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 أخطاء شائعة و تصويباتها
  

  عربيةلمحة عابرة عن قواعد اللغة ال
  
 . تحذف األلف في ابن و ابنة إذا وقعت صفة بين علمين األول ابن الثاني-1

  . عدنان بن محمود و ذلك شرط أن ال تكون في أول السطر:مثال       
  .  للمفرد المذكر و من آخر المضارع المجزوم األمر أفعالرف العلة من آخر ح يحذف -2

  . يرم  إرم ، إسَع ، لم َيسَع ، لم:مثال      
  . االستفهامية عندما تسبق بحرف جر) ما( تحذف االلف في -3
   بم تفكر ؟  عالم االنتظار ؟  مم تتألم ؟ :مثال  
.  نداءك ، يتساءل:مثال.  الهمزة المفتوحة بعد ألف تكتب على السطر حتى و ان  كانت متوسطة -4

أما الهمزة المفتوحة .  خطيئة:ثال م. الهمزة المفتوحة و الواقعة بين ياء وتاء مربوطة على الياء
  . مروءة :مثال . والواقعة بين واو و تاء مربوطة تكتب على السطر 

أو أحد ) ي ، ة( الهمزة المتطرفة المفتوحة و التي على السطر و بعدها إحدى عالمتي التأنيث 
لهمزة شبه وفي غير ذلك تكتب ا. جزءه  :مثال . الضمائر وقبلها حرف انفصال تكتب بدون كرسي 

 .المتطرفة وكأنها متوسطة إال إذا كانت على األلف فتبقى على حالها 

  .   جزؤه ، أصدقاؤكم ، أصدقائكم :مثال     
  . الهمزة التي على األلف فتبقى على حالها و لكن هناك شذوذات عديدة لهذه القاعدة 

   يقرأان ، يقرأون ، تقرإين :مثال    
  .نوين النصب تكتب على نبرة اذا تقدمها حرف اتصال الهمزة التي على السطر مع ت

   جزءاً :مثال . عبئاً و مع حرف االنفصال تبقى على السطر   :مثال  
و المضاف الى نكرة يبقى مفرداً مذكراً مع المؤنث )) من ((  اسم التفضيل مع استعمال كلمة -5

  . والمثنى و الجمع 
  . سلمى اكبر من أختها :مثالً    

 .تفضيل المضاف إلى معرف يرجح بقاؤه مفرداً مذكراً اسم ال

  .سلمى أكبر البنات   :مثال  
 .يطابق ما قبله ) أل ( اسم التفضيل المعرفة بـ 

  .سلمى الكبرى   :مثال  
  .يؤنث الفعل معه كما لو كان مفرداً مؤنثاً) الحيوان و األشياء (  كل جمع لغير العاقل -6
  .لن تجوع الكالبجاءت الكالب ،   :مثالً   
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    و تصويباتهااألخطاء الشائعة

  
في بعض األحيان في أخطاء لغوية ال تؤثر كثيرا في معنى الجملة و لكنها تعتبر الكاتب يقع   

  . ندرج أدناه بعضاً من هذه األخطاء مع إعطاء صوابها. غير صحيحة لغوياً
  

  الصواب  الخطأ
  . أثره  فيخرج   أثره علىخرج 

   تاجراً غنياًأجر الدار    تاجر غني إلىأجر الدار 
   أجل ذلك سجن من  ألجل ذلك سجن 

   امرأة واحدة و عشرينرأيت    إمرأة إحدى و عشرينرأيت 
   إمرأة إحدى عشرةو لكن رأيت 

   ساخن بماءاستحم   أخذ حماماً ساخناً
   القطار الصباح ركب   قطار الصباح أخذ

   التراجع فيأخذ   التراجع بأخذ 
   الموعد عنتأخر    الموعد علىخر تأ

   الوصول إلى المحطة  فيتأخر  الوصول إلى المحطة بتأخر 
   السفر فيأذن له   السفر بأذن له 
   عليهأسفت    لهأسفت 

   أخيه إلىذهب    أخيه عندذهب إلى 
   لم يحضروا أمسواء حضروا    لم يحضروا أوسواء حضروا 

   الكذب وإياك   إياك الكذب 
  إياك أن تكذب   كذب إياك ت

   تناول الطعام فيال بأس    تناول الطعام منال بأس 
  به ال أبالي    لهال أبالي 

   يأتي من أنال بد    يأتي أنال بد 
  بدأ التصوير   التصوير ببدأ 
  منه بدر    عنهبدر 

