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 )واقع اللغة العربية في وسائل اإلعالم األردنية(               

 )لغة الصحافة أنموذجا(                           

 ملخص البحث:

، ةدى وسيئل  اععي ا ادرد ييواقع اللغة العربية في  إ ي إلى الوقوف على ،تهدف هذه الدراسة        

والييوع  نييفف أفييراد  ،واللغيية ،وميير ر فيي   ليير ال  ئفيية لمييئ لهييئ مييف دور فئعيي ، ؛أال وهيي  لالايي ئفةل

والعيئملفف في  هيذا  ،فلمي  ت ايفرا وااي ئ ميف المسيرولفف ،ص لاي ن ئوالمطئلع المتخا    .المجتمع

تى  فييإ إفص ايين ئا جرالييد ئ تعيياء ائدخطييئب اللغوييية اليي ،المفييداف فيي  الجئ ييو اللغييول للغيية العربييية

 لييذل  جييئبا ،االسييتعمئليةال  وييية، والاييرفية، و اعم لييية، و سييواب فيي  ذليي   أ واعهييئ دوف اسييت  ئب،

 ير  لك ؛اعم لي ، واالسيتعمئل  لفلنيئ  :في  الجيئ نفف والخلي  ،  مواطف الاعفلمء تهذه الدراسة؛ لت

علفهييئ، وم ئوليية  مييف أجيي  الوقييوف ادخطييئب الواقعيية ففهمييئ، مييف قنيي  العييئملفف فيي  مفييداف الايي ئفة؛

عهيييد ئهئ فييي  مايييئف اللغيييئا ل رقيييى نلغت يييئ العليمييية؛ لتكيييوف  ميييئ  ؛رييييوفييي  المسيييت ن  ال  تج نهيييئ

ييئ الجئ اييئف ااخرافيال  ييول، والاييرف ر، فلييا أتعييرا لهمييئ فيي  هييذا الا ييإ؛ مييف اييئو  ادخريييئا، أمص

  ى ي. لذل  سأفرد لهمئ ا  ئ خئائ ف  المست ن  ال ريو ي إف لئب هللا تعئل وعدا اعطئلة، االختائر،

   ر.، وسئل  اعع ا، الاء فاعم لية، االستعمئل  ،يادخطئب :يةالكلمات المفتاح

 Abstract  

The present study investigates the status of Arabic in the Jordanian media 

which plays a remarkable role in enlightening  people and educating them 

An expert readers of Jordanian newspapers would notice a 

clear irresponsibility of those in charge towards Arabic linguistics. 
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This is manifested in the large number of syntactic, morphological 

and grammatical errors that fill our newspapers.This 

study investigates these errors focusing mainly on spelling 

and language use errors  .Syntactic and morphological errors will be 

tackled in future research. 

Key words: errors,spelling, language use, newspapers, media. 

 المقدمة:

 ،ويييية ادميييةاليييذل يعنييير عيييف ه   ،ميييف ال سيييفا ال يييوم  وهئميييئ   ،تعيييدء اللغييية العربيييية جييي با أسئسييييئ        

فييي  تكيييويف اللخايييية  هئميييئو  ، ميييئ تعيييد جييي با أسئسييييئ و ايييئرتهئ، وعئداتهيييئ، وت ئلفيييدهئ، و ف و تهيييئ،

 ؛للتخئطيو نيفف ادفيراداي  وسيفلة دوف م يئ ع أف وه  ،والعلوا ،النردية، وا لهئ التى أ واع المعئرف

ف ليييييا تعييييي، وأ ئسيسيييييها، ومليييييئعرها، لتعنفييييير عيييييف أف يييييئرهال اددا  الو فيييييد  ل تايييييئ  نيييييفف  دوهييييي  وا 

وتو فييييد  ،وتليييي ف  ادمييييا ،لن ييييئب ال اييييئراا ؛ادلييييخئص، إال أ هييييئ أدا  ال   ييييى ع هييييئ لن يييي  الاليييير

يية، والن ر  ، هيئ، والسيئسييةفي  أوجيح  يئت يئ جميعهيئ، االجتمئعيية م  نيرى  ادوطئف،  مئ أف للغة أهمية  

واالقتاييئدية، نيي  فيي   يي  ميييئدفف ال يييئ . ف ييد أوجييدتهئ ال يييئ ، وال ئجيية، وسييتا ى خئاييعة لل يييئ  فيي  

ال إذا  إال إذا  ئ ا   ئ وال تكوف اللغة اجتمئعيةلتطورهئ الذل ال ف ته ،   ئ يا ميف خليا المجتميع، وا 

ئليية  و هييئ أدا  فعص وتكمييف أهمفتهييئ أياييئ فيي   ، فنيي  أ اييئف المجتمييع تكو ييال لئمييئ ملتايي ئ اييئلمجتمع

 والتعنفر عف المنئهيا المع د .، و    المعرفة ،لل ذ الذاكر 

أف  ،د نهيذه اللغية اليرروا، نهيذه اللغية الخئلي يي ال يئط فف   يف ف اغي  علف يئ  ،مف هذا الم طليا         

هئ دف خسيييئرت   ؛ذاا أكائد ييئ رايي ئ علييى فليي ، لييعر امسييروليئت ئ تجئههييئ، وأف   ييوف  رياييفف علفهييئ

و ئاييير ئ، يع ييي  ذلييي  خسيييئرت ئ لهويت يييئ الدالييية علف يييئ، خسيييئرت ئ لكييي  معيييئلا  ،خسيييئرت ئ لمئايييف ئ ع ييي ت

ئب  هئى قسمئت  الت  ال تتندص  ،لخافت ئ  إال اسطوع معئلا هذه اللغة العليمة.  ،الواص

نفلة التي  يعيي  مف ال و  كتس  ئ ا اللغة ت    ،ن  العاور السئلنة الذهنية للغت ئ ادا لاللغة العربيةلف    

 ،ح، فئكتسييئو اللغييية أميير عنيييول   و ئتيييميييف النفييا اليييذل ي ط ييح، فيييئلمجتمع فاييي  ا يي  مففهييئ النييرد، و 
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 ف  وال النفلة الم يطة ائلنرد قئدري   ،ولا يعد النفا ،وطنيع  ف  تل  ااو ة، اعد ذل  ا  را هذا ال مف

انتيييداب  ،لتعليييا اللغيية متعييدد    المئاييي ، وأاييا  ه ييئ  وسييئل    مييئ فيي   ،علييى إكسييئو اللغيية دن ئلهمييئ

مييف دوف   ،والنسييئد اللغييول ألسيي ت ئ ،و ا تهييئب ائلجئمعيية، لييذل  دخيي  الل ييف ،ومييرورا ائلمدرسيية ،ائلكتييئو

،  يية   فير مطاص  ،اقتاير في  تعلييا اللغيية عليى أج يد  جيئه   ،اعلء وال عليا؛ دف هيذا الجدفيد فيي  اليتص  ،قايد

 ف ئف مئ  ئف. المعي ،ا قد ال تتطئنا وواقع ئ ف  التعلء  وعلى أسئلفو    فر مدروسة، ،وعلى قوالو  

وم هيئ ميئ هييو مرلي ، وم هيئ ميئ هيو م تييوو،  ،فم هيئ مييئ هيو مسيموع ،تعيددا وسيئل  اععي ا ليدف ئ    

 الم اليا اسينو   ير  اليوهف، و الايعف؛تعيئ    ، ا  لغت يئال تيو  رتهيئ،  ،ولكف على الر ا ميف تعيددهئ

وا عيدء ليا ي   ،ئو في  هيذه الوسيئل ؛ ولعي  السينو وراب ذلي  أ هياتصيوالك   ، وف التي  ي يع ففهيئ المت يد    ،اللغوية

هيذه الوليئلف، فامجيرد إ هيئلها مر لية تعليميية  رف لميف فتنيوص  ،اليذل ف اغي  أف ي يوف  ،اععداد الا ي 

مئ انعي ،معف ة   يف ام يأى عيف  ،  عوامي  أخيرى فتا تعفف ها ف  هذه ادمئكف، إمئ انع  الم سوبية، وا 

التيي   ،هييرالب خفيير إعييداد؛ د هييا هييا الميير   عييدص فئدايي  ي تايي  أف ي   الخييوا ففهييئ فيي  هييذا الموقييف،

 تع يي  اييور  لغت ييئ لييدى ادمييا ادخييرى، فاييعنها يع يي  اييعف لغت ييئ، واييعف  اييئرت ئ، ور ييا هللا

