اقترع،يقال ساىم في العمل، و الصواب: أأسهم(: -)ساهم -21

 ".نَ يْ ضِ حَ دْ المُ  نَ مِ  انَ كَ فَ  مَ اىَ سَ "فَ 

 عمى القراءة، و الصواب: تعوَّدت القراءة، ألن الفعل )تعود( يتعدى بنفسو. تُ ديقال تعوَّ تعود:  -22

)بسيط( والصواب: سيل أو يسير، و يقال: السؤال بسيط تقصد أنو ليس صعبًا،سهل(: -)بسيط -23

 بسيط.مكان متسع، تقول أرض بسيطة، و معناىا/ ممتد و 

طاء المغوية الشائعة تعريف "كل وبعض وغير" بـ ال التعريف، واألصوب أنيا ال تعرف من األخ -24

 ال تقل: الدواء الغير نافع.بـ ال، قل: الدواء غير النافع، و 

الصواب من البلفت لمنظر، ألن اسم ائعة قولك: "من الممفت لمنظر"، و من األخطاء المغوية الش -25

 "لفت" يجيء عمى "فاعل". الفاعل من الفعل

" الصواب يؤكد األمر، ألن الفعل أكَّدَ شائعة قولك: "يؤكد عمى األمر"، و من األخطاء المغوية ال -26

 يتعدى بنفسو.

الصواب: "احتجت إلى بعض الكتب"، ألن يقال: "احتجت بعض الكتب"، و )احتاج، يحتاج إلى(: -27

 م".ـ "إلى" أو "البلاحتاج يجب أن يتعدى بالفعل "

راتب"، ألن االستبلم ىو الصواب: "تسممت اللمغوية قولك: "استممت الراتب"، و من األخطاء ا -28

 التسمم ىو األخذ، فيل أنت تممس راتبك أم تأخذه ؟.الممس، و 

إذا كان المقصود الطريق الذي نسير بو فجمعو طرق، أما إذا كان المقصود الطريقة أو طرق:  -29

 طرائق العمل(.ائق عمى سبيل المثال: )المواد و فجمعيا طر الوساطة ألي شيء كان 

 الصحيح تصحيح أوراق االمتحان.و  تصميح أوراق االمتحان: -31

المقصود بيا )ثََبَت(، ورد في معجم لسان العرب والتيذيب مادة )َرَىَن( و األوضاع الراهنة:  -31

 فالصحيح أن تقول األوضاع الحالية أو الحاضرة أو الطارئة.
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 الصحيح فييا فضبًل عن.و باإلضافة إلى:  -32

سبيل المثال: "أشارا الباحثان وأشاروا  ممة عمىمع الفعل إذا كان في أول الججمن الخطأ تثنية و  -33

الباحثان،  أشارالحاالت فتقول: "أشار الباحث، و  الصحيح أن يأتي الفعل مفردًا في جميعالباحثون"، و 

 الفاعل مؤنثًا فنقول: "أشارت الباحثة". أشار الباحثون"، اما عندما يكونو 

ن يزاول ذلك لتطور داللة ىذه الكممة فأصبحت تطمق عمى مَ والصحيح )استعمال( و استخدام:  -34

مستخدمون، لذا فالصحيح أن نطمق لغير ىذا مينة عامل النظافة وما شابييا فيطمق عمييا مستخدم و 

 الشيء )استعمل(.

صحيح أن نقول: الكميا مصطمحات خاطئة و السابقة الذكر: ر و آنفة الذكر والسالفة الذك -35

 المذكورة سابقًا"."المذكورة آنفًا والمذكورة سمفًا و 

 اآلتية.نستعمل بداًل عنيا كممة يأتي و  ←التالي-يمي

اليا خاطئًا في مثل ىذه الحالة كممة بقية تعني نياية الشيء لذا يكون استعمبقية الحاالت:  -36

 نقول: الحاالت االخرى أو األنواع االخرى قيد الدراسة.الصحيح أن و 

كممة )والسيما( يجب أن ترفع قبل كممة )كمما( و الذي والتي( و مثل )و الواو قبل االسم الموصول:  -37

 حاجة لمربط بيا. ال

متعميل فيكون استعماليا تكون صحيحة االستعمال إذا دلت عمى الظرف، أما إذا كانت لحيث:  -38

 الصحيح استعمال كممة )إذ(.و خاطئًا 

يمتبس تاء حتى ال يختمط مع حرف الياء و ذلك بوضع النقاط عمى الو التاء: التفريق بين الهاء و  -39

 المعنى.
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أن المصطمحات األجنبية من أي لغة كانت يجب كتابتيا بالمغة نفسيا، أو تترجم إلى العربية ال  -41

ال تخضع إلى التثنية والجمع وغيرىا ألن لكل لغة أسموبيا  تكتب كما تمفظ في تمك المغة وا 

 مصطمحاتيا.و 

 تصنف عمى.والصحيح فييا تقسم عمى و تنقسم إلى، تصنف إلى: -41

ما بعدىا منصوب كقولو تعالى: تكون أما ىنا تفصيمية و أما بالنسبة، أما بخصوص، أما بشأن:  -42

