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 النحو العريب ومهارة الكتابة

 بيت مبارك سعيد بن بخيت بن مستهيل

 سلطنة عامن، صاللة، العلوم التطبيقيةكلية  ،املتطلبات العامةقسم ، أستاذ اللسانيات املساعد

 هـ(9/9/0112 وقبل للنرش يف هـ،22/01/0110 )قدم للنرش يف

 

لقد ظهرت صور كثرية من الضعف يف الكتابة بالعربية الفصحى يف صنوف الكتابة اإلبداعية، فضال  :البحث ملخص

إال بسبب الظن اخلـائ  لـدى كثـري مـن أبنـا   -فيام يرى الباحث-الكتابة الوظيفية بأنواعها املختلفة، وما ذلك عن 

ـا إل ذلـك الظـن  العربية بأن اللغة الفصحى وقواعدها صعبة، واحلـ  أن اممـر لـيذ كـ لك، وأنـا ال ماعـً مطلقذ

ناك عدما من أبواب النحو العريب وقواعـد  ال إل أن ه -حسب وجهة نظر الباحث-والتخوف؛ إذ يشري ه ا البحث 

، باستثنا  فّن الشعر من الكتابة اإلبداعية لكونا  ًّ ًّ والوظيف حيتاج إليها الكاتب العريب يف أثنا  الكتابة بنوعيها اإلبداع

 فنًّا غنائيًّا صوتيًّا.

يب كان سببذا يف عزوف عدم من الكّتـاب إن الباحث يرى أن ربط عملية الكتابة العربية برضورة إتقان مجيع النحو العر

عن استخدام العربية الفصحى إلظهار مواهبهم اممبية؛ وه ا ما أفقد السـاحة العربيـة مبـدعم ومثقفـم كـان مـن 

زين يف جماٍل ما من اممب والثقافة، يقدمون نتاجهم باللغة العربية الفصحى. وه ا اممر ينطب   املمكن أن يكونوا مربَّ

 املوائن العريب خالل ممارستا الكتابة لقضا  حاجاتا املختلفة: اليومية وغري اليومية.أيضا عىل 

ويف ه ا البحث سيسعى الباحث إل بيان عدم صحة ه ا التوجذ، وأن الكتابة السـليمة ال تتـاج إل إتقـان أبـواب 

يف  -حسب اجتهـام -الباحث  النحو كافة، بل إن عدما من امبواب كاف لإلسهام يف تصحيح الكتابة، وقد حرصها

 .ستة موضوعاٍت ال غري، كام سيتضح يف ه ا البحث، والقضية حمل اجتهام ومناقشة

 .مهارات الكتابة، الطلبة، امخطا مهارات التحدث، مهارات القرا ة، : املفتاحيةالكلامت 
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Abstract: Many forms of weak writing skills have appeared in all types of creative writing in Standard Arabic, let 

alone functional literacy in all aspects, and that is -in the writer’s point of view- due to the false assumption made 

by many of Arab speakers that Standard Arabic is difficult and so are its rules. In fact, this is not the case, and 

there is no justification for that fear, as this current research -as appears to the researcher- indicates that there are 

many rules of Arabic that are beyond what an Arabic writer needs for both functional and creative writing, except 

for poetry writing since it is a form of art that has a musical facet. 

The researcher views the connection between the process of writing in Standard Arabic and the necessity of 

mastering all grammatical rules was a factor behind the reluctance from many writers to write in Standard Arabic 

in order to show their literary skills, which made the realm lack many creative intellectuals who could have been 

prominent in culture and literature, producing works in Standard Arabic. This also applies to Arabic speakers who 

practice writing to meet their daily and non-daily needs.  

In this research, the researcher attempted to show that this fear against writing in Standard Arabic is unjustified, 

and that solid writing does not necessitate mastering all grammatical rules; rather, knowledge of the general rules 

is sufficient to produce good writing. The writer -according to his discretion- has restricted those rules to only six 

areas as will be detailed in the body of the research. Still, the issue is subject to discretion and discussion. 

Keywords: speaking skills, reading skills, writing skills, students, errors. 
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 مقدمة:

يف كثري من امحيان قد ال تؤثر إمكانات الكاتب العريب 

الضعيفة يف قواعد اللغة العربية عىل مقدرتا يف الكتابة 

االعتيامية، وحتى اإلبداعية، وه ا ما سأحاول إثباتا يف ه ا 

 البحث.

إن اممر يف غاية اممهية؛ من الكثري من املتخصصم ال 

يزالون يرفعون الصوت عالياذ بأنا ال بد من التمكن من قواعد 

 يستطيع حتى – اخلصوص وجا عىل التقليدي –النحو العريب 

 يبدو فيام- واحل . سليمة عربية بلغة يكتب أن الفرم

 – لكتابةا مهارة يف تأثريها بات النحو قواعد أن -للباحث

داذ، إل مرجة يمكننا معها أن نقول: ج ضعيفاذ  - خصوصاذ 

يمكن لكل موائن عريب أن يكتب ما شا  كتابة سليمة بعيداذ 

 عن أكثر قواعد النحو.

والكالم هنا عىل مهارة الكتابة عىل وجا اخلصوص؛ من 

عالقة النحو هبا ختتلف عن عالقتا ببقية مهارات اللغة العربية 

رتتيب: االستامع والتحدث والقرا ة؛ ذلك أن وهً عىل ال

ه   املهارات الثالث مجيعاذ صوتية، أي تعتمد عىل ظهور 

الصوت ممائها، وامما ات اللغوية الصوتية تتاج إل إظهار 

 النحو يستدعً – احلال بطبيعة –الضبط والتشكيل، وه ا 

 اجلميع أن حم يف الرتاكيب، هبام نضبط الل ين واإلعراب

 شا ، من مون أمنى ضبط كيفام شا ، أينام شا ، ما يكتب

بالشكل، وهو يف الكتابة ال حيتاج إل إظهار الصوت ال ي 

يستدعً اإلتيان بعالمات اإلعراب التً تستدعً النحو 

ا فقط هو  واإلعراب. وأستثنً من ذلك فنًّا كتابيًّا واحدذ

ن الشعر؛ منا حيتاج إل الوزن والقافية، وانضباط ه ي

العنرصين امساسيم يف الشعر ال يكون إال بالتشكيل حال 

الكتابة، ال ي بدور  يستدعً النحو واإلعراب، كام أن الشعر 

 فنٌّ مغنًّى، ومن هنا اعتمد عىل النحو وقواعد .