يي ل ييئفإ إنييراهيال لييئعر ئ التيي  تييرد فييي   ،  يير  ادخطييئب اسيينو ؛وهيي  ت عييى  لهييئ ،د لغت ييئع ييدمئ جسص

 :ر1يقئللة  الا ف على أفدل مف ي تنوف ففهئ 

 ر أ ئ   ييير  فد ف   اغفي ي ص فيوا  نيئلجرالد  م ل ئ         ميف  ال نأرى 

ر    قوم  عنئ هللا  ع ه  روا   ييي   نيى لغية  ليا تتاا           إليأفهج 

     مسف   فراا  ي  فييو  ادفئعسرا لو ة  اعفر ا  ففهئ  مئ سرى       لعئ

                                                           

نراهيا ادنيئرل، دار ح ورتاح: أ مد أمفف، وأ مد ال يفدفواف  ئفإ إنراهيا، ااطح وا  ح ولر  ر(1 العود   ، وا 
 ر.  255ي 253للا ئفة والطائعة وال لر، نفروا ي لن ئف، يد ا طر، صي
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 ةفئوهي  ل الاي  ،ادرد يية االقتايئر عليى إ يدى وسيئل  اععي ا ،لذل  سأ ئو  ف  هذا الا إ     

 ميف ،دوف قايد ، يف إليى ألسي ة ااخيريففي  تسيريو اللص  ،ل لمئ لهئ مف دور فئع وادسنوعية  ،الفومية

والم يييئالا،  ،خييي   اييييئ ة ادخايييئر ذلييي  ميييفو  ،خييي   الوقيييوع فييي  ادخطيييئب اللغويييية اليييتى أ واعهيييئ

 واعع  ئا، وعدا ت ريرهئ ائلل   الذل ف اغ  أف تكوف عليح.

ف مي وادسينوعية ،التي  ت تويهيئ الاي ف الفوميية ،  ير  الم اليا اللغويية ؛ولع  مئ دفع   إلى ذل      

 فها، ادمر ال يع و أفص  ،فئو ففهئ، دوف أد ى اهتمئا ف  هذا اللأف مف ال ئلمفف على هذه الا تص الك  

واعع  ييئا، وج يي  ادربييئ   ،هييو سييرد ادخاييئر ،الهييدف مييف وراب هييذه الايي ف أو اعاييئر  أخييرى  ييأفص 

 ففهئ هذه ادخائر، على الير ا ميف أف الاييئ ة الاي ي ة لماو ةدوف أد ى اهتمئا ائللغة ا ،الطئللة

 أ.أك ر ممئ لو اعتراه الخط ،وجمئال ،و  ئوسهولة، وتعطيح ر  ،تردل المع ى للمتل   ا   يسر ،للخنر

ج، ف ييد  إ وال  يير  ، واد سيينوعية،الفومييية ن ئوادخطييئب التيي  تعتييرل ايي  ، ييوف أمييئ عييف أليي ئ  اللء      

دوف  هيييئجميع تلييي  الجوا يييولليييئملة   هييي عيييفف ميييف جوا يييو اللغييية، نييي  فهييي  ال ت تاييير عليييى جئ يييو م

ميف ايئو اعليئر  ال ال اير؛ وذلي  د هيئ  ،اعايهئاست  ئب، لهذا  ئولا ف  هذا الا إ الوقوف عليى 

والوقييوف علفهييئ  ئمليية، فم هييئ مييئ فتعلييا ائلجئ ييو ال  ييول،  ،ال يم ييف  اييرهئو  ،متكييرر  اليي   فييوم 

أل  ،وأقاييد ائلجئ ييو اللغييول  ي وم هييئ مييئ فتعلييا ائلجئ ييو الاييرف ، وم هييئ مييئ فتعلييا ائلجئ ييو اللغييول 

 .و اعم ل  ف   تئاة الكلمئافتعلا ائلجئ  وم هئ مئ ي االستعمئل  للغة

  اقتاييرا فيي  هييذا الا ييإ علييى الجييئ نفف: اعم ليي ، واالسييتعمئل وال نييدص مييف الت ويييح إلييى أ  يي       

 و ف  ا إ  خر ي نيإذفلفلنئ ؛ مف ائو االختائر، وعدا اعطئلة، على أف أقوا نإكمئ  ا ية الجوا 

  . هللا تعئلى

ليهفر، أو اال ت يئص ميف الجهيود المنذولية التص  ميف هيذا الا يإ ليي وتجدر اعلئر  إلى أف الهدف      

ئو فيي  ايي ن ئ الفومييية، وادسيينوعية، وا  مييئ الهييدف االرت ييئب ائلكتئايية الايي نية، تصييوالك   ،مييف الايي نففف
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وتخلياييهئ ممييئ يلييوبهئ مييف ادخطييئب، التيي  ت ييع ميي ها دوف قاييد، أو دراييية نييذل ، والتيي  نييدورهئ تلييوه 

 ها المع ى المراد.الكتئاة، وتعوق ف

واين  ل المي ها ال لالمي ها االسيت رال ل، وميف  ياص  ف  هيذه الدراسية، فهيو أمئ الم ها الذل اعتمدا     

اد أعد ئف اوااح، ويتا ذل ، مف خ   أخذت لفلح، وبي الت لفل ل الذل ي وا على راد الخطأ، ومف  اص 

ادسيييينوعية، وقرابتهييييئ، وم ئوليييية راييييد مختلنييية فيييي  تييييئريا  لييييرهئ مييييف الايييي ف ادرد يييية: الفومييييية، و 

لي  لل  يا اعيد ذلي  عليى واقيع اللغية المسيتخدمة في  ت ودراسيتهئ؛ ادخطئب اليوارد  ففهيئ، اليتى أ واعهيئ؛

 الا ف.

 أوال: الجانب اإلمالئي:

 ،وسييي متهئ ميييف ال يييوا   اععرانيييية ،والايييرفية وسيييفلة لاييي ة الكتئاييية ،إذا  ئ يييا ال واعيييد ال  ويييية    

فإف اعم ب وسفلة لهئ مف  فإ الاور  الخطية، فلي  الرسا اعم ل  إال تاويرا خطيئ  ،وااللت ئقية

أو الاييرف ، نيي   ،، والخطييأ اعم ليي  ال ي يي  أهمييية عييف الخطييأ ال  ييول ر1يداييواا الكلمييئا الم طوقيية

 إ ح ف    فر مف اد يئف يلوه الكتئاة، ويردل إلى إفسئد المع ى أيائ. 

إ ميئ ت يع في  اين ئا اعع  يئا،  ،ف أك ر ادخطيئب اعم ليية في  الاي فلى أوتجدر اعلئر  إ    

يليتروف الاي ف ل يراب   هيا اليذفف   فيروف ي لهئ جمهيور  نفير ميف ال يراب، ف وهذه الان ئا ي  مئ  علا

لغئييئا متعييدد . وهييذا يع يي  أف الخطييأ اعم لي  فيي  ايين ئا اعع  ييئا لييي   ؛ميئ ففهييئ مييف إع  ييئا

 ولييئم ؛ دف الكتئايية الايي نية هيي  مواييع ادسييو  ،ئ ي لييف، فتييأ فره السييلن  ي ييوف عئمييئأمييرا يسييفرا  ميي

 وال دو  ائل ساة لك فر مف ال راب.

 ومف هذه ادخطئب اعم لية الت  استطعا رادهئ ف  ا ن ئ مئ فل :  

 :األلفاظ ـ عدم ضبط1

                                                           

 ر.131، صي1/2000، طعع ا، م لوراا جئمعة النتراا لر  دو  اللغة العربية ووسئل  ا ر(1
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 :على سنف  الم ئ  ال ال ار وأم لة عدا الااط   فر  م هئ

د  ر. .ر1يال هئلية لملروع الا ريف المسود ائ تهئب ي توقعئا  وص  الاواو يالم س 

ا ر.         نهئ اداطئ .ر2ي وساي الاطولة ادسطورية الت   س   الاواو يو 

لصصر. علفهئ.ر3يوالمخلصالعئمة، والخئاة، ي الاائعة الموجود  ف  المستودعئا   الاواو يالم خ 

ر. .لدى اللر ة ر4يمرم فف ا مف مواط ففوتل ا الغد العدفد مف التسئرالي  ف ف   الاواو يم ر مص  

فصف ف   ر5يالمتوفففوتا     ي   ر.إلى مستلنى الكر  ال  وم     الاواو يالم ت و 

ر ار.   ...التخاا  ادو  ر6يالمعرا ي  الاواو يالم ع 

 

 :)مطبعي( ـ أخطاء في كتابة الكلمات2

وادسييينوعية، فلمييي  هيييذه ال ايييية الييي   وااييي ، وجلييي ، وفييي  لاييي ن ئ الفوميييية،  إفص المطيييئلع     