   ذالك منهذا بدل    ذلك عنهذا بدل 
   إلى المدرسة ولده بعث   ولده إلى المدرسة ببعث 

    بكتاببعث إليه   كتاباًبعث إليه 
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   لديك بعض ماأعطه    لديك بعضاً مماأعطه 
   السباحة يحببعض الناس ال    السباحة  يحبونبعض الناس ال

   بعضهم ببعضاختلط   بعضهم باختلطوا 
   تحسن سلوكك لك أن ينبغي    تحس سلوكك عليك أنينبغي 
  بيهم  بكرة أعلىإفنوهم   بكرة أبيهم عن إفنوهم 
  الحجارة بمبنى    الحجارة منمبنى 
   دعوة بناء علىسافر    لدعوة بناءسافر 

   في الظالم يتيه ال تتركه    في الظالم يتوهال تتركه 
   تعسرجل    ستعيرجل 
  تعساء إنهم     تعيسونإنهم
   الطعام في أثناء   الطعام أثناء

   السؤال عنأجاب    السؤال علىأجاب 
  أجاب الدعوة    الدعوةعنأجاب 

   في الشوارعيجولقضى الوقت   تجول في الشوارعيقضى الوقت 
   بجدلم ينظر إلى األمر    بجدية لم ينظر إلى األمر

  ألمر خطير أن اال يجزمون    أن األمر خطير علىال يجزمون 
   كثير إلى مالأحتاج   كثيراًماالً أحتاج 

   الراحة حاجة إلىبالمريض    حاجة إلى الراحة فيالمريض 
  أمره في حار   أمره بحار 
  حاز الشيء    الشيء علىحاز 
  حاز الثقة   الثقة  علىحاز 

   أحاط بهم العدو   من كل جانبأحاط بهم العدو 
  ) ألن اإلحاطة ال تكون إال من كل جانب ( 

   التقاعد علىأحيل    التقاعد إلىأحيل 
  ساعتين  نحو انتظرت   ساعتين حواليانتظرت 

  حبب إليه العلم   العلم به حبَّب
   كنا نعرف ذلك إنحتى و    كنا نعرف ذلك لوحتى و 
   جرى بماحدثنا    جرى عماحدثنا 
   إليهحدق    بهحدق 

  إحذره   إحذر منه 
  إحذر عدوك    عدوك منإحذر 
   يصيبك مكروه أنإحذر    يصيبك مكروه أالإحذر 
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   الحقيقة عنتحرى   تحرى الحقيقة 
   األوراق محفظةأين   وراق  األحافظةأين 

   طفله فيله حق شرعي    طفله  علىله حق شرعي
   األمرفيتحكم   األمربتحكم 
   ضيفاًبهمحل    ضيفاًعليهمحل 

   من ذاك أشد حمرةهذا الثوب    من ذلك أحمرهذا الثوب 
  أنت أكثر حماقة من كل من رأيت   أنت أحمق من رأيت 

   ينزل المطر أنك احتمال هنا  أن ينزل المطر بهناك احتمال 
   يمينه فيخنث   يمينه بخنث 

   جرى بماأخبرني    جرى عماأخبرني 
  صديقه بخجل    صديقه منخجل 
   دينه منخرج    دينه عنخرج 
   قومه علىخرج    قومه عنخرج 
  يخشى الموت   الموت من يخشى 

  الكيمياء بتخصص    الكيمياء فيتخصص 
  الهندسة بمتخصص   الهندسة في أخصائي 

  السفر إلى الخارج فيما يختص ب   إلى الخارج بخصوص السفر
  خاصة سيارة    خصوصيةسيارة 
  خاص طرق   خصوصيطريق 
   في عملهأخطأ   بعملهأخطأ 

   يخفى عليكمال   يخفاكم ال 
   ذلك عليكال يخفى    ذلك عنكال يخفى 

  ال أخفي عنكم   ال إخيفكم 
   بالمدير خلوت   بالمدير اختليت

  الناس اختلط ب   الناس اختلط مع
   األمر فياختلفوا    األمرعلىاختلفوا 

   بهذا المنصب خليقًاليس    المنصب لهذاليس خليقًا 
   العمل فيدأب    العمل علىدأب 
  داس الشيء    الشيء علىداس 

  تداولوا الموضوع    الموضوع فيتداولوا 
  نيك  فيما ال يعتدخلال     فيما ال يعنيك تتدخلال

   العشاء  إلىدعاه  لعشاء لدعاه 
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    إلى التفاؤليدعو  للتفاؤل يدعو 
  الغضب  إلى ال داعي  غضب للال داعي 