 علوم يف املتخصصم بعض وحتى –إن ربط الكّتاب 

 ومصطلح "اللغة" مصطلح بم سلبيًّا ربطذا – العربية اللغة

ا، وه ا ال يصح علامذ  شيئذا املصطلحم جعل "النحو" واحدذ

، إذ اللغة يشٌ  والنحو يش  آخر، فعالقتهام عالقة  وال عقالذ

الكل باجلز ، فاللغة أعم وأشمل، فالنحو جز  من اللغة؛ 

واللغة ُتكتسب بالفطرة واملامرسة، يف حم أن النحو يف زمننا 

ريب كغري  من نحو ال ُيكتسب إال بالتعليم، والنحو الع

فيام -اللغات امخرى حيتاج جلهد إلتقانا. وه ا اخللط 

ا من أفرام املجتمع العريب ال ين كان  -يظهر أفقدنا كثريذ

بإمكاهنم أن يكونوا كتابذا رائعم ومبدعم، لكن ُرهاهبم من 

النحو وقواعد  جعلهم ُيعرضون عن الكتابة، وإننا لنجد 

ا من شتى فئات املجتم ع، ويف شتى التخصصات العلمية أفرامذ

واإلنسانية يتحدثون ويقرؤون ويكتبون بلغٍة عربيٍة سليمٍة، 

بل إبداعية أحيانا، وهم يف احلقيقة جيهلون معظم قواعد 

ا عىل  النحو العريب. ومن هنا يرى الباحث أنا أصبح لزامذ

املتخصصم يف اللغة العربية أن يعيدوا النظر يف عالقة النحو 

ا، السيام مهارة الكتابة التً تؤمي بمهارات ا للغة العربية مجيعذ

ا يف مفع احلراك الثقايف والفنً واحلضاري يف  ا رئيسذ اليوم مورذ

ا. ا والعاملية عمومذ  املجتمعات العربية خصوصذ

ومن هنا برزت فكرة مسح بعض كتابات الطالب 

املنتسبم إل كلية العلوم التطبيقية بصاللة )سلطنة عامن( 

 ا استطالعيًّا لغايٍة وحيدٍة، وهً:مسحذ 

 بأبواٍب  املرتبطة الكتابية الطالب أخطا  عىل الوقوف•

 .العريب النحو من

ا كتابيًّا يف شكل رسالٍة رسميٍة  وقد وقفت عىل ثالثم نصًّ

، ثم حّللت ه   النصوص  أنجزها ثالثون ئالبذا وئالبةذ

فوقفت فيها عىل مخسم خطأ تركيبيًّا فقط، وقد صنفتها إل 

 عنواناٍت، وهً وجوم أخطا  يف: 

 إسنام الضامئر.(0

 حروف تعدي الفعل.(2

 ضعف الرتكيب.(9

 إلعراب الفرعية.عالمات ا(1

 االسم املنصوب املرصوف النكرة.(5

 الفعل املضارع املعتل اآلخر.(6

 امفعال اخلمسة.(7

 التعريف والتنكري.(8

وأما نسبة تكرار كل موضوٍع من ه   املوضوعات يف 

 النصوص فتتضح من خالل اجلدول اآليت:

 نموذج النسبة التكرار املوضوع

 %1 2 إسنام الضامئر
العامالت ال يلتزمون 

 بتنظيف صالة الطعام

حروف تعدي 

 الفعل
 جتهل العاممة عنها 6% 9
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 نموذج النسبة التكرار املوضوع

ضعف 

 الرتكيب
90 62% 

لزيارة كامل املواعيد 

 الصحية

عالمات 

اإلعراب 

 الفرعية

 بأنكم قامرين 2% 0

االسم 

املنصوب 

املرصوف 

 النكرة

6 02% 
التً تقف عائ  أمام 

 الطالب

املضارع املعتل 

 اآلخر
 مل يتبقى وقت 1% 2

امفعال 

 اخلمسة
9 6% 

لون  ليفهمون وحيصِّ

 أعىل الدرجات

التعريف 

 والتنكري
2 1% 

يساعد يف تطوير من 

 قدرات الطالب

  %(011) (51) املجموع

 

لقد توزعت امخطا  الكتابية الرتكيبية التً تظهر يف أثنا  

موضوٍع الكتابة عىل موضوعاٍت ثامنيٍة، وقد أثبتُّ قرين كل 

عدم مرات وقوعا يف نصوص العينة، وأهم ما أوم من القارئ 

ا من أبواب النحو الكبرية  الكريم مالحظتا هنا هو أن كثريذ

واملعروفة ال حيتاج إليها الكاتب؛ منا ببسائة ال تشكيل فيا 

هو  -أي الضبط بعالمات اإلعراب-املكتوب، والتشكيل 

-اج الطالب غالبذا ال ي يستدعً النحو والقواعد. فلن حيت

إل مرس املبتدأ واخلرب، وال إل مرس  -فيام يرى الباحث

الفاعل، بل ولن حيتاج إل مصطلحً: اجلملة االسمية 

؛ فهو يكتب النص، ويستخدم اجلمل  واجلملة الفعلية أصالذ

، مون وعً تام هب   اجلمل، ويستخدم  بنوعيها اسميةذ وفعليةذ

ا  ، مون أن بقية املصطلحات النحوية أيضذ ا سليامذ استخدامذ

ا عىل تعريفها وذكر إعراهبا.  يكون قامرذ

وقد ظهرت يف نصوص العينة بعض امخطا  التً تندرج 

تت موضوعات غري نحوية مثل: اإلمال ، وعالمات 

الرتقيم، وضعف الرتكيب. ومل أعتن هبا لسببم: أوهلام أن 

البحث ُيعنى بأبواب النحو العريب وعالقتها بفن الكتابة، 

 وضعف والرتقيم اإلمال  –وثانيهام أن ه   املوضوعات 

 أبواب معظم من أكثر الكتابة يف وظيفية ُتعد - الرتكيب

املهم منها،  لتمحيص البحث يف إلمخاهلا مطلب فال النحو؛

 فجميعها مهم يف الكتابة.

 وسيقوم ه ا البحث عىل قسمم: 

القسم امول: قسٌم نظري سأوضح فيا إشكال النحو، (0

وُبعد  عن مهارات: االستامع والتحدث والقرا ة قليالذ يف 

ا.  االستعامل املعارص، وعن مهارة الكتابة كثريذ

ل فيها القول يف (2 القسم الثاين: وفيا سبعة مباحث، ُأفصِّ

 ترتبط ببعض 
ٍ
املوضوعات الثامنية التً تظهر عىل شكل أخطا 

أبواب النحو، وقد يعاين منها الكاتب، فتقعد بنصا عن تقي  

 السالمة اللغوية يف الكتابة.