 اعت ئدل أفص مردص ذل  دمريف، ال ف ن  أ دهمئ عف ااخر:

التيي   ،اعييا الكلمييئا  تئايية ئو، والايي نففف، وال سيييمئ فيي تصييأولهمييئ: اييعف  سيين  لييدى اعييا الك  

 .عهئ اععران وقر ل    تئنتهئ، نتغفر متغفء ، وبتتطلو  تئنتهئ معرفة ناعا قواعد الهم  

                                                           

ر. ا لر 29، 25، 2/23ر، ا لر العدد  نسح ج ي2/22،جي2012لائط،  8ر، 15084ر جريد  الرأل العددي(1
                                   ر.                                                                                                                           30، 22، 2/19لائط، ج ي11ر، 15087ديالرأل العد

 ر.2/29، 2/24، 3/7د  نسح جير، ا لر العد3/5، جي2012لائط،  9ر، 16011جريد  الدستور العددي ر(2
، 34،35، 33 /2ر، ا لر العدد  نسح، جي2/21، جي20/4/2011ر، 5035جريد  العرو الفوا العدد ي ر(3
 ر.40
، 6، 4، 3، 2، 1ر، ا لر العدد  نسح ص ي9، ص ي2011 ئ وف أو / /17ر، 2653جريد  الغد، العدد ي ر(4
، 6، 2، 1، ص ي2010تلريف  ئ  /  /6ر، 2257عدد ير، ا لر الا ينة  نسهئ ال20 ،14، 13، 11، 8، 7
 ر.28، 11
، 4، 3، 1ر، ا لر العدد  نسح ص ي5، ص ي2012  يراف/  20ر، ادربعئب، 92ا ينة الدرو، العدد ي ر(5
 ر                                            24، 20، 11، 8، 5
 ر.51،53، 22، 20، 15، 13، 10، 9 نسح، ص ي  ر، ا لر العدد22ر، ص ي648جريد  الوسيط، العدد ي ر(6
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والم ييييئالا، لفخاييييئر،  ئ فهمييييئ: عييييدا التييييدقفا الجفييييد مييييف الم ييييرريف العييييئملفف فيييي  تليييي  الايييي ف، 

 واعع  ئا، الت  ترد ا نها؛ ل لرهئ.

 :فل  مئ ف  اعا ا ن ئ على ذل ، وه    ر ومف ادم لة الت  رادتهئ  

 الخ فئا  و  التنئاف .   الاواو  ياعار. ر1ياعدي وجود 

  ةر. ائل لئط الريئا .  الاواو ي المتعل    ر2يالمتعئقة. ووا ا العدفد مف المنئهيا ي ..

 إل ئليئا لهذا ال طئع.    الاواو ي دوإر. ر3ي ودإي ممئ يسئها ف  

 ئتار. ائلملة... الاواو يال ص  20تا  إلى  ر4يأ ئتا، وب يئد  2009ي خ   الربع ادو  مف عئا 

 ف ريئ.    الاواو   يعليحر. عانئ   ر5يعليعي امف مئ أطل وا 

( مطلقا:3 (، و)َأنَّ  ـ إهمال همزة )ِإنَّ

عليى ذلي    فير ، الي   وااي ، وجلي ، وادم لية و دوف اسيت  ئب وهذا الجئ و فتندى في  اي ن ئ،    

 م هئ: وال يم ف  ارهئ، و 

ر. العئللتفف مئ ت االف تعيلئف ف  أج اب مف النفا الواسع.  ر6يافي ي و  الت  فا   الاواو يإ فص

ر. ر1يأاا  نإم ئ   افي    تل     مت  اللخاية.    الاواو يأ ف 

                                                           

، 8، 4، 3، 2ر، ا لر العدد  نسح، صي 10، ص ي2010تلريف أو   24ر، 1972جريد  اد ائط، العدد ي  ر(1
 ر.22، 19، 15، 9
ر، ا لر العدد  نسح، 3/22، جي25/10/2010ر،1394جريد  السنف ، العددي ر(2
                                                                                                          ر.     27، 1/2،3،6،7،9،12،2/16،3/23جي

 ر.14، 7، 4، 1/2ر، ا لر العدد  نسح، جي 2 /1، جي2012 /1 /27ر، 1893ر الجريد   نسهئ، العدد ي(3
، 28، 25، 2/24ا لر العدد  نسح، جير، 25 /2، جي4/2011 /20ر، 5035جريد  العرو الفوا، العدد ي ر(4
 ر.39، 38، 33
ر،ا لر العدد 4/3،جي2012لائط/ 9ر،16011جريد  الدستور ادرد ية، العدد ي ر(5

 ر،   32 ،2/23،25،30،31،35،4/3 نسح،جي
 ر. 35، 25، 22ر، ا لر العدد  نسح، صي21، ص ي2010تلريف  ئ  / 6ر، 2257ر جريد  الغد، العدد ي(6
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 قيمة المطئلائا المترتاة... الاواو يأفر. ر2يوأائفا النيئ ئا الرسمية للن   المر  ل افي 

ر.مار ف   ئجة مئسة إ ر3يي وي و  م للوف اف  لى دعا دول ...   الاواو يإفص

ر الدعا ر4يي  ئهي  عف اف  .ر5ي الرسم  استهل  ف  مجئالا عد   .   الاواو  يأفص

(، وكسرها:4  ـ عدم التفريق بين فتح همزة )إنَّ

أ  ئب  تئائتها ف  الا ف، الخليط نيفف  الت  ي ع ففهئ الا نفوف  اللئلعة، مف ادخطئب اعم لية    

ة، التيييي  تايييياط هييييذه ، وهييييذا اسيييينو؛ عييييدا إدراكهييييا الكئميييي  لل واعييييد اعم ليييييفييييت  هميييي   إف و سييييرهئ

وواايي ة، وليسييا ا ئجيية إلييى نييذ   ،، علييى اليير ا مييف أف ال واعييد التيي  تايياط ذليي  سييهلةر6يال اييية

الم يد مف الجهد ف  تمفف  ذل ، ومف ادم لة الت  استطعا رادهئ، و ئف قد أخنا ففهيئ الاي نفوف 

 فل : مئ ، و أفص ف  ااط هم   إفص 

 يالاواو وجوو الكسر؛ لوقوعهئ اعد ال و ر. ...ر7يأفص ي وقئ  المدفر العئا لنوراة عمئف: 

                                                                                                                                                                      

، 87، 43، 16، 11، 4ر، ا لر العدد  نسح، ص ي90، ص ي28/1/2012ر، 648لوسيط، العدد ير جريد  ا(1
 ر.88
، 4/11، 36، 20 /2ر، ا لر العدد  نسح جي 2/19،جي 2012لائط/11ر، 15087ر جريد  الرأل العدد ي(2
 ر.32، 16
، 2/24، 1/2د  نسح ير، ا لر العد24 /2، جي2012لائط/ 9ر، 16011جريد  الدستور ادرد ية، العدد ي ر(3
 ر.38، 32، 30، 27، 2/26، جي2012لائط 8، 16010ر، ا لر الجريد   نسهئ، العدد ي2 /4، 8، 2 /3
     ر. 11،17، 1/9ر، ا لر العدد  نسح، جي21 /2، جي2011 /20/4ر، 5035ر جريد  العرو الفوا، العدد ي(4
، 23، 22، 21 /2، 25، 19، 1/15، جي 2012لائط/ 8ر، 15084ر ا لر ف  ذل  جريد  الرأل العدد ي(5
ر، وا لر الجريد   نسهئ، 8، 7، 6، صي2011 ئ وف أو / 17ر، 2653ر، وا لر جريد  الغد، العدد ي28، 26

 1ر، 84ا لر ا ينة الدرو، العدد ي ر،27، 10، 9، 7، صي 2010تلريف  ئ  / 6ر، 2257العدد ي 
، 6، 5، 3ر، ص ي552جريد   الممتئ ، العدد ي ا لر ر10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 1، صي2012لائط/
     ر. 73، 46، 33، 14، 11
ر، ال  و اللئف : م مود  س    302ي299ا لر ال  و المانى: م مد عفد، م تاة اللائو، يدا طر، ي ر(6

 ر.235ي 321، صي3/2002مغئلسة، مرسسة الرسئلة،ط
ر، ا لر الجريد 28، 21ا لر العدد  نسح، صي ،63، ص2010ر، تلريف ال ئ  /2257ر جريد  الغد، العددي(7

 ر. 22، 3،4،17،19، صي2011 ئ وف أو /  17ر، 2653 نسهئ، العددي
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الو فيد الماي وع ميف  المن ى ر1يأ هئف  وعهئ،  فإ ي وائلنع  تم  وا مف ن ئب   يسة مف ال لا، فريد  م

 ي الاواو وجوو الكسر؛ لوقوعهئ اعد  فإر. ال لا.