 المصطمحات.ه ، فبل داعي لممجيء بيذ9الضحى/  «أّما اليتيم فبل تقير»

 أال أي تدغم إذا كان بعدىا فعبًل مضارعًا.أن+ال:  -43

 ال تدغم إذا كان بعدىا اسمًا. مثل: "أشيُد أن ال إلو إال اهلل.أن+ال:      

 الصحيح فييا )بالرغم(.عمى الرغم:  -44

 أساس.ا فتقول: رئيس و تحذف الياء ىنرئيسي، أساسي:  -45

المخالفة مع كتابة األعداد من حيث المطابقة و يجب تطبيق قاعدة األعداد: الوحدات القياسية و  -46

( فإنو 16( تخالف المعدود، أما العدد )3، 9( تطابق العدد، و األعداد )1، 2المعدود، فاألعداد )

 يطابق إذا كان مركبًا.يخالف إذا كان مفردًا و 

 )كونو(. الصحيح بالحسبان، أما كممة باعتباره فتصحح إلىبنظر االعتبار:  -47

طاريح السابقة مع نفسو ال االعتماد عمى الرسائل وااليجب نقل اآلية من القرآنية من القرآن  -48

 مراعاة حصر كبلم اهلل تعالى بين األقواس.

 طاريح الجامعية يكون خاصًا بالجداول والصور ال غير.التموين في الرسائل واال -49

يكون كل شيء بدقة متناىية عمى سبيل المثال ال نقول طاريح العممية يجب أن في الرسائل واال -51

 عدة أيام أو عدة أشير أو بضع ثواٍن أو استعمال الماء دون تحديد نوعيتو.

 ليس )أو(.تأتي بعدىا كممة )أم( و  سواء أ كان: -51
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والحد ن "توفرت" بمغت العدد المطموب ذلك ألفرت والمتوافرة و الخطأ قول تواو توفرت، المتوفرة:  -52

 المتوافرة فبمعنى تكاثرت.المعين، أما توافرت و 

ىذا خطأ ألن كممة )الذات( ليست من ألفاظ استعمال كممة )بالذات وذاتو( بداًل من )نفسو( و  -53

 التوكيد.

وليس صحيحًا قولك الحمراء والبيضاء  األوراق الخضر:كريات الدم الحمر وكريات الدم البيض و  -54

ة العربية السيما في صيغة أفعل الموصوف واجبة في المغلمطابقة بين الصفة و والخضراء وذلك ألن ا

ومن الجبال جدد بيٌض وحمٌر مختمف ألوانيا وغرابيب  »ومؤثنو فعبلء، لؤلطوال واأللوان، قال تعالى: 

سبع و  »، وقال تعالى: 21اإلنسان/  «اُب سندٍس خضرٍ عمييم ثي»الى: قال تع، و 27فاطر/  «سودٌ 

 .46يوسف/  «ضرٍ سنببلت خ

احدى  استنادًا إلى ألن اإلسناد يقع عمى الشيء الثابت من من الخطأ قول استند عمى والصحيح -55

بلء أي الوقوع عمى الشيء من أعمى ال من الجيات ال من جية العموم وحرف الجر )عمى( يفيد االستع

 الجانب.

 التقصير أو الذنب. من الخطأ قول اعتذر عنقل اعتذر من التقصير أو الذنب و  -56

من الخطأ قول فبلن ذو كفاءة والصحيح أن تقول فبلن ذو كفاية وذلك ألن معنى الكفاءة  -57

ى كفاية أي طاقة العمل في الوظيفة ال يحتاج إلى كفاءة أي مساواة بل يحتاج إلالمساواة والمماثمة، و 

 قدرة.و 

 

 الظاء  الضاد و 
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ثبلثًا  »ة غة العربية كما حصرىا عمماء المغعدد الكممات التي فييا حرف الظاء في الم

 «الجمل  »بمعنى  «الشيظم  »كممة؛ لكن الكثير منيا غير مستعمل في عصرنا مثل كممة  «تسعينو 

ىذه الكممات التي فييا حرف الظاء؛ و  الظاء بداًل من حفظقاعدة بسيطة لمتفريق بين الضاد و ىناك 

ال يوجد فييا حرف  «س-ض-ص-ط-ز-ذ-ث-ت-ف أاألحر أي كممة تبدأ بأحد ىذه »القاعدة ىي: 

 ىي: «الظاء  »الكممات التي فييا حرف ظاء بتاتًا و 

 بمعنى النصيب. :الَحظّ  -1

 ضد النسيان. :ْفظالحِ  -2

  بمعنى المنع أو المحظور. :الَحْظر-3

 بمعنى الرفعة. :الَحْظوة-4

 ر.وْ الظمم: الجَ -5

 ىو ذكر النعام.و  :الظميم-6

 الغزال.الظبي: -7

 ىي طرف السيف.و  :الظبة-8

 الظعن: الرحيل.-9

 الظرف: جيب أو غشاء خارجي نحفظ داخمو شيء.-10

 الظريف: الجميل.-11

 الظَّن: الشك.-12

 الظِّل: ضد الشمس.-13

 ضد الخيبة. :الَظَفر-14

 الظَّير: خبلف البطن.-15
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 أي العطش. :الظمأ-16