 
 القسم امول

 النحو واللغة:.0

لقد اكتسب النحو العريب أمهيتا من اللغة العربية، التً 

يرى علام  النحو القدما  رشفها وأفضليتها عىل مجيع اللغات 

م، 0338، والسيوئً، 03م، ص0337)ابن فارس، 

(، فاجتهد النحاة العرب يف مجيع القرون من  منتصف 0/52

جرية امول يف القرن الثاين اهلجري إل هناية املفية اهل

ا الستعامالت العرب  ا مقيقذ التصنيف فيا، فقدموا وصفذ

ا هلم حيث وصف اللغة يف  للغتهم، وكان كتاب سيبويا إمامذ

أبواٍب كثريٍة، مل خترج عنها كتب النحاة بعد  إال يف القليل 

ا مهام خيص مصطلحم  النامر، وما هيمنا هنا أن نعرض أمرذ

 ، من حيث الثبات والتطور.متباينم مها: النحو واللغة

ويرى الباحث أنا ال يمكن أن تتعائى امجيال اليوم 

النحو كام تعائتا أجيال السلف، وذلك أن الفصحى القديمة 

التً عاجلها ه ا النحو بالوصف قد تغريت إل فصحى 

ا يف يومنا ه ا من مجيع  معارصة، وهً ختتلف قليالذ أو كثريذ

صيح الصويت والرصيف جوانب االستعامل اللغوي الف

والرتكيبً عام كانت عليا يف عصورها امول، ه ا التطور 

والتغيري الل ين أصابا لغتنا العربية ما زلنا ُنرصُّ عىل وصفها 

ب ات الوصف النحوي القديم، ومن هنا وقع اإلشكال ال ي 

جعل اجليل َيعزف عن استخدام ه   اللغة للتعبري الكتايب 

 يرى ما عىل –عً، فاللغة الفصحى االعتيامي أو اإلبدا

ً   بدور القيام عن هبا يقعدان تداُفَعم تواجا – الباحث  وظيف

ًٌّ حيدث  فاعٍل يف املجتمعات العربية: امول منهام كوينٌّ ئبيع

كلام ئال الزمن باللغة، ويظهر عىل شكل تغيري يف معجمها 
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ًٌّ يكون م ن وأصواهتا وتراكيبها، والثاين فكريٌّ إيديولوج

جهة أبنائها ال ين هم بم فريقم كالمها ميسٌ  إليها: فريٌ  

ييس  إليها من حيث ال يشعر؛ لتشبثا بكل ما جا  با القدما  

مون نظٍر أو قرا ٍة معارصٍة ممحصٍة ومواكبٍة حلاجات اجليل 

ا منها  اجلديد وأمواتا ووسائلا، وفريٌ  ييس  إليها متحررذ

 ة من حولا.مقبالذ عىل صلف اللغات امجنبي

ومن هنا فقد تعالت أصواٌت كثريٌة تنامي بتيسري النحو 

العريب، وختفيف وئأتا عىل ئالب العربية، وليذ مبدأ ه   

امصوات حديثا، فقد صدرت من بعض املتقدمم كمقولة 

، يقول: "الرضوري يف صناعة النحو"ابن رشد يف كتابا 

هو  الغرض يف ه ا القول أن ن كر من علم النحو ما"

كالرضوري ملن أرام أن يتكلم عىل عامة العرب يف كالمهم، 

ويتحرى يف ذلك ما هو أقرب إل اممر الصناعً، وأسهل 

(، 37، ص2101)ابن رشد،  "تعليامذ وأشد تصيالذ للمعاين

لعل من "(: 7م ص2116وحديثذا يقول )عيل أبو املكارم، 

حو العريب املسلم با عند كثري من الباحثم والدارسم أن الن

يتسم بقدر من الصعوبة كبري، ولقد أمرك ه   الصعاب 

 . "شيوخ النحو وأعالما، كام أحسها تالمي   والشامون فيا

، فمنها وه   امصوات تتفاوت يف ئرحها ومنهجياهتا

من مل يغري من منهجية َنْحِو القدما  شيئذا؛ فاكتفت مؤلفاهتم 

باإلبقا  عىل مقوالت النحو التقليدي مع اختصارها 

وهت يبها، أو كام يرصح بعضهم بأنا خلَّص النحو مما أحاط 

با من شوائب جعلتا مستغَلقا عىل ئالبا. يقول )حميً الدين 

قترص إعراب وا"(: 7م، ص2112عبد الرمحن رمضان، 

الكلمة عىل صلتها بغريها من النص مون ذكر أوجا اخلالف 

، ويقول الدكتور "أو التفصيل ال ي يطلبا بعض املختصم

)عبد العليم إبراهيم، م.ت، ص هـ( عن النحو وصعوبتا: 

فلامذا يضي  الدارسون با؟ ،...، ويرون فيا مامة عصية "

رأينا من  عهد فقد "، وجا  يف كتاب النحو الواضح: "عنيدة

بعيد أن املبتدئم يف تعلم قواعد اللغة العربية، يتجشمون 

)اجلارم وأمم،  "صعابذا يف مرسها، ويقاسون عنا ذ يف إمراكها

 (. 5م، ص0389

فكل ه   النقول املختارة من ه   الكتب يرى أصحاهبا 

أن النحو العريب مامٌة صعبٌة عىل الطالب، إال أهنم عندما 

البديل امليرس مل خيرجوا عن قواعد النحو  أراموا تقديم

ومنهجيتا العتيقة، التً ربام كانت أحد أهم امسباب التً 

جعلت مامتا صعبة، فرتاهم يعرضون أئروحاهتم التيسريية 

يف فلك امئروحة النحوية القديمة، وه ا ما جعل ه   

ا عىل الطالب، عىل الرغم من مسمياهتا  امعامل صعبةذ أيضذ

 "اإلعراب امليرس"و "النحو امليرس"ة من مثل: اإلجيابي

 وغريها كثري. "املرجع السهل يف النحو العريب"و

ا من نظرة  وهناك فريٌ  آخر ئاَلَب بالتيسري منسلخذ

ا، حماولم وصف اللغة  القدما  إل التقعيد النحوي أساسذ

ا خاليذا من التفكري الفلسفً والريايض  ا جديدذ العربية وصفذ

ليا املتقدمون، ومن ذلك حماولة إبراهيم ال ي مرج ع

أئمع أن أغري "، يقول: "إحيا  النحو"مصطفى يف كتابا 

)إبراهيم مصطفى،  "منهج البحث النحوي للغة العربية

(، ونرى شوقً ضيف ينقض بعض أبواب 09م، ص2102

النحو وأصولا حماوالذ بنا  نحو جديد يقّرب العربية إل 

جتديد "رتحات شائقة يف كتابا ئالهبا، وقد قدم يف ذلك مق

 (.1م، ص2109)شوقً ضيف،  "النحو

إن ه ا االعتنا  من النحاة قديامذ وحديثذا بتيسري النحو 

العريب، أو بتغيري  وتطوير  ما هو إال شاهد عيان عىل أن أبنا  

ا عرب  ا كبريذ اللغة العربية قد تغري لدهيم املستوى اللغوي تغريذ

أصبحت لغتهم املستعملة يف حياهتم مراحل زمنيٍة ئويلٍة؛ ف

ا عن تلكم القواعد التً رسمها  املعتامة خترج قليالذ أو كثريذ

النحاة امولون، وه ا أمر يقر  املنط  ويقبلا العقل، إذ ال 

يمكن أن تبقى اللغة عىل ما كانت عليا مع مرور امزمنة، 

وتغري اممكنة، وتبدل أحوال امجيال جيالذ بعد جيل، ومن 

ا يتامشى مع هن ا جديدذ ا فقد بات وصف اللغة املعارصة وصفذ

ما أصاهبا من تغيري وتبديل أمر مهم، بل وما أصاب بنيها من 

تول أحواهلم وتغري حاجاهتم وأمواهتم ووسائلهم 

ا، لقد بات ه ا الوصف ملا استجد يف ألسنة  وجمتمعاهتم عمومذ

تمرة بام املعارصين أمرا نافعا، حتى تكون اممة عىل صلة مس

جد يف لغتها من تغريات. ومن هنا فإن الوصف اجلديد ملا 

استجد يف اللغة هو بمثابة رصد ملا جد يف ميداهنا مما يتصل 

بمهارات اللغة امربع: االستامع والتحدث والقرا ة 

 والكتابة.
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 االستامع والتحدث والقرا ة:  النحو ومهارات.2