او وجوو النت ؛ لوقوعهئ ف  ياع  دا على الملكية...ي الاو  اعس ا ال ر2يإ ف  ي ... وعلى الر ا مف 

 م   جرر. 

سييعر نيييع طيف ال دفييد ارتنييع الي   مل ييو . يالاييواو وجيوو النييت ؛ لوقوعهييئ  ر3يإفص وألهييرا ال لير  يي 

 ف  م    اور.

 أرا ال لاة ستردل إلى  وادإ. ر4يأفص خذ ل مئية المتسئا فف، إذ تء إف قرار وقف السائق اي ... 

 .ر5ي د إذرعالاواو يوجوو الكسر؛ لوقوعهئ ا

 

 

 :ر6يالوصل، والقطع :ـ عدم التفريق بين مواضع همزتي5

                                                           

، 3/14، 36، 2/35ر، ا لر العدد  نسح، جي2/20، جي2012لائط/ 11ر، 15087ر  جريد  الرأل، العددي(1
                                                                                                                                          ر.                                                11، 3 /4، 21، 18
، 8،2/24، 5، 1/3ر، ا لر العدد  نسح، جي2/28، جي2012لائط/ 8ر، 15084ر الجريد   نسهئ، العددي(2
 ر.   21، 4/11،19
، 2/23، 5، 3، 1 /1ر، ا لر العدد  نسح،جي2/25، جي2012لائط/ 9ر، 16011لدستور، العدديجريد  ا ر(3
 ر.  5، 4/4، 25، 24
 ر.3/26، 20، 14، 2/1، 1/10،جي25/10/2010ر، 1394جريد  السنف  العددير (4
 لر ر، ا14، 7، 5، 3، 2، صي2011أو /  ئ وف  24ر، 1805ا لر جريد  السنف ، العدد يا لر ف  ذل  ر (5

ر، ا لر جريد  الوسيط 25، 14، 10، 8، 5، 3، 2، صي28/1/2012ر، 552جريد  الممتئ ، العددي
، 2012ر،  يراف/92ر، ا لر ا ينة الدرو، العددي31، 22، 17، 13، 8، 7، صي28/1/2012ر، 648العددي
، 10، 8، 6، 2، صي2010ر، تلريف أو /1972ر، ا لر جريد  اد ائط، العددي20، 19، 17، 16، 3، 1صي
 ر.42، 40، 39، 38، 28، 2/25، جي20/4/2011ر، 5035جريد  العرو الفوا، العددي ا لر ر،19، 15
الترقيا واعم ب الولين :عئطف فا ، ورالد ع ئلة، مرسسة عمئد الدفف لل لر والتو يع، ر (6
والد ، دار ال ئمد لل لر قواعد الخط العرب  واعم ب والترقيا:  ئمد سئلا الر  ر، أسئسيئا ف 40،صي1/2010ط

 ر.95ي91، صي1/2012والتو يع، ط
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ال طييع، و  ،مييف المعييروف لييدف ئ أف ه ييئ  قواعييد م ييدد  تايياط موااييع  يي  مييف هم تيي  الوايي     

الا ئفة؛  أف  ت  هئ ف   تئائت ئ، وال سيمئ الذفف ي تنوف ف  هذه اللغةن ف اغ  علف ئ   ف ي ال ئط فف ي

لييذل   مواييع تييأ ر، وتييأ فر،  ييذل  هيي  م ييط  ليير اللييري ة الكنييرى مييف المجتمييع، ذليي  أف  تئاييئتها

 ،فيييي    فيييير مييييف اد يييييئف، ولكييييف لفسييييف فييييإف المطييييئلع لايييي ن ئ الفومييييية ورد   ،فهيييي  مواييييع   ييييد  

المواايييع، ليييذل   جيييدها  ئو لهيييذهتصيييت يييئف الوااييي  ميييف الك  سييينوعية عليييى السيييواب ي  يييإ عيييدا اعواد

   ال طييع، والع يي  ايي ي ، وهييذا إف د  علييى ليي ب، فإ مييئ فييد  ياييعوف هميي   الوايي  مواييع هميي

رايدتهئ  على تردل المستوى اللغول اليذل يعئ ييح ميف ي تنيوف في  هيذه الاي ف. وميف ادم لية التي 

  ئر  إلى موااع ورودهيئ فيلسأكتن  ائع ، لذاوال يم ف الوقوف علفهئ  ئملة ، ر فعلى ذل ، وه    

 :ئ هئمل

 القطع، موضع همزة الوصل: * مواضع وضعت فيها همزة

 ، إا ع.، إس وإجمع، إل ف، إلعو، إرب ، إ م ، إاغط، إ ا ، أكتو ر1ييأمر ال    ر ي

     إستلم .، إ تلرل، إعت دل، إ تخن ، إ تم ، إلترل  ر2يي يأمر الخمئس ر

 

 ت  .اععتراف، اعت اف، اعلتراكئا، اعقتائد، إرتنئع، اع ت ئ ، إم ر3ي ي يمادر الخمئس ر

                                                           

ر، جريد  الدستور ادرد ية، 6، 5، صي2011،  ئ وف أو /17ر، 2653ر ا لر ف  ذل  جريد  الغد، العددي(1
، 25، 1، ص ي28/1/2012ر، 648ر، جريد  الوسيط، العدد ي8، 6، 4/3،جي2012لائط / 9، ر16011العددي
 ر.92، 51
 9ر،16011ر، جريد  الدستور، العددي2/23،جي2012، لائط/8ر، 15084يد  الرأل، العدد ير ا لر جر (2

 ر.9، 5، 1/3، جي2011،  ئ وف أو /24ر، 1805ر، جريد  السنف ، العددي4/3،6، جي2012/لائط
 24ر، 1972، العددياد ائط، جريد  6، 5، 3، صي2012  يراف/20ر، 92ر ا لر ا ينة الدرو، العددي(3

ر، 14، 9، 1، صي25/10/2010ر، 1394ر، جريد  السنف ،العدد ي21، 7، 5، 1، صي2010أو /تلريف 
ر، 16011ر، جريد  الدستور، العددي41، 39، 37، 2/24، جي20/4/2011ر، 5035جريد  العرو الفوا، العددي
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 . ف  ر  ، إعت  د     ، إ ت  ع  ، إستم  ا  نوا، إ خن  ، إ تا  دا     ، إ ع  ا  ن  روا، إرتع  تل     إ ر1ي ي يمئا  الخمئس ر

 ست  اف، إسته  ، إستعراا، إستندا ، اعست رار.إستخداا، إست مئر، إ ر2يي يمادر السداس ر

، ومايييدره، ومئاييي  واداييي  ي تاييي  أفص أمييير ال   ييي   فييير المهميييو ، ومئاييي  الخمئسييي       

 السداس ، ومادره، الهم   ففهئ جميعهئ وا  ال قطع. 

 ضعت فيها همزة الوصل موضع همزة القطع:* مواضع و  

 االسواق، اسعئر، االعراف، االرد  ، االمئراا، اربعفف، اقرو، اال د، اهمية. ر3ي ي يادسمئبر

 الى، اذا، اذ، او، امئ، اال، اف، اا. ر4ي ي ياد رفر

 

 اخذ، اك ، اف   جمح. ر5ي ئا  ال     المهمو ري يم

، ااا ، الرف ر1ي ي يمئا  الربئع ر ،الئر، اوا ، اعدص ، اعر و      اعطى، اكصد. ، ارسلا، اقرص
                                                                                                                                                                      

ر. 15، 12، 4/1، 2/20، جي2012لائط/ 11ر، 15087ر، جريد  الرأل، العددي31، 2/25، جي2012لائط/ 9
 ر. 21،28، 16، صي2011 ئ وف أو / 17ر، 2653جريد  الغد، العددي

ر،  84العددير، ا لر الا ينة  نسهئ، 17، 15، صي2012،   يراف/20ر، 92ا لر ا ينة الدرو، العددير (1
ر.جريد  العرو 21، 1/9، جي25/10/2010ر،1394ر، جريد  السنف ، العددي15، 11، 8صي ،2012لائط/ 

 ر. 40، 39 /2،جي20/4/2011ر، 5035الفوا، العددي
ر، جريد  الرأل، 24، 21، 19، 16، 13، صي2011 ئ وف أو / 17ر، 2653ا لر جريد  الغد، العددير (2