 منو )الكاظم(.وىو كتم الحزن و  :الكظم-17

 أي النظر. :المحظ-18

 الكبلم.المفظ: النطق و -19

 التأليف.الّنظم: الجمع و -20

 النظافة: النقاوة.-21

 النَظر: البصر.-22

 الَعْظم: واحد العظام: قطعة من عظم أي كائن حي.-23

 العظيم: الكبير.-24

 أي شديد. «معظل  أمرٌ  »منو وىو الشدة و  :الَعَظل-25

 الغيظ: الغضب.-26

 بمعنى القوة. :الفظاظة-27

 ىو الشنيع.من األمر الفظيع و  :الفظاعة-28

 بمعنى مدح الحي بالشعر. :التقريظ-29

 المواظبة: المداومة عمى الشيء.-30

 الخدمة.الوظيفة: المنصب و -31

 ضد النوم. :اليقظة-32

 أي نياية االصبع. :الِظفر-33

 د.بمعنى النِ  :النظير-34

 عكس النور. :ممةالظُ الَظبلم و -35
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 بمعنى أتعب. :َبَيظ-36

 جَحَظ: الجحوظ: بروز حدقة العين.-37

 الحظيرة: مأوى المواشي.-38

 الغضب.الحفيظة: الحمية و -39

 الحنظل: نبات مّر المذاق.-40

 الشظية: الفمقة قطعة من الخشب.-41

 بمعنى خشونة العيش. :َشِظف-42

 الشواظ: لييب النار من غير دخان أو حّر الشمس.-43

 .«تاه  »دام. أما ضل بالضاد أي  َظّل:-44

مْ  »لكن الظََّمع: العرج و -45  .«ع من عظام الصدرالضِّ

 ْير: منتصف النيار.الظُّ -46

 كاظ: من أسواق العرب قبل اإلسبلم.عُ -47

 الخشونة.الِغْمظة: الشدة و -48

 الغميظ: ضد الرقيق.-49

 الَغْيظ: الموت، فاظت روحو: أي مات.-50

 الَقْيظ: شّدة الحّر. -51

 أما القيض فالقشرة العميا اليابسة من البيضة.    

 المظى: من أسماء النار.-52

 الممظ: مسح الشفتين بالمسان.-53

 المرظ: الجوع الشديد، أما المرض: فالداء.-54
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 الظنة: التيمة.-55

 التنظيم: الترتيب.-56

 الوعظ: النصح.-57

 تيقظ: استيقظ.-58

 .جبلذا حِظ. أما الحضيض فيو منخفض من ال كان نْ لمحظوظ: مَ واالحظيظ -59

 الشيظم: الجمل.-60

 الظمف: الحافر في المواشي.-61

 الظمي: ما تسقي الماء من الزرع.-62

 الظاىر: البارز.-63

 ن: زائل أو عابر.اعَ ظَ -64

 ر: اسم عمم بمعنى فائز أو رابح.افَ ظَ -65

 وسيم.ظريف: جميل و -66

 حيوان في حجم القط ذو رائحة كريية من أكل المحوم.َظِربان: -67

 ينة: زوجة أو امرأة مادامت في اليودج.عِ الظَ -68

 انتظار: توقع، ترقب، أمل في الحصول عمى شيء أو حدوث أمر مترجى.-69

 الحفيظ: يقظ منتبو.-70

 مبلحظة، ممحوظة: تنبيو أو إشارة إلى أمر.-71

 توظيف، موظف.-72

 ُمْظفر: منتصر.-73

 منظمة: ىيأة مؤلفة من أعضاء.-74
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 نعاظ: االنتصاب.اإلِ -75

 ُظؤار: صفة لمبقر.-76

 ِظْئر: مرضعة لولد غيرىا.-77

 الظَّأب: الزَّجل.-78

 رة في جفن العين يداوى بالزعفران.ثْ الظَّبظاب: البَ -79

 الظِّراب: الروابي الصغيرة.-80

 الظَّراب: اسم رجل.-81

: إذا صاح في الحرب-82  صياح المستغيث. َظجَّ

 خ: شجر الُسمَّاق.مْ ٍالظّ -83

 الظِّر: الحجر المدور.-84

 الظيير: المعين.-85

 ظمياء: االنثى السمراء.-86

 ان: شيء من العسل.الظبّ -87

 الزىو.العظمة: الكبرياء و -88

 الظمأ: العطش.-89

 رة: الجميمة.ضِ الَنْظرة: الممحة، أما النَ -90

 المحظة: ومضة العين.-91

 الحظ: راقب.-92

 الِمَظمة: البيت الكبير من الشعر.-93