ٌت صوتيٌة، ول لك ه   املهارات اللغوية الثالث مهارا

فهً تستدعً الضبط والتشكيل يف أمائها، والتشكيل 

يستدعً مهارة اإلعراب، واإلعراب هو ما تقدما أبواب 

النحو والرصف، وإن عالقة النحو هب   املهارات يمكن بياهنا 

 من الصور اآلتية:

ا –رضورة املعنى: أي أن السياق (0  وقرا ةذ  وتدثذا سامعذ

 قد املعنى فإن وإال للرتكيب، النحوي الضبطب إال ُيفهم ال –

 زار: كقولك والتأخري التقديم ذلك ومن املتلقً، أمام يفسد

 التً والتأخري التقديم ميزة تستثمر أن أرمت فإذا. حممدٌ  ساملا

 – الشعر يف السيام مهمة ميزة وهً – الفصحى توفرها

 املعنى، يفسد ال حتى النحو بقواعد تلتزم أن عليك فينبغً

 حينئ  فيلزمك إعراب أو ضبط مون باجلملة نطقت إذا وأما

ا الفاعل جتعل أن ا املفعول عىل متقدمذ  يفسد ال حتى وجوبذ

 سامل، حممد زار: الساب  املعنى تريد وأنت فتقول املعنى؛

 زور.امل هو وسامل الزائر هو حممد ليكون

اختل رضورة التقعيد: أي أن الرتكيب ُيفهم معنا  وإن (2

الضبط النحوي؛ وذلك من املعنى ال يفسد بفسام القاعدة 

وتغري اإلعراب، ومثلا قولك: انترص املسلمم. فإذا نطقت 

مجع امل كر السامل باليا  والنون مل يعد فاعال يف التقعيد، لكنا 

يظل فاعال لدى املتلقم، وقد َعِلم منهم اخلطأ يف الرتكيب من 

ا نكام نسمعا َعِلما وجهلا منهم من جهلا . وه ا كثرٌي جدًّ

 يوميذا يف اخلطب واإلعالم وغريها.

 

 النحو ومهارة الكتابة: .9

تتاج مهارة الكتابة إل قدٍر أقل بكثري من عدم قواعد 

النحو التً تتاجها مهارات: االستامع والتحدث والقرا ة؛ 

وذلك ملا أقررنا  من أن املهارات الثالث صوتية فهً تتاج يف 

أمائها إل الضبط، والضبط ال يكون إال باإلعراب، 

واإلعراب حملا أبواب النحو والرصف، كام أن الكتابة ال 

تعتمد عىل التشكيل مما جيعل الكلامت ساكنة امواخر، بل 

ساكنةذ يف مجيع حروفها، مما يقلل من امخطا  النحوية التً 

 .يمكن أن تظهر يف النص املقرو  وال تظهر يف املكتوب

 النحوية القواعد عن يستغنً أن الكاتب حاول مهام إذن•

ا، املحدومة القواعد بعض من التخلص يمكنا فال  وقد جدذ

 بدورها تيلنا وهً أخطا ، ستة يف فظهرت حرصها، حاولت

بة عالية بنس كافية معرفتها تكون التً النحو، أبواب بعض إل

الكتابة، وتتجىل للتخلص من كثري من امخطا  النحوية يف 

ه   امخطا  يف العبارة اآلتية: )العومْ  قيما يشعْر فيها 

املوائنْم شعوْر عمي  وهم يعيشوا غربتهم، فْليبقى الوئْن 

بيْت للجميع، فالوئْن واملوائْن ليسوا إال وجهان لعملا 

 واحد .

 

 أوال: حروف تعدي الفعل

 وتظهر يف قوهلم: )يشعر فيها( والصحيح أن الفعل

)شعر( يتعدى بالبا  وليذ بحرف اجلر )يف(. وه ا اخلطأ 

يتكرر عند بعض الكتاب، وهو بال شك من امخطا  التً 

، وال بد للكاتب من أن يتدرب عليها،  تظهر يف الكتابة حتامذ

وأن يدرسها يف مظاهنا يف كتب النحو، وهً تيلنا إل مرس 

 )حروف اجلر( ومرس )التعدي واللزوم(.

 

 عالمات اإلعراب الفرعيةثانيا: 

وهً تيلنا إل ثالثة مروس يف كتب النحو هً: املثنى، 

ومجع امل كر السامل، وامسام  اخلمسة، والكلامت التً تنتمً 

إل ه   املصطلحات الثالثة يظهر اخلطأ النحوي فيها ال حمالة 

إن مل يكن الكاتب قد وقف عىل قواعدها وأملّ هبا؛ وذلك مهنا 

ا عن تعرب بعال مات إعراب فرعية هً احلروف عوضذ

احلركات. ولو كان اإلعراب باحلركات ملا واجا الكاتب 

إشكاالذ يف ه   املصطلحات، ولكانت الكلامت املنتمية إليها 

مثل بقية الكلامت الكثرية امخرى التً يكون ضبطها 

باحلركات، وعليا فال تشكيل يطالب با الكاتب، مما جينبا 

ية يف الكتابة. ومثال اإلعراب بالعالمات امخطا  النحو

الفرعية يف كلمة )املوائنم( يف )يشعر فيها املوائنم( وهً 

متثل مجع امل كر السامل، والصحيح أن تكون بالواو والنون 

)املوائنوَن(؛ مهنا فاعل مرفوع وعالمة رفعا الواو، وأما 

. ومثلها الفتحة التً عىل النون فام هً إال فتحة بنا  ال إعراب

 كلمة )وجهان( يف )ليسوا إال وجهان( والصحيح )وجهم(.
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 ا: االسم املنصوب املرصوف النكرةثالث

وهو يف كلمة )شعوْر( و)عميْ ( املعطوفة عليها، 

ا( مفعول مطل   ا( من )شعورذ ا عميقذ والصحيح )شعورذ

منصوب وعالمة نصبا تنوين الفتح، والكلمة الثانية معطوفة 

خ  مثل حركتها، ولقد خصصنا ه ا النوع من عليها وتأ

االسم بظهور اخلطأ فيا إذا ما وظفا الكاتب يف نصا؛ منا 

حيتاج يف لغة العرب إل ألف العوض عن تنوين الفتح، وال 

تكون ه   املف إال مع تنوين الفتح، كقولك: اشرتيُت 

ا وهك ا، وال تظهر ه   املف يف حالتً  كتابذا، وزرُت صديقذ

ع واجلر، نقول: ه ا كتاٌب، ومررُت بصديٍ ، فال حاجة الرف

ا مثل صوت  إل ه   املف، بل إن ه   املف تأخ  صوتذ

 اللم عند الوقف، وهً مدة تسمى )مد العوض(.