، 2012لائط/ 8ر، 15084ر. ا لر الجريد   نسهئ، العددي39، 35، 2/20،جي2012لائط/ 11ر، 15087العددي
 ر. 24، 23 /2، جي20/4/2011، ر5035جريد  العرو الفوا، العددي ر،25، 2/22جي 

ر، ا ينة الدرو 80، 30، 18، 12، 8، 2، صي28/1/2012ر، 648ا لر جريد  الوسيط، العددير (3
، 24ر، 1972ر، جريد  اد ائط، العددي14، 12، 8، 4، 3، 1، صي2012،   يراف/20ر، 92ادرد ية، العددي

، 3، 1/2، جي27/1/2012ر، 1893ف ، العددير، ا لر جريد  السن9، 8، 5، 3، 2، 1، صي2010تلريف أو /
 ر.4
ر، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1، صي2011، تلريف  ئ  /21ر، 81ا لر ا ينة الدرو ادرد ية، العددير (4

 8ر،15084ر،جريد  الرأل،العددي2،3،5،8،9،11، صي2010تلريف  ئ  / 6ر،2257جريد  الغد، العددي
 ر.2/21،22،23،جي2012لائط/

ر، 1394ر، جريد  السنف ، العددي32، 29، 2/20، جي2012، لائط/11ر، 15087  الرأل العددير ا لر جريد(5
 ر.31، 29، 26 /1، جي2012لائط /  8ر، 1610ر،  جريد  الدستور، العددي29، 27 /3، جي25/10/2010
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  ، اا غ.افداع، اائفة، االقئمة، االع ف، ا راج، اجمئل ، اعئد ، ا لئب ر2ي ي يمادر الربئع ر

هييئ، مييئ عييدا ادسييمئب العليير ،  ييذل  ال ييروف، ومئايي  ال   يي  والاييواو فيي  ذليي  أفص ادسييمئب جمي ع 

 المهمو ، ومادره، ومئا  الربئع ، ومادره الهم   ففهئ هم   قطع ال وا .

 ـ عدم التفريق بين التاء، والهاء في الكتابة:6

وف ف  لغة الا ئفة خلطئ واا ئ ف  الكتئاة نيفف التيئب والهيئب يالايمفرر، فيايع   فرا مئ  ل إ     

 إلى عدا الوع  الكئم   ومرد ذل  مف هئتفف ال  طتفف؛  طتفف على الامفر، وتخلو التئب 

 

 ، ومف ادم لة الت  رادتهئ ف  ا ن ئ على ذل  مئ فل :ر3ينهذه ال اية

 ر4ي ... نفره ادمئميح الواجهح... ال طعح مسئ ح، التطني يحأرا للنيع، ف  لنئ ندراف، قرو الجئمعة ي 

                                                                                                                                                                      

، ر، الجريد   نسهئ18، 13، 9، 3، صي 2011،  ئ وف أو ، 17ر، 2653ر ا لر جريد  الغد، العدد ي(1
 11ر، 15087ر، جريد  الرأل، العددي14، 11، 4، صي2010، تلريف  ئ  /6ر، 2257العددي
ر، جريد  الدستور، 42، 40، 2/21، جي2012لائط/ 8ر، 1584ر، الجريد   نسهئ، العددي2/19،جي2012لائط/
 /2، جي20/4/2012ر، 5035ر، جريد  العرو الفوا، العددي25، 2/23، جي2012لائط/ 9ر، 16011العددي
ر، جريد  اد ائط، 11، 10، 7، 5، 3، 1/2، جي25/4/2012ر، 5040ر، الجريد   نسهئ، العددي23، 21

، 25/10/2010ر، 1394ر، جريد  السنف ، العددي10، 5، 2، 1، صي2010تلريف أو / 24ر، 1972العددي
 ر. 27، 23، 3/22، 2/1، 7، 1/1جي
ر، الجريد   نسهئ، 28، 13، 12، 6، 4، 2ي ، ص28/1/2012ر، 648ر ا لر جريد  الوسيط، العددي(2

 20ر، 92ر، ا ينة الدرو، العددي72، 35، 22، 6، 4، 3، 1، صي12/2010/ 25 ر،591العددي
، 7، 5، 2، 1، صي2010تلريف أو / 24ر، 1972ر، جريد  اد ائط، العددي11، 9، 4، 3، صي2012  يراف/

ر الجريد   نسهئ، 24، 23، 22 /3، 9، 8، 7، 1/1، جي25/10/2010ر، 1394ر، جريد  السنف ، العددي8
، 2/21، جي20/4/2011ر، 5035ر جريد  العرو الفوا، العددي16، 3 /1، جي27/1/2012ر، 1893العددي 

ر، جريد  الرأل، 27، 25، 2/23، جي2012لائط/ 9ر، 16011ر، جريد  الدستور، العددي41، 31، 23
 11ر، 15087ر، الجريد   نسهئ، العددي24، 11/2/21، 9، 5، 1/3، جي2012لائط/ 8ر، 15084العددي
 ر. 7، 21/4/1، 14/2/19، 9، 5، 3 /1، جي2012لائط/

 ر. 29ر ا لر ف  ذل  الترقيا واعم ب الولين : عئطف فا ، صي(3
أ، 16أر. ا لر الجريد   نسهئ، العدد  نسح، صي27، صي2010تلريف  ئ  / 6ر، 2257ر جريد  الغد، العددي(4
                        أر.     18
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 . ر1يالسيئس  اعنةندعوى  ،ص  تى ااف مف خطواا مافرية  فوية عسرالف تخلص ي  ت يئهو 

 .ر2يالمل  عندهللا ج لحي خمسوف لمعة أافلا مف عمر مدفد، مف س فف عمر قئلد ئ، وسفد ئ 

 .ر3يال روف أ  يح أرد يح    و جد   ي 

 ر4ي .منسدهعف الكذو، عامهئ عف      نسةي م ف  عاا 

 .ر5يلجهود ألتوف، الت  ستأت  إلى عمئف فر ت دي  مئ أعرو عف 

 .ر7ير6ي ي ...  تى يمئر  المواطف   ح الطنيع  ا ئملة.

دَّ 7 ة في الكتابة:ـ ترك الشَّ  ة، والمدَّ

 :ر8يوادم لة على ذل    فر ، وال يم ف  ارهئ ف  ا ن ئ، وم هئ

                                                           

 أر.26ر المادر  نسح، صي(1
، 2/20ر، ا لر الجريد   نسهئ، العدد  نسح، جي2/35، جي2012لائط/ 11ر،15087ر جريد  الرأل، العددي(2
 ر.18، 8  ،3/5، 40، 35، 30
 ر.2/35ر المادر  نسح، جي(3
الجريد   نسهئ، العدد  نسح ر، ا لر 2/28، جي2012لائط/ 8ر، 15084را لر المادر  نسح، العددي(4
 ر.45، 37، 35، 2/22جي
 ر.9، 6، 1/5ر. ا لر الجريد   نسهئ، العدد  نسح جي1/4،جي17/1/2012ر، 1893ر جريد  السنف ، العددي(5
 ر.1/7ر المادر  نسح، جي(6
 ،4/1، 7، 3/2، 28، 27، 25، 2/24، جي2012لائط/ 9ر، 16011ر ا لر ف  ذل  جريد  الدستور، العددي(7
ر، 1972ر، جريد  اد ائط، العددي39، 33، 2/22، جي20/4/2011ر، 5035ر، جريد  العرو الفوا، العدد ي12
، 3، 1، صي2012  يراف/ 20ر، 92ر، ا ينة الدرو، العددي15، 13، 5، 4، صي2010، تلريف أو /24
، 67، 28، 21، 18، 12، 8، صي28/1/2012ر، 648ر، جريد  الوسيط، العددي24، 18، 16، 15، 8، 7، 4
 ر.76
ر ا لر الجريد   نسهئ، 4/2، 36، 20، 2/19، جي2012، لائط/11ر، 15087ا لر جريد  الرأل، العددي ر(8

ر، 8، 5، 3 /3، 35، 26، 24، 23، 22، 2/19، 11، 7، 4، 3 /1، جي2012لائط/ 8ر، 15084العددي
ر، ا لر الجريد   نسهئ، 5، 3/2، 29، 24، 4/2، 3/1، جي2012لائط/ 9ر،16011جريد  الدستور، العددي

ر، ا لر جريد  العرو الفوا، 41، 38، 35، 29، 62، 2/25، جي2012لائط/ 8ر، 16010العددي
، 28/4/2012ر، 5043ر، ا لر الجريد   نسهئ، العددي25، 23، 22، 2/21، جي20/4/2011ر، 5035العددي