  لحساب بادقق    الحساب  فيدقق
   في الشيءدمج الشيء   بالشيء دمج الشيء 

  التدخين أدمن    التدخين علىأدمن 
   مدهوساً أو دهشًارأيته   مندهشًا رأيته 
   الصورة ذاتهارأيت    لصورة  اذاترأيت 

   القرون  ذاتالحيوانات   القرون ذواتالحيوانات 
   مريض انكذكر    مريض بأنكذكر 

   بهارتاب   ) خاف ( فيهارتاب 
  كان وال ريب مريضا   كان مريضا و ال ريب 

   ألف ليرة رأس ماله   ألف ليرة رأسماله
   الفكرة راقته   الفكرة لهراقت 

   في ذلكما رأيك   بذلك ما رأيك 
  ترى من يكون   من تراه يكون 

  به تربص     لهتربص
   يأتي قد ال   يأتي ربما لن

   النادي إلىتردد   النادي على تردد 
   الدراسة فيرغب   الدراسة برغب 

  على الرغم من ذلك   رغم ذلك 
  استقال على الرغم منه   استقال رغًما عنه 

  بنين بالرفاه و ال  بالرفاه و البنين 
   الخيل ركوبتعلم    الخيل ركبتعلم 

   الصورة فيركز نظره    الصورة علىركز نظره 

   أرًضارماه    على األرضرماه 
   األرضرمي بهأو 

   مكانه  عنتزحزح   مكانه منتزحزح 
   ذلك علىذد    ذلك إلىزد 

   يراسلنا مازال   يراسلنا ال يزال

  أزمع الرحيل   الرحيل علىأزمع 
  يرحل أن أو أزمع 

   الدنيا فيزهد   لدنيا ابزهد 
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  أن  قلت له سبق    و قلت لكسبق 
   أوانههذا سابق    ألوانههذا سابق 

   منهسخر    بهسخر 
    بقدومكسررت   لقدومكسررت 

  تحقيق هدفه لسعى    تحقيق هدفه الىسعى 
   السطحعنسقط    السطح منسقط  
   الشجرة منسقط    الشجرة عنسقط 

  سلم الرسالة ت  سالة ستلم الرا
   الحائط الىاستند   الحائط على استند 

  حضر سوى إمرأتين يلم   حضر سوى إمرأتينتلم 
   بهتشاؤم   منه تشاؤم 

  المشتريات   المشتروات 
   األمر فيشك    باألمرشك 
  شكا الفقر    الفقر منشكا 
   سوء حاله إليهشكا    سوء الحال لهشكا 

   مجيئك ىعلشكراً   مجيئك لشكراً 
  كندا شرقي شمالي    كندا شرقشمال 

   العار عنصان نفسه    العار منصان نفسه 
    صحافًياأصبحت  صحفًيا أصبحت 
   المال فيتصرف   المال بتصرف 

  صعد الدرج    الدرج علىصعد 
  صعد الجبل   الجبل إلى صعد 
   السيارة إصالح   السيارة تصليح
   صناعيةأسنانه   اصطناعية أسنانه 

  صناعي قمر   طناعي اصقمر 
   األرض عليهضاق    ذلك علىأضف 
  منه ضحك   عليه ضحك 
   أخيه بالمال عنضن    أخيه بالمال علىضن 

  النهار طول أقمت في البيت    النهار طيلةأقمت في البيت 
   كلها مطاليبهذكر    كلها مطالبهذكر 
   الظنبهأساء    الظن فيهأساء 

   على العمل عاد غير قادر  لعمل  على الم يعد قادراً
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   و الماء عاش بالخبز   و الماء عاش على الخبز
   ذلك منسأعوضك    ذلك عنسأعوضك 

   ضائع  منعوض   ضائع عنعوض 
   أجال أوعاجال    أ آجالعاجال 
  لسفر ليستعد    السفر إلىيستعد 

  ذلك عدا    عن ذالكعدا 
   فعل ممااعتذر    فعل لمااعتذر 

      للتيارتعرض    التيار الىتعرض 
    إليهمتعرف  عليهم تعرف 
  األمر عرف   األمر بعرف 

   الصحة منخبر عار    الصحة عنخبر عار 
  عزف الكمان    الكمان علىعزف 
  اعتزل العمل    العمل عناعتزل 

   الخطأ منمعصوم    الخطأ عنمعصوم 
  عطًراأثنى عليه ثناء    عاطًراأثنى عليه ثناء 

   العمل منعاطل   العمل  عنعاطل 
   طبع الكتب فييعمل    طبع الكتب علىيعمل 
  عانى األلم    األلم منعانى 
  الشراء بأغراه    الشراء  علىأغراه