ومثل ذلك كلمة )بيْت( وهً اسٌم نكرٌة منصوٌب عىل 

 احلالية كان ينبغً إثبات املف فيا.

 

 رابعا: امفعال اخلمسة

بارة كلمة متثل ه ا املصطلح النحوي هً كلمة ويف الع

)يعيشوا(، والصحيح )يعيشون( بثبوت النون. وه   من 

امخطا  التً ال يمكن للكاتب جتاوزها يف أثنا  الكتابة إال إذا 

تعرف عىل قاعدهتا وأملّ هبا، ول لك هً من القواعد التً 

نحتاج إليها إلنشا  نصوص كتابية سليمة، وسوف نتعرف 

 امفعال اخلمسة يف القسم الثاين من البحث. عىل

 

 خامسا: الفعل املعتل اآلخر

وهو كلمة )فليبقى( والصحيح )فليبَ (؛ لدخول الم 

اممر عىل الفعل التً جتزما، وه ا اجلزم عالمتا السكون 

، إال إذا كان الفعل معتالذ فإنا جيزم بح ف حرف العلة،  أصالذ

 ثنا  الكتابة.وه ا مما ال مفر من ظهور  يف أ

 

 سامسا: إسنام الضامئر:

وهو من امخطا  الرتكيبية الظاهرة يف أثنا  الكتابة، وال 

سبيل إل إخفائها إال بالرجوع إل مرس )إسنام الضامئر(، 

والتدرب عىل ذلك يف ممارسات كتابية كثرية. وحمل اخلطأ 

)ليسوا(؛ حيث إن الفعل مسند إل مثنى مها )الوئن 

ا إل واو اجلامعة، والصحيح واملوائن(  وجا  يف الكتابة مسندذ

 )ليسا(.

 

 القسم الثاين

 مدخل:

يف ه ا القسم مراسة لنامذج من امخطا  الكتابية التً 

ا لرسائل رسمية،  وقع فيها الطالب يف أثنا  كتابتهم نصوصذ

وه   امخطا  التً مُجعت من أصل ثالثم رسالةذ تنتمً إل 

واستبعد منها اخلطأ ال ي يشري إل سبعة أبواٍب نحوية، 

)ضعف الرتكيب(؛ وذلك من ضعف الرتكيب ليذ لا باب 

يف النحو، عىل أن التخلص من ضعف الرتكيب غاية كربى 

أرى أن النحو أماة من أموات الوصول إليها، وعليا فإننً 

أرى أن امبواب النحوية املعنية بامخطا  املعينة يف ه   

 الدراسة هً سبعة.

ننً أزعم بأن الكاتب ال حيتاج إل غريها حتى يكتب وإ

بلغة عربية سليمة، وإذا ما صحت ه   النتيجة التً وصلت 

هلا فإننا نصبح أمام اختزال ملامة النحو القديم، م للم ب لك 

ا لطاملا تعرض لا الكاتب  ا كبريذ صعابذا مجة، ومزحيم ُرهابذ

 – شك بال –ا أفقدنا العريب فمنعا من أن ُيقدم عىل الكتابة؛ مم

ا  مفع يف وفاعلم مبدعم يكونوا أن املمكن من كان كتَّابذ

 ذلك أن كام العربية، جمتمعاتنا يف وامميب الثقايف اإلبداع عجلة

 فن يف التقليدية النحوية القواعد أمهية جتا  املزيف التهيُّب

الكتابة قد جعل فئة كبرية من املوائنم العرب يف الوئن 

عىل امتدام  الكبري عاجزين عن الكتابة بالفصحى العريب 

ا وخوفذا من الوقوع يف اخلطأ.  بطريقة سليمة، ترممذ

وه   امبواب السبعة املقرتحة املطلوبة إلعدام كاتب 

 جيد، امل كورة يف مقدمة البحث هً:

 إسنام الضامئر.(0

 التعدي واللزوم.(2

 عالمات اإلعراب الفرعية.(9

 املنصوب املرصوف النكرة.االسم (1

 الفعل املضارع املعتل اآلخر.(5

 امفعال اخلمسة.(6

 التعريف والتنكري.(7
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 إسنام الضامئر:.0

إن إسنام الضامئر إل امفعال بأنواعها مرٌس نحويٌّ مهمٌّ 

يف أثنا  ممارسة الكتابة؛ من اخلطأ فيا يظهر جليذا يف الرسم 

للنقد من قبل املتخصصم  الكتايب، مما قد يعرض الكاتب

ا من الدروس  واملهتمم بصحة الكتابة، ومن هنا عدمتا مرسذ

النحوية القليلة املهمة لكل كاتب يريد أن حيسن مهاراتا يف 

 الكتابة، وحيفظ نصا من اللحن الكتايب والنحوي.

 بلغت أخطا  اإلسنام يف نامذج الدراسة خطأين:

 ة الطعام(:)العامالت ال يلتزمون بتنظيف صال(0

وه ا كثري لدى الطالب يف كتاباهتم اليومية، بل ربام يظهر 

ا يف كتابات العامة، وال مفر من إخفائا يف الكتابة؛  ا أيضذ كثريذ

منا ال يعتمد عىل التشكيل. والكتابة ال تفتقر إال إل عدم 

قليل من أبواب النحو التقليدي؛ مهنا ال تعتمد عىل الضبط 

عتمد عليهام املهارات الصوتية وهً: والتشكيل الل ين ت

 االستامع والتحدث والقرا ة اجلهرية.

وإسنام الضامئر يمكن تدريب الطالب واملتعلمم عليا 

بنصوص كثرية من الفصحى بعد توضيح قاعدتا، وهو مرٌس 

وال يقع ُهّن يف "قد بينا النحاة قديامذ وُعنوا با، قال سيبويا: 

يفعلَن، لو قلت فعل ُهّن مل جيز موضع النون التً يف فعْلَن و

(، وقال )ابن الرساج، 2/950)سيبويا  "إال أن يكون صفة

فإن صار الفعل جلمع مؤنث "(: 0/13امصول يف النحو 

زمتا نونذا وحدها مفتوحة وأسكنت ما قبلها نحو: هن يرضبن 

، وعليا كان ينبغً عىل الطالب يف املثال املرصوم أن "ويقعدن

َ النحاة. يقول: )العامالت  ال يلتزمن( كام بمَّ

 )الطالبات ال يمكن أن يكونوا بال سكن ماخيل(:(2

ويف ه ا املثال يقال ما قيل يف الساب ، فالصحيح قولك: 

)الطالبات ال يمكن أن يكنَّ بال سكن ماخيل(؛ إذ حل 

( لإلشارة  الضمري )نون النسوة( حمل الضمري املنفصل )هنَّ

إلشارة إل أن ه   املسألة النحوية إل مجع النسوة، وجتدر ا

تتفرع بالنظر إل أنواع الضامئر املسندة إل امفعال، وأنواع 

امفعال التً ُتسند إليها الضامئر املختلفة، وهً قريبة إل 

 امفهام إذا ما تدرب عليها الطالب بنصوص فصيحة.