، 16، 7، 6،  1/2،4، جي27/1/2012ر، 1893ر، ا لر جريد  السنف ، العددي22، 14، 9، 7، 5، 4، 1/2جي
، 15، 4، 3 /2، 14، 9، 7، 4، 1/3، جي2011،  ئ وف أو /24ر، 1805ر، ا لر الجريد   نسهئ، العددي19



 14 

ة: دَّ  أـ ترك الشَّ

 يت طصل عر. .ر1يعليح ل دف تطلعي ... قن  أف 

ر .ر2يال لئا أال فجذو اال تائه إلى المدف ة فا ربمئ ي و   يف اص  

 يم ع دص ر.ر3يإعدادا جفدا معد ي لكف ال دفإ ف  ادك ر عف  ن ا 

تف  ن هئ، وموقعهئ اعلكترو   تامفدار أ يئب ألمئ ية ي  ر..ر4يتائميا ترا ية أرد ية ف     م  ف   يت ا 

، تسييلا، ليي  ، ، الكيير ، قييدر،نفف، الطيير ، الراج يي افةاطلييع، ايير ، مف، الايير يقييدا، مدها،موايي ئ، 

 ر.وقعا، ت ا ، الم لريف، سج ، أكد، الن ئب، تذ ر، فدوف، مجمع

يرافة،  ، الا   ا   ئ ، اطصلع ، ايرص ،   مصيف  ه ا، م و  ا ، م دص ،ق يلك يرص ، اوالاواو ف  ذل   ل  ح:يق دص ، ن يفصف  ر  الطءيرص ،  دص

لصا   الرصاج   جص ، أ كصد، الن  ص     ص ، ل   ، ت س  ، س  ر يف  ، ت   ا   ، الم   ل   ف  ئب، ت ذ  ، وقصع ا  و   ر، ف د  مصعر. ص    ، م ج 

 ب ـ ترك المّدة:

 ياافر..ر5يإلى تنئها  و  التنئاف  االفي لا فتا التوا   تى 

 ي خرر..ر6يف  قرية سليمئف من ى الرلي  اخري  مئ استهدف هجوا 

                                                                                                                                                                      

، 15، 2/14، 10، 9، 6، 5، 3، 2، 1/1، جي25/10/2010ر، 1394ر. ا لر الجريد   نسهئ، العددي22
، 9، 8، 5، 4، 3، 2، 1، صي2010، تلريف أو /24ر، 1972جريد  اد ائط، العددي ر، ا لر24، 23، 3/22

، 10، 9، 7، 6، 5، 3، 2، 1، صي2010، تلريف أو /25ر، 1973ر، ا لر الجريد   نسهئ، العددي11،15
، 20، 19، 16، 9، 7، 3، صي2012  يراف/ 20ر، 92ر. ا لر ا ينة الدرو، العددي15، 14، 13، 12
، 14، 13، 11، 8، 7، 5، 4، 3، 2، صي1/2012/  28ر، 648ر، ا لر جريد  الوسيط، العددي25، 22، 21
 ر.  28، 23، 21، 16
أر، ا لر الجريد   نسهئ، العدد  نسح، صي 23، صي2010تلريف  ئ  / 6ر، 2257ا لر جريد  الغد، العددي ر(1
 أر.  27أ، 23أ، 22أ، 21أ، 12أ، 8
 أر 18، صي2011 ئ وف أو / 17ر، 2653المادر  نسح، العددي ر(2
 أر. 18المادر  نسح، صي ر(3
 أر.4المادر  نسح، صي ر(4
 أر.23، صي2010تلريف  ئ  / 6ر، 2257ا لر جريد  الغد، العددي ر(5
 أر.22المادر  نسح، صي ر(6



 15 

 ي ذارر..ر1ي، إلى  ئ وف ادو اذارخ   النتر ، مف ال ائ  أف ا ففدفو ي وع ر اا على 

 ي الفر. .ر2ياالف، والائق  أقسئط 5، ندفعة 2001ي  يئ  ر نئ  مودف  
والاواو ف     ذل : ي ليئا،  امف، ايئا، اخر.ادا، ياليئا، االائب، اال ئر، ا  النفا، اائر، 

 .ر3ي ،  مف،  يئا،  خررااائب، اا ئر،    النفا،  ائر،  دا
 
 :، والمتطرفةـ أخطاء في كتابة الهمزة المتوسطة8

لع  مرد  ذل  عئلد ف    ي تح إلى اعف م ف  ي تنوف ف  الا ف الم لية ف  اعم ب، وال     
المتطرفة، على  سواب ف  ذل  الهم   المتوسطة، أو ،ر4يسيمئ ف  ال واعد الت  ت تلا  تئاة الهم  

ال واعد الت  تااط هذه ال اية ي تئاة الهم  ر سهلة، وواا ة، ولكف قلة االط ع،  الر ا مف أف
، ال ومف ادم لة الت  رادتهئ على هذه الج لية مدعئ  للوقوع ف  ذل ، ،واالهتمئا نهذا اللأف

 فل : مئ  ،ر فوه      على سنف  ال ار، ولكف للتم ف  ف ط،
 ـ المتوسطة: أ

                                                           

 أر.22المادر  نسح، صي ر(1
 أر.27المادر  نسح، صي ر(2
 لر الجريد   نسهئ، ر ا4/2، 36، 20، 2/19، جي2012، لائط/11ر، 15087ا لر جريد  الرأل، العددي ر(3

ر، 8، 5، 3 /3، 35، 26، 24، 23، 22، 2/19، 11، 7، 4، 3 /1، جي2012، لائط/8ر، 15084العددي
ر، ا لر الجريد   نسهئ، 5، 3/2، 29، 24، 4/2، 3/1، جي2012لائط/ 9ر،16011جريد  الدستور، العددي

ريد  العرو الفوا، ر، ا لر ج41، 38، 35، 29، 62، 2/25، جي2012لائط/ 8ر، 16010العددي
، 28/4/2012ر، 5043ر، ا لر الجريد   نسهئ، العددي25، 23، 22، 2/21، جي20/4/2011ر، 5035العددي

، 7، 6،      4، 1/2، جي27/1/2012ر، 1893ر، ا لر جريد  السنف ، العددي22، 14، 9، 7، 5، 4، 1/2جي
، 4، 3 /2، 14، 9، 7، 4 ،1/3، جي2011،  ئ وف أو /24ر، 1805ر، ا لر الجريد   نسهئ، العددي19، 16
، 15، 2/14، 10، 9، 6، 5، 3، 2، 1/1، جي25/10/2010ر، 1394ا لر الجريد   نسهئ، العددير. 22، 15
، 9، 8، 5، 4، 3، 2، 1، صي2010، تلريف أو /24ر، 1972ر، ا لر جريد  اد ائط، العددي24، 23، 3/22

، 10، 9، 7، 6، 5، 3، 2، 1، صي2010، تلريف أو /25ر، 1973ر، ا لر الجريد   نسهئ، العددي11،15
، 20، 19، 16، 9، 7، 3، صي2012  يراف/ 20ر، 92ر. ا لر ا ينة الدرو، العددي15، 14، 13، 12
، 14، 13، 11، 8، 7، 5، 4، 3، 2، صي1/2012/ 28ر، 648ر، ا لر جريد  الوسيط، العددي25، 22، 21
 ر.28، 23، 21، 16
 ر.60ي 55عم ب الولين : عئطف فا : ي ا لر الترقيا وا ر(4
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 ر1يلرابهار، ع د ugo BossHيلعلئقهئ النراة ف  اقت ئب عطرر ugo BossHتم   سئعئايي 
 الاواو يلرالهار. سئعة هذه السئعة.

 الاواويأن ئلحر. ادع اب نجمف  الانر، والسلواف. ر2يوأن ئبهي ويت دموف مف  وجتح الغئلية، 
اعا  ادولوية ف  ر3يوا عطئرهم  ح المواف ة؛ للملئر ة ف  عمليئا إعئد  الن ئب، مف خ    ي

 الاواو يإعطئلحر. ال طئعئا.
 الاواو يفت بار. مع المتطلائا. ر4يفت لاي الند مف السع  لت دف هئ، امئ 

 لنيع ال عو... ر5يم ئفلةي و ئ ا هفلة االدعئب قد ادعا أف هذا المنلغ  ئف عائر  عف 
 الاواو يم ئفأ ر.

 مف خ   النريد. ر6يلر ئرهي وقد ت دا اطلو ال س ئاح مف اللر ة، وقئا نإا غ 
 الاواو يلر ئلحر. 