   عليهغضب   منه غضب 
  فيه ال فائدة   منه ال فائدة 

  المباراة بفاز    المباراة فيفاز 
   نوعه فيفريد    نوعه منفريد 

    فيهتفرس   بهتفرس 
   ذلك عنفضال    ذلك علىفضال 
    فقطكان أديباً   أديباًفقطكان 
   األمر فيفكر   األمربفكر 

   في ذلكما قولك   بذلك ماقولك 
   قادم إنهقال   أنه قادم بقال 
   روما  فيأقام  روما بأقام 
   األرض علىأقام    األرضفيأقام 
   قبل من ذيأكثر    قبل منأكثر 
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   قبل الشيء  الشيء بقبل 
   المكان ذاكال تقرب    المكان من ذلكال تقرب 

  قرع الباب    الباب علىقرع 
   قليال من ذاكهذا أقل    اقل من ذاك بقليلهذا 

   قيد الحياة  فيمازال   قيد الحياة علىمازال 
   يبصر ال يكاد  يبصر ال  يكاد
   السن فيكبر   السن بكبر 

   أخيه عناستكبر    أخيه علىاستكبر 
   شخص واحد علىهذا العمل كثير   شخص واحد للعمل كثير هذا ا
   كثيرا من ذاكهذا أكثر    من ذاك بكثير أكثرهذا 

    لهال يكترث   بهال يكترث 
   على العلمكرس نفسه    للعلمكرس نفسه 

  عارف كالهما   عارفان كالهما 
   الفتاتين كلتارأى    الفتاتين كلتيرأى 
   الفتاتين ابكلتمر    الفتاتين بكلتيمر 

  كلما زادت سرعة السيارة   كلما زادت سرعة السيارة 
  زاد خطر االصطدام    زاد خطر االصطدام كلما

   تعتب علينا كي الجئنا    تعتب علينا كيالجئنا 
   طويلة مدةسأغيب    طويلة  لمدةسأغيب

   تذهب أريد أال  أريد أن تذهب ال 
   يذهب يريد أال   يذهب ال يريد ان

   تدرك ما تقول أظنك ال   تدرك ما تقول ظنكال أ
   تترك الصيام ينبغي أال   تترك الصيام ال تنبغي ان

   طبيباهذا مهندس ال   طبيب هذا مهندس ال 
  هذا الثوب بك ال يليق    هذا الثوب لكال يليق 

  المغلف بألصق الطابع    المغلف علىالصق الطابع 
  الحائط ب ألصق إعالنا   الحائط علىالصق إعالنا 

   يموت ليته   يموت لعله
    إليهالتفت  له التفت 
   تذهب إلى الحفلة أال   تذهب إلى الحفلة ألن

  تذهب أن أرى من األفضل    تذهب  لوأرى من األفضل
   األمور تمييز  األمور التمييز بين 
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  مثل هذه األمور معروفة   مثل هذه األمور معروفة 
  لذلك هم مثال ضرب ل   على ذلكضرب لهم مثال 

     كان طفالًمذأعرفه    كان طفالً منذأعرفه
   كان طفالًمنذ إنأو أعرفه 

   مراحل عديدة  فيمر   مراحل عديدة  علىمر
   العمل  فياستمر  العمل باستمر 
  الطب بتمرس    الطب فيتمرس 
   الناس كرامةيمس   كرامة الناس بيمس 

   أمس أول منسافر   سافر أول أمس 
  األمر في تمعن   ألمرابتمعن 

   مملوءالوعاء  ممتلىءالوعاء 
   مآلنأو الوعاء 

   الجائزة من منح   الجائزة لمن منحت
   أخاك الكتابمنحت    الكتاب ألخيكمنحت 

   ذلك عنال مندوحة    ذلك منال مندوحة 
   التدخين منمنعه الطبيب    التدخين عنمنعه الطبيب 
   التدخين نمامتنع    التدخين عنامتنع الطبيب 

   أجراًعليهنال    أجراًعنهنال 
  لألمر انتبه    األمرإلىانتبه 

   المحرك عطلنتيجة   عطل المحرك لنتيجة 
   أدناه  الموقعيننحن   أدناه الموقعوننحن 
   المسافرونأنتم    المسافرينأنتم