 

 

 

 التعدي واللزوم:.2

ال شك أن احلروف التً يتعدى هبا الفعل تكون ظاهرة 

يف الكتابة، وال يمكن إخفاؤها، وه ا خيتلف عن عيوب 

 التشكيل عىل – أسلفنا كام –الكتابة امخرى التً تعتمد 

 كل أن االستعامل قياس يف والظاهر الكتابة، يف يظهر ال ال ي

من حروف اجلر يتعدى با )ابن يعيش،  بحرف اختص فعل

(، وال نريد هنا أن نعتمد عىل الوجا ال ي 8/8ح املفصل رش

أقر  الكوفيون فيام يسمى بتناوب احلروف، فقد صّح عندهم 

أن تتناوب حروف التعدي بم امفعال )ابن هشام، مغنً 

(، واستندوا يف ذلك عىل ما ُسمع من أشعار 051اللبيب 

اعدة العرب، وما ورم يف الكتاب العزيز؛ من االستنام عىل ق

التناوب ه   قد جتعل الكاتب غري املتخصص خيلط بم 

احلروف املستخدمة خلطذا يفسد املعنى، بتوجيها عىل غري 

املرام من الكالم. كام ينبغً عىل الكاتب ابتدا ذ أن يقف 

بوضوح عىل الفرق بم الفعل الالزم والفعل املتعدي قبل 

 توظيف حروف تعدي الفعل.

 روف تعدي الفعل ثالثة هً:لقد بلغت امخطا  يف ح

 )وه   اممور جتهل العاممة عنها(:(0

ويف ه ا املثال نلحظ أن الفعل )جتهل( من امفعال 

املتعدية التً ال تفتقر إل حروف التعدي. والظاهر أن الطالب 

قد اختلط عليا الفعل )َجِهَل( املتعدي بالفعل )َغَفَل( الالزم، 

فال يتعدى إل املفعول إال  ال ي يفتقر إل حرف اجلر )عن(؛

با، والصحيح أن يقول الطالب: )وه   اممور جتهلها 

 العاممة( من غري احلاجة إل حرف التعدي )عن(.

ا  وربام أن الطالب استخدم ه ا الرتكيب اخلائ  متأثرذ

بلهجتا الدارجة؛ إذ يستخدم البدو يف نواٍح من ه   املنطقة 

بطذا بحرف اجلر )عن(، عىل اجلغرافية الفعل )جهل( عامة مرت

غري تركيب الفصحى، وه   التأثريات اللهجية التً ُتفسد 

الرتكيب الفصيح لدى الكاتب أو ُتضعفا هً أول بالدرس 

والفحص والتقويم من كثري من أبواب النحو، التً ال حيتاج 

إليها املتعلم عىل امقل يف مهارة الكتابة، ومن املعلوم أن ه   

جة تشتمل عىل املستويات اللغوية امربعة اللهجات الدار

التً تشتمل عليها الفصحى، مع فوارق بينهام تكون يف بعض 

 (.21م، ص2100امحيان ئفيفة )جمدي إبراهيم، 

 )أن أعرب عن عمي  شكري وتقديري عىل جهومكم(:(2
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قد يتعدى فعل الشكر بالالم أو بـــ )عىل( إال أن الفعل 

 الرغم من أنا يتعدى هب ين )قّدر( ليذ ك لك، فهو عىل

ا فإن معنا  يتغري مع كل حرف، فأما الفعل  احلرفم أيضذ

)شكر( فتقول فيا: شكرت لك صنيعك، وشكرتك عىل 

تعاونك. فاملعنى هو الشكر يف كل مرة، وأما مع الفعل )قّدر( 

فيكون بمعنى اعتبار املخائب واحرتاما إذا تعدى بحرف 

قديري لك واحرتامً. فإذا اجلر الالم فتقول: أعرب عن ت

تعدى بـــ )عىل( فال يكون إال بمعنى )إقدار( الشخص عىل 

فعل يش  ما، أي جعلا قامرا عليا، فتقول: قّدرك اهلل عىل 

فعل اخلري، والفرق كبري يف االستعامل بم )قّدر( املتعدي 

بالالم و)قّدر( املتعدي بــ )عىل(. واملشكل أن املصدر 

 تعبري الطالب مشت  من كال الفعلم، إال )تقدير( املستخدم يف

ا عىل صيغة رصفية واحدة هً )تفعيل(  أنا وإن كان مصدرذ

إال أنا يعطً معنى الفعلم معا بحسب السياق ال ي يرم فيا 

وحرف التعدي املتعل  با، فإذا تعلقت با الالم فهو لالعتبار 

ا واالحرتام نحو: تقديري لك واحرتامً مائام، وإذا تعلقت ب

)عىل( فليذ املعنى االحرتام واالعتبار، بل هو اإلقدار كام 

تقول يف االستعامل الدارج: اشكْر تقديري لك عىل السفر. 

ا عىل السفر وهً قليلة يف االستعامل، وقد  أي أن جعلتك قامرذ

يكون التقدير أيضا بمعنى التقييم والتخمم، فأما التقييم 

ما التخمم فقولك: كقولك: قدرت قيمة السيارة بك ا، وأ

 قّدرت الوقت.

 )أرجو من كريم شخصكم إل أن تنظروا لظريف ..(:(9

ويقال يف ه ا املثال ما قيل يف سابقيا، فالفعل )أرجو( 

، وال حاجة إل حرف  فعٌل متعد  ينصب املفعول با مبارشةذ

اجلر )إل( كام هو يف تعبري الطالب. فالصحيح قولك: )أرجو 

تنظروا(، تعدى الفعل إل املفعول با  من كريم شخصكم أن

املركب من أن املصدرية والفعل، كام نقول: أرجو املع رة، 

 وأرجو التوفي .

 

 عالمات اإلعراب الفرعية:.9

وهً سبب لظهور اخلطأ الكتايب، وأما عالمات اإلعراب 

امصلية فال تظهر يف الكتابة، مهنا حركات التشكيل، 

 مهارات بخالف الكتابة يف يظهر ال – أسلفنا كام –والتشكيل 

 وأما اجلهرية، والقرا ة والتحدث كاالستامع امخرى اللغة

 حمل حلت حروف مهنا فتظهر الفرعية اإلعراب عالمات

 كام الكتابة يف احلرف إخفا  يمكن وال التشكيل، حركات

 .باحلركة نفعل

ا عن احلركات  وامسام  التً تعرب باحلروف عوضذ

تنتمً إل مروس املثنى، ومجع امل كر السامل، ثالثة، وهً 

املعرب "وامسام  اخلمسة، ويدرجها النحاة عامةذ تت باب 

، والسيوئً، 03م، ص2115)القاسم احلريري،  "واملبنً

( ال ي ييل 0/021م، 0337، والصبان، 0/066م.ت، 

 باب )أقسام الكالم(.