فلت  وف نهئ.  ر7ي م لهااسنو أف  ؛ي وأائفا أف ه ئل  ط ائ فلت  وف نهذه اد لطة الم دود 
 الاواو ي م بهار.

 ـ المتطرفة:ب 
رر8يمسئبا نت  مف السئعة العئلر  اائ ئ، و تى السئعة العئلر  ي    . الاواو يمسئب 
 الاواو يانتداب ر. .21/10/2010مف  ر9يانتدابا ئفة المنرولئا...  ي ت  ي ا ادعيئد على 

 الاواو يلدربر. ال سد. ر10يلدرأي يليع استخداا هذه العائراا ف  الدو  المسلمة؛ 
 .ر1ي أ دها أف ي دا دعمئ أو تنرعئ لعم  اجتمئع . الاواو يفجررر فجرأي ولا 

                                                           

أ، 6أر، ا لر الجريد   نسهئ، العدد  نسح، صي2، صي2010تلريف  ئ  / 6ر، 2257جريد  الغد، العددي ر(1
 أر.27
 ر.2/28، جي2012لائط/ 11ر، 15087جريد  الرأل، العددي ر(2
 ر.2/20المادر  نسح، العدد  نسح، جي ر(3
 ر.2/21جي المادر  نسح، العدد  نسح، ر(4
، 2/29ر، ا لر الجريد   نسهئ، العدد  نسح، جي3/7، جي2012لائط/ 9ر، 16011جريد  الدستور، العددي ر(5
 ر.32
 ر.1/7، جي25/10/2010ر، 1394جريد  السنف ، العددي ر(6
 ر.4/1، جي2012لائط/ 8ر،15084جريد  الرأل، العددي ر(7
 9ر، 16011أر، ا لر جريد  الدستور، العددي6، صي2010تلريف  ئ  / 6ر، 2257جريد  الغد، العددي ر(8

 ر.  7، 3/1، 32 ،2/29،جي2012لائط/
 أر.27، 4أر، ا لر الجريد   نسهئ، والعدد  نسح، صي 3المادر  نسح، صي ر(9

 ر.4/8، جي2012لائط/ 8ر، 15084جريد  الرأل، العددي ر(10
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 .ر2ي ردفبي فرلئا يدفرا  ر دفئ، فخئمة، وأ ئقة. الاواو ي
 ـ خلو النصوص من عالمات الترقيم:9
رجح، أو ف   هئفتيح؛ عيايئ ح، د نداية الك ا، أو ف  تواع ف  قيا: ه  ع مئاع مئا التر       

اليذل ي يرأه،  ،النهيا الاي ي  للي ص لل يئر   ؛ لفتسي ىولتمفف  اعاح مف اعا، لغرا النها، واعفهيئا

ر ه اموااع الوقف لاح فه  أ الستنهئا، والتعجو، ومئ إلى ذل ،واالوا ، والوقف، و واالنتداب،  ،وتاا  

إلييى النواييى، واالاييطراو،  ددى ذليي  التيي  لييو ا عييدا وجودهييئ،ة للسييئلا، ئعلييئر  الاييوليا مييئ تكييوف 

 الوقييوع فيمييئ ال ي مييد ع اييئه، ولكييف ولفسييف فعلييى اليير ا مييف هييذه ادهمييية العليميية لع مييئا ومييف  يياص 

  يد، ني  تنتتنت ير هيئ واي  اسيت  ئبر  إلى المع يى الاي ي ، إال أف  اي ن ئ جميعالترقيا ف  هداية ال ئ

، والمطيئلع ، فهيذا الع اير مغفصيو عيف اي ن ئ الي   وااي إلى هذا الع ار ال    نفر، و نفر جدا

ف و جييد فيي  اعييا الم ييئالا، أو ادخاييئر لايي ن ئ فلميي  هييذا واليي    ييئدر، فيي  ي  سييف  ،نواييو ، وا 

 هئ ليسييوا علييى دراييية ا ينييية اسييتخدامهئ، فهييا يعت ييدوف اأ هييئالايي ي ؛ دف وااييعفاسييتخدامح ائلليي   

 ،دوف أد يى درايية ،، فف  رو هئ ف    ئيئ  اواهالوف واعهئ ت يف ئ ل اواها، لذل  ي ئو ف ط لل ي ة

 ذال، ، الت  تس ط ففهئومعرفة اموااعهئ،  مئ فنذر الن    ائا ال م  دوف أد ى اهتمئا م ح امواقعهئ

   قرابتهئ عنلئ عليى ال يئر ، ليذل والمعئ  ، ع دهئ تل     ،مف  ئ ية الايئ ة تخرج ال اوص ملوهة  

 فعدمهئ ي وف أ جع مف وجودهئ.  

ومييف ادم ليية التيي  راييدتهئ علييى ذليي ، وهيي    يير، وال يم ييف إ اييئرهئ؛ دف الايين ئا جميعهييئ فيي  

 ا ن ئ تكئد تخلو مف الترقيا:

                                                                                                                                                                      

، 8، 1/2الجريد   نسهئ، العدد  نسح، جي ر، ا لر2/14، جي25/10/2010ر، 1394جريد  السنف ، العددي ر(1
 ر.11
، 66، 28ر، ا لر الجريد   نسهئ، العدد  نسح، صي21، صي28/1/2012ر، 648جريد  الوسيط، العددي ر(2
 ر.90
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ادولى خاع العرو ل ستعمئر ادج ن  مم   ننريطئ يئ وفر سئ وا عفد ال رو العئلمية  ي  
يطئليئ ال   ا ت   مائلر  ا أمري ئ وروسيئ ال   ا ت   ف رل واقتائدل واجتمئع  وا    وا 
العرو خئاعفف دمري ئ وروسيئ إلى أف ا هئرا روسيئ مم لة ائالت ئد السوففت  وا فا معلا 

 .ر1يمري  الدو  العربية تسفر ف  النل  اد
على الجوا و المتعل ة ائلوالية وادهلية والوائية والن د ور ص  عاو م  مة استل ئف عمئف ي    

والغيئو وأ  ئا الواية واعرإ ائعائفة إلى إل ئلية التعدي ا وامئ ف سجا مع ال ئ وف المد   
  .ر2يف  مواوع ادهلية وااط العم 

إفص المئ  فف الدولففف الترطوا لت ديا أل دعا مئل  لمار  ]...[قئ  رلي  الو راب المارل  ي   
أف تتوا  ال ئهر  أوال إلى اتنئق على نر ئما التموي  مع ا دوق ال  د الدول  وي و  م للوف إفص 

ة إلى دعا دول  لتنئدل أ مة مئلية اعد عئا مف االاطراائا السيئسية مار ف   ئجة مئسص 
 .ر3يمةأطئ ا ائل  و واالقتائدية الت  

إ ح على ول  أف ين د مادر دخلح اللهرل الرلي  الذل ور ح عف  ]...[وقئ  الم ارع ي     
أجداده  لرا ل لة الميئه ماينئ أ ح الندص مف تدخ  سريع وعئج  عفجئد مادر ميئه ندف  لرل 

 .ر4يادلجئر
الريئاية والم ئتو  لترل جميع أ واع اد ئإ المستعم  وادجه   الكهربئلية وادجه    ي     

 . ر6ير5يوادنواو الخلنية وأنواو ادلم فوا و ئفة م تويئا المائ   وأائاع التدفلة والنويلراا
 

                                                           

ر، ا لر الجريد   نسهئ، العدد  نسح، 14، صي2012،   يراف/20ر، 92ا لر ا ينة الدرو، العددي ر(1
، 2011،  و/14ر، 75ر، ا لر الجريد   نسهئ، العددي42، 30، 22 ،19، 18، 15 ،11، 8، 7، 5، 3صي
 ر.26 ،21، 17، 16، 13، 9، 8، 7، 5، 3، 2صي

ر، ا لر الجريد   نسهئ، العدد  نسح، 10، صي2010، تلريف أو / 24ر، 1972جريد  اد ائط، العددي ر(2
 ر. 19، 15، 9، 8، 3، 2، 1صي

ر، ا لر الجريد   نسهئ، المادر  نسح، 2/23، جي2012ط/لائ 9ر، 16011جريد  الدستور، العددي ر(3
 ر.1/2،5،7،11،17،19جي
، 1ر، ا لر الجريد   نسهئ، العدد  نسح، صي10، صي2011 ئ وف أو / 17ر، 2653جريد  الغد، العددي ر(4
 ر.22، 18، 17، 6
، 14، 5، 4، صير، ا لر الجريد   نسهئ، العدد  نسح3، صي28/1/2012ر، 648جريد  الوسيط، العددي ر(5
، 4، 3، 2، صي25/12،2010ر، 591ر، ا لر الجريد   نسهئ، العددي79، 62، 50، 33 ،30، 25، 21، 17
 ر29، 24، 15، 14، 7، 6، 5
ر، 5، 1 /4، 36، 35، 20، 2/19، 5، 3، 1/2، جي2012لائط/ 11ر، 15087ا لر جريد  الرأل، العددي ر(6