  قلما يحدث ذلك     يحدث ذلك نادراً ما
   ال يحدث ذلك إال نادراأو  

  الخطر بأنذره   الخطر  منأنذره 
  تنازعوا الكرة    الكرة تنازعوا على

   السطح  عننزع   السطح مننزل 
   كرسيه  عننزع   كرسيه مننزل 

   الشجرة  مننزل  نزل عن الشجرة 
  نزل الدرج   نزل على الدرج 

  المنتزه   المنتزه 
   الرسالة عننسخة   الرسالة من نسخة 
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   ذاك عننشأ    ذاك مننشأ 
   بدوالر و نصف دوالراشترى الكتاب    بدوالر و نصفى الكتاب اشتر

   الكتاب إلىألقي نظرة    الكتاب علىألقى نظرة 
  نعت الصحف فالن    فالن وفاةنعت الصحف 

   البوق فينفخ   البوق بنفخ 
   الشيء نفسهسأفعل    نفس الشيءسأفعل 
   الصورة نفسها رأيت   نفس الصورةرأيت 

  هذا العمل ينافي التقاليد    التقاليد مع هذا العمل يتنافى

   العيش معهم عناستنكف   استنكف العيش معهم 
   العيش معهم  منأو استنكف

   مريضاًبكونهناهيك    كونه مريضاًعنناهيك 
  نوى السفر    السفر علىنوى 

  ما نويت أو ماذا نويت   عالم نويت 
   األطفال هؤالء   األطفال ها هم

   كتاًبا أهداني   كتاباًأهدي إلى
   مشاهدة المباراة علىتهافتوا   مشاهدة المباراة لتهافتوا 

   المريض يشفىهل   يشفى المريض سهل 
   مهمهذا أمر   هام هذا أمر 
   العمل فيإنهمك   العمل بإنهمك 

   بفوزههنأه    فوزه علىهنأه 
   سألهال يترك سؤاالً إال    و سألهلم يترك سؤاالً إال 

   بهثق و  فيه وثق 
   تصوم أنيجب    أن تصوم عليكيجب 

   الدرج فيالكتاب    في الدرج موجودالكتاب 
   وحدهجاء   لوحده جاء 
   وحدهأقام   لوحده أقام 

  أودع في البنك نقوده   أودع في البنك نقوده 
   وارثتوفي بال     وريثتوفي بال
   يهلك أنأوشك    الهالك  علىأوشك

   أعراضه و المرضب باوصف الطبيب أس   ض المرضأسباب و أعراوصف الطبيب 
   بالخارجاتصل    الخارج معاتصل 

   بكسنبقى على اتصال     معكسنبقى على اتصال
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   الخير بعملأوصاه    عمل الخير علىأوصاه 
   هذا األمر علىأتوافقني    على هذا األمر معيأتوافق 

   المتوفىهل عرفت من    يهل عرفت من المتوف
   عن خمسين عاما توفي  خمسين عاما عن ى توف

  وقع المعاهدة   لمعاهدة اعلى وقع 
   ذاك منتولد هذا    ذاك عنتولد هذا 

   قطعة أرض له وهب   قطعة أرض وهبه
   يساره عنجلس    يساره علىجلس 
  ) ّجر =  السحب ( الفريق من المباراة خرج   الفريق من المباراة انسحب

   الفائدة معدومهذا الكتاب    الفائدة عديمهذا الكتاب 
   العيش تكّدر   العيش انكدر

معنى أحنى األدب على ابنه، أي  ألن ( رأسه خجال حنى   رأسه خجال أحنى
  ) غمرة بعطفه وحبه

   األمَر فالنتحّرى    األمرعنتحّرى 
   في المستشفى فالُن يْحتََضر   في المستشفىاْحتََّضَر فالن

  ) نسمة جمعها نسمات( الصباح الجميلة تنسما   الجميلة الصباحنسائم 
   منها في تشجيع القدرات مساهمة   منها في تشجيع القدرات سهاماإ

  ) جواهر جمع جوهرة (  فالن جواهر   فالن مجوهرات
   )كل وبعض ال يعرف (  بعض  البعض 
  )من فعل نصت ، أنصت الحديث(  تنّصت  تصنّت 

  ) لِخطبة هي طلب الزواج ا(أعلنت الِخطَبة   أعلنتُ الخُطَْبة 
  ) الن كلمة بئر مؤنثة  (  عميقة بئرهذه   عميق  بئرهذا

  بتَّ فالن األمر    األمرفيبتَّ فالن 
   فالن  إلىاجتمع فالن  فالن باجتمع فالن 

  ) رباعي و هو أدار من فعل مدير  (مديرون  مَدَراء 
  للنظر الفت   للنظر ملفت 

  