واحد  ومل يرم عىل شاكلة ه ا النوع من امخطا  إال خطأ

 هو:

 )وأنا عىل يقم بأنكم قامرين(:(0

إن مما يربك الطالب يف أثنا  تعلمهم لقواعد ه   امسام  

ا، كام أن لكل  ا ونصبذا وجرذ أهنا تأيت يف ثالث حاالت، رفعذ

واحد منها عالمة ختتلف عن االسمم اآلخرين، فالواو 

املف واليا  جلمع امل كر السامل، إال أن املثنى يكون إعرابا ب

واليا ، يف حم أن امسام  اخلمسة تقوم يف اإلعراب عىل 

ا، فضالذ عن مواقع اإلعراب التً  املف والواو واليا  معذ

تكم لكل  منها بحرف من ه   احلروف إعرابذا، كموقع 

، وموقع املبتدأ، وموقع اسم كان، وكلها للرفع،  الفاعل مثالذ

ملعروفة، وهً جتعل وك لك بقية مواقع النصب ومواقع اجلر ا

 الطالب خيلطون بعض اليش  بينها مما يوقعهم يف اخلطأ. 

والصحيح يف املثال الساب  قولك: )وأنا عىل يقم بأنكم 

قامرون(، وذلك من كلمة )قامرون( مجع م كر سامل جا ت 

يف موقع الرفع مهنا خرب احلرف الناصب )أن(، وعالمة الرفع 

اليا ، وهنا البد للكاتب من أن  يف امل كر السامل الواو وليذ

ُيلم بقاعدة مجع امل كر السامل وبقية امسام  التً تعرب 

ا. وه ا يف نظري أجدى لا  باحلروف، وأن يتدرب عليها كثريذ

ا كبريين يف مراسة أبواٍب كثريٍة  وأنفع من أن ينف  وقتذا وجهدذ

 من النحو.

 

 االسم املنصوب املرصوف النكرة:.1

فهو ال ي يقع يف مواضع النصب املعروفة  وأما املنصوب

ا أو حاالذ أو اسامذ للحرف  كأن يقع مفعوالذ بأنواعا أو متييزذ

ا للفعل الناسخ وغري ذلك، واملرصوف هو  الناسخ أو خربذ
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ا من الرصف، وال  االسم ال ي يقبل التنوين، فال يكون ممنوعذ

ل( نكرةذ مضافةذ إل معرفة. والنكرة أن يكون خاليذا من )أ

التعريف، فإذا كان االسم ك لك فإنا يلح  آخر  ألٌف تظهر 

يف الرسم، وتظهر َمدةذ يف النط ، فكلمة )رجل( مثالذ ال تظهر 

فيها ه   املف إال يف احلال التً ذكرنا، وأما يف الرفع واجلر 

فال تظهر، نقول: جا  رجٌل، ومررت برجٍل. وال تظهر ه   

ا إذا حلقت الكلمة ) ال( التعريف، نقول: رأيُت املف أيضذ

الرجَل، وال إذا كانت نكرةذ مضافةذ إل معرفة نقول: رأيُت 

 رجَل الرشئِة. 

يتحق  "وه   املف عند القرا  أشهر، وهً نوٌع من املد 

غري تا   -وجوم  إذا أرمنا الوقوف عىل اسم منون )بالفتح( 

مد،  فإننا نقف عليا بتحويل )نون التنوين( إل ألف -التأنيث

ا عنا،  وال نتلفظ بالتنوين؛ من املف املدية جا ت عوضذ

وجناٍت }ول ا ُسمً مّد الِعوض، ففً مثل قولا تعال: 

فتنط  ألفافذا عند الوصل )ألفافن(، ولكن إذا أرمنا  {ألفافذا

ا )بمقدار حركتم( فقلنا:  الوقوف عليها قلبنا التنوين ألفذ

يال زكريا، م.ت، )ألفافا( ونسقط النط  بالتنوين. )فر

 (.070ص

 بلغت أخطا  الطالب يف ه ا النوع ستة، هً:

 )علم بأننً ..(:(0

كان ينبغً أن يكون يف آخر كلمة )علم( ألٌف؛ مهنا اسٌم 

منصوب مرصوف نكرة، وهو مصدٌر نائٌب عن فعلا، وتقدير 

الكالم: )اعلم علامذ بأننً(. وه ا اخلطأ قليالذ ما يقع فيا 

لشيوع ه   املصامر النائبة عن فعلها يف الكتاب؛ وذلك 

االستعامل العامً اليومً كقولك: رجا ذ ساعدين، ومثل: 

ا وأهالذ وسهالذ وغري ذلك. ا وعفوذ  لطفذ

 )الربنامج كثري ما يعل (:(2

ا ما يعل (؛ من االسم مصدٌر نائٌب عن  والصحيح: )كثريذ

ا كثريا(.املفعول املطل  مقدٌم عىل فعلا، والتقدير: )تعل  تعل  قذ

 )الكلية توفر مبلغ مامي(:(9

ا  االسم )مبلغ( مفعوٌل با منصوٌب، وهو مرصوٌف أيضذ

ونكرٌة؛ ل لك وجب إثبات املف يف آخر ، وك لك القول 

يف االسم بعد  )مامي(؛ منا صفٌة للمفعول با تأخ  حكما، 

ا. ا ماميًّ  نقول: الكلية توفر مبلغذ

 )خاصتذا وقت ال روة(:(1

ة )خاصتذا( يبدو أن الكاتب مدرٌك لقاعدة ألف يف كلم

العوض عن تنوين الفتح يف االسم املنصوب املرصوف 

النكرة، إال أنا ال يدرك أن ه   املف ال تدخل عىل ه ا 

ا بالتا  املربوئة. واملعروف أن التا   االسم إذا كان خمتومذ

 -املربوئة ُتفتح يف هناية االسم إذا حلقا الضمري مثل: ابنتً 

 حالة يف مربوئةذ  تظل لكنها ،(ابنة) كلمة يف ابنتا –ابنتك 

كرة، فالصحيح إذن هو )خاصةذ الن املرصوف املنصوب االسم

 وقت ال روة(.

 )أن أعطً اقرتاح(:(5

االسم املنصوب املرصوف النكرة هو )اقرتاح(، وحقا 

ا  إثبات املف يف آخر  منا مفعوٌل با منصوب جا  مرصوفذ

 ونكرة.

 )التً تقف عائ  أمام الطالب(:(6

االسم )عائ ( جيب أن يكتب بألف يف آخر ؛ منا حاٌل 

 منصوبة جا ت نكرةذ مرصوفة.

 

 الفعل املضارع املعتل اآلخر:.5

وهو الفعل ال ي يكون يف آخر  ألٌف منقلبة عن أصٍل، 

أو واٌو أصليٌة، أو ياٌ  أصليٌة، وهً ال ُتدث إشكاالذ لدى 

كان الفعل غري جمزوم، أما إذا ُسب  بأماة جزٍم الكاتب إذا ما 

فإن رسما يكون حمل خطأ قد يقع فيا الكاتب، منا حينئ  

، مما يستدعً ح ف احلرف  تكون عالمة اجلزم حرفذا ال حركةذ

.  للجزم، وإثباتا خطٌأ يف الكتابة بّمٌ

وقد ورم يف ه   املسألة خطآن تكررا عند ئالبم مع 

 الفعل نفسا:

 (: يتبقى مل)•

. الفعل املضارع املعتل اآلخر جمزوٌم  والصحيح: مل يتب َّ

هنا بح ف حرف العلة. وعدم االلتزام بقاعدة احل ف ه   

 يوقع الكاتب يف اخلطأ الظاهر يف أثنا  الكتابة.