 ر.28، 27، 25، 24، 23، 21 /2، جي20/4/2011ر، 5035ا لر جريد  العرو الفوا، العددي
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 عالمات الترقيم: ـ أخطاء في استعمال10
ففف، إف عدا معرفة الموااع الت  تستخدا ففهئ ع مئا الترقيا، فجع  الك تصئو، والا ن

  د ال اوص إالال ف ي استعمئلهئ ف   تئائتها، وهذا ئولتهاعراة للوقوع ف  ادخطئب ع د م 
ا علئرالدى ال ئر ؛ ذل  أف ع مئا الترقيا ألاح مئ تكوف نإلئراا المرور، واإنهئمئ ، و موائ  

ف السئلا ف    فر مف اد يئف، ومجوا و الطرق، والت  لوالهئ لل   اعرلئدية المواوعة على
 فل : مئ ادم لة الت  رادتهئ على ذل 

لتج و  ،ي تأم  ال  ومة ف  ال او  على مسئعد  مف ا دوق ال  د الدول  وجهئا أخرى 
 .ر1يا نجئر اجتمئع  ف  ادلهر الم نلة

د  ئ تعود ئ أف   رأ ادخائر  ،ولف  توقع جدفدا هئمئ على اعفد ملف س ف  ريا ؛لف  تكهفي 
 .ر2ياعتمئدا على توقفا  لرهئ

 .ر3يقطئع الخدمئا ف  لفنيئ ي تئج إلى إعئد  إعمئر.ألل:ل وقئ  ف   دفإ لح للر ي 
 .ر4يتجرل تعدي ا على تعليمئا نيع ادائ   ومواقعهئ :ي ادمئ ة

 
 

 .ر5يإف المولنة تعم  ف  الجئمعة م ذ س واا ،ي مائدر قئلا
 ثانيا: الجانب اللغوي:

 اتية:الم ئور ا لجئ و االستعمئل  للغة، ويلم وأقاد نهذا الجئ و، أل ا
 أـ سوء استعمال المصطلحات:

                                                           

ر، ا لر الجريد   نسهئ، العدد  نسح، 2/19، جي2012لائط/ 11ر، 15087ا لر جريد  الرأل، العددي ر(1
 ر.36، 30، 24، 2/20جي
، 2/29ر، ا لر الجريد   نسهئ، العدد  نسح يج/4/8، جي2012لائط/ 9ر، 16011جريد  الدستور، العددي ر(2
 ر.3، 4/2، 3/7 37
ر، ا لر الجريد   نسهئ، العدد  نسح، 2/20، جي2012لائط/ 11ر، 15087ا لر جريد  الرأل، العددي ر(3
 ر.15، 1/11جي
ر، ا لر الجريد   نسهئ، العدد  نسح، 3، ص ي2010، تلريف أو /24ر، 1972ا لر جريد  اد ائط، العددي ر(4

 ر.9، 5، 3، 1صي
، 4ر، ا لر الجريد   نسهئ، العدد  نسح، صي3، صي2012،   يراف/20ر، 92ا لر ا ينة الدرو، العددي ر(5
 ر.15، 8، 6، 5
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إفص المطئلع لا ن ئ فلم  هذا الجئ و نواو ، مف خ   استعمئ  الا نففف، والك تصئو  
لفلنئ ، والماطل ئا دوف أد ى دراية، أو علا ائلسيئقئا الت  تستخدا ففهئ، ممئ يلوه 

 يم ف  ارهئ، وم هئ:  اواها، ويجعلهئ منهمة، و فر واا ة، وادم لة على ذل    فر ، وال
، سواب مع العئق ، أو  فر العئق ، وه  ، واللمو امع ى اع ئطة ركافةاستعمئلها  لمة ي *

سأكتن  ام ئ  أو م ئلفف على  لذل وارد  ف  ا ن ئ جميعهئ نهذا االستعمئ ، دوف است  ئب، 
 :م لةهذه اد ومف، ر1يلمف أراد اعفئد  ف  ا ن ئ؛ ااع ورودهئذل ، وسألفر إلى مو 

 .ر2يأل ئ  الدعا  المم  ة للجئ و اللفن   ئفةوألئر إلى أفص الوفد ادرد   أندى استعداده لت ديا ي 
 .ر3يفروعهئ ا ئفةي على الطلاة الجدد االلت ئق 
 .ر4يالمجئالا  ئفةي ت نفذ أج د  اعا   ف  

فجو  أف تستعم  مع  واليللعئق ر،  ر5يوالاواو ي تا  أف هذه الكلمة ال تستعم  إال لف ئ 
: يوقئتلوا ر7ي، و ذل  قولح تعئلىرلل ئ   ئفة رسل ئ  إالأ ومئي :ر6يماداقئ ل ولح تعئلى فر العئق ،

 الملر فف  ئفةر.
 وأم لة ذل : ،ر8ير معرصفة ني يأ ر التعريفبعضاستعمئلها  لمة ي *
 .ر1يمف استغ لح عف قاد الاعاف تم ص ومع ذل  ي 

                                                           

أر، جريد  الدستور، 15أ، 10أ، 9، صي2010تلريف  ئ  / 6ر، 2257ا لر ف  ذل  جريد  الغد، العددي ر(1
، 20/4/2011ر، 5035ر، جريد  العرو الفوا، العددي28، 24، 2/23، جي2012لائط/ 9ر، 16011العددي

ر،ا لر الجريد  5، 3، 2، 1/1، جي27/1/2012ر، 1893ر، جريد  السنف ، العددي24، 22، 2/21جي
 ر.14/  2 /8، 4، 3، 1/2، جي25/10/2010ر، 1394 نسهئ،العددي

ر،ا لر الجريد   نسهئ، العدد  نسح، 2/5، جي2012لائط/ 11ر،15087ا لر ف  ذل  جريد  الرأل، العددي ر(2
 ر.25، 21، 2/20جي
ر. ا لر الجريد   نسهئ، العدد 12، صي2012  يراف،  20ر، 92ف  ذل  ا ينة الدرو، العددي ا لر ر(3

 ر.23، 19 نسح، ص ي
ر، ا لر الجريد   نسهئ، العدد  نسح، 2،صي2010تلريف أو / 24ر، 1972ا لر ف  ذل  اد ائط، العددي ر(4

 ر.8،9، 3،4،7صي
 ر.1/66،جي1/2001نياوف، دار الكتو العلمية، ط ا لر لر  المنا : انف يعي ، م لوراا م مد عل  ر(5
 ر.28سور  ساأ،  ية ي ر(6
 ر.37سور  التواة  ية: ي ر(7
أر، ا لر الجريد   نسهئ، 12أ، 7، صي2011 ئ وف أو / 17ر، 2653ا لر جريد  الغد، العددي ر(8

، 20/4/2011 ر،5035أر، جريد  العرو الفوا، العددي15أ، 11، صي2010تلريف  ئ  / 6ر، 2257العددي
ر، ا ينة الدرو، 9، 1،5، صي2010تلريف أو / 24ر، 1972ر، جريد  اد ائط، العددي45، 39، 2/37جي

 ر.22، 15، 1،7، صي2012  يراف/ 20ر، 92العددي
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 .ر2يئلح ف  أطر أفدلوجيةإدخ الاعاي وي ئو  
ممئ أسمتح تالي  ي وا اح  ،إلى توخ  ال ذر ،و اللو  الء ي ودعا الجمعية أم  مراى التص 

 . ر3يالاعا
ف   ية اعائفة.  ر4يوالاواو ف  ذل  عدا تعرينهئ ني يأ ر التعريف؛ د هئ  مئ فرى اللغويوف  

 ال. عف العرو ائدلف وال ولا فجئ :ل و  ، واعا معرفتئف،ر5يوف  هذا الادد ي و  الجوهرل 
 .ر6يوممئ فر د ذل  ورودهئ ف  ال ر ف ف  موااع متعدد  مجرد  مف أ  التعريف

مف ال فا لل لر استعمئ  الك تصئو، والا نففف لهذه (، ي عد  ) ر ندال مفاعتبرَ ي* استعمئلها النع 
ر، ا فإ ال تكئد تخلو