 

 امفعال اخلمسة:.6

وهً أفعاٌل مضارعٌة يكون يف آخرها ألٌف ونوٌن أو واٌو 

ي هبان وي هبون وت هبم. وه    ونوٌن أو ياٌ  ونوٌن مثل:

امفعال إذا مل ُتسب  بجازٍم وال ناصٍب فإن النون فيها تثبت 

وال ت ف، فإذا جا ت قبلها النواصب واجلوازم املختصة 
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ا فإن عالمة نصبها أو  بالدخول عىل الفعل املضارع عمومذ

جزمها هً ح ف النون من آخرها، فعىل الكاتب إذن أن ُيلّم 

عال اخلمسة ونواصبها وجوازمها حتى يتجنب بقواعد امف

 ه ا اخلطأ.

 وقد ورم من ه   امخطا  ثالثة أخطا  هً:

 )ليفهمون وحيّصلون أعىل الدرجات(:(0

إن الم التعليل املكسورة التً مخلت عىل الفعل 

)يفهمون( هً إحدى أموات النصب، التً تنصب الفعل 

منا النون، املضارع، فإذا كان من امفعال اخلمسة ح فت 

ونلحظ أن الفعل اآلخر )حيّصلون( معطوٌف عىل سابقا فهو 

يأخ  حكما بالعطف، والصحيح قولك: )ليفهموا وحيّصلوا 

 أعىل الدرجات(.

 )أرجو أن تتوصلون حلل(:(2

ك لك تعد )أن( من نواصب الفعل املضارع، وهً سبب 

ح ف النون من آخر  إذا كان الفعل ينتمً إل امفعال 

 ، والصحيح: أرجو أن تتوصلوا حلل.اخلمسة

 

 التعريف والتنكري:.7

يظهر أحيانا لدى بعض الكتاب خطأ إسقاط )أل( 

التعريف من كلمة ال تستغنً أماة التعريف ه   يف سياقها، 

وال أعنً هنا ما يقع فيا بعض الكتاب من امخطا  اإلمالئية 

خلت املتعلقة بالم التعريف كأن يسقطها الكاتب خطأذ إذا م

الم اجلر عىل الكلمة نحو: ه   رسالٌة لتَّ كري. فيكتبون كلمة 

ًٌّ ال أقلل من أمهيتا  )للت كري( بالٍم واحدٍة، وه ا خطٌأ إمالئ

إال أننً لست معنيًّا با هنا؛ إذ مراستً ه   ُتعنى بامخطا  

 النحوية والرتكيبية.

يظهر خطأ الطالب يف التعريف والتنكري أن بعض 

ون )ال( التعريف من كلمٍة ال يمكن إال أن الطالب يسقط

ا بم  تكون معرفةذ اسامذ حمىلًّ هبا، وقد ال يكون ه ا شائعذ

 الكتاب اجليدين إال أننً وجدتا بم الطلبة فأمرجتا هنا.

 ورم ه ا اخلطأ يف تعبريين مها:

 )يساعد يف تطوير من قدرات الطالب(:(0

ال يمكن أن ويظهر من ه ا الرتكيب أن كلمة )تطوير( 

تكون من مون )أل( التعريف، نقول: )يساعد يف التطوير من 

 قدرات الطالب(.

 )يف أوقات التً متيض بال فائدة(: (2

الصحيح قولك: يف اموقات التً متيض بال فائدة. فال 

.  يصح أن يصف االسم املوصول كلمةذ نكرةذ

 

 اخلامتة:

تلك إن أهم ما تناولا ه ا البحث هو الوقوف عىل 

امخطا  التً تظهر يف الكتابة، والتً قد تعرض الكاتب 

للنقد من قبل املتخصصم يف اللغة العربية، وربط ه   

امخطا  بعد حرصها بأبواب النحو التً تعاجلها وتفرسها 

لطالب العربية، وذلك سعيذا ورا  إثبات فكرة ظهرت يل 

د الكاتب تقول بأن امبواب النحوية التقليدية الكثرية ال تفي

يف تقي  الكتابة السليمة من امخطا ، إن بعض ه   امبواب 

ا يف جتنب امخطا ، من من ه    لن تفيد الكتَّاب مطلقذ

امبواب ما ُيعنى بضبط اللغة يف مهاراهتا الصوتية وهً: 

االستامع والتحدث والقرا ة اجلهرية وليذ الصامتة، وأما 

، كام أن الكاتب العريب مهارة الكتابة فليست مهارةذ صوتيةذ 

يكتب بال تشكيل، والتشكيل هو عامم املهارات الصوتية التً 

 تستدعً معظم أبواب النحو التقليدي بطبيعة احلال.

إذن بقً لنا أن نحرص تلك امبواب النحوية التً ُتعنى 

بامخطا  التً تظهر فقط يف أثنا  الكتابة، ولقد سعيُت هنا إل 

عرب عينٍة صغرية من كتابات ئالب إظهارها واستقصائها 

كلية العلوم التطبيقية بصاللة ال ين مرسوا مقرر )اللغة 

 تظهر أن إل –العربية: مهارات ونصوص(، وإننً أزعم 

 إليها حيتاج التً امبواب أن – الزعم ه ا تدحض مراسة

ا ليكتب الكاتب ا ال بل نصذ غٍة عربيٍة سليمٍة هً قليلٌة جدذ

 ب تتجاوز سبعة أبوا

 هً: 

 إسنام الضامئر.(0

 التعدي واللزوم.(2

 عالمات اإلعراب الفرعية.(9

 االسم املنصوب املرصوف النكرة.(1

 الفعل املضارع املعتل اآلخر.(5

 امفعال اخلمسة.(6

 التعريف والتنكري.(7
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ا، فإن اهلدف امسمى من ه   النتيجة إن صحت  وأخريذ

وغري املبدعم ُرهاب  أن نزيل عن الكتاب العرب املبدعم

الكتابة باللغة العربية، والفكرة اخلائئة التً ترسبت إل 

هؤال  بأنا ال يمكن للكاتب العريب أن يكتب بلغٍة عربيٍة 

سليمٍة إال إذا كان متقنذا لعلم النحو وقواعد اللغة العربية، 

ا من الكتاب ال ين كان من  وه   الفكرة جعلتنا نفقد كثريذ

 عوا باحلراك الثقايف وامميب يف جمتمعاتنا العربية.املمكن أن يدف

كام جتدر اإلشارة إل أن املقصوم بفن الكتابة يف ه   

الدراسة مجيع امجناس اممبية التً تعتمد عىل الكتابة ماعدا 

فن الشعر؛ وذلك منا يعتمد عىل مقيدين يقيدانا ليكون فنذا 

 صوتيذا يف الغالب، ومها: العروض واإللقا .

 واهلل ويل التوفي .
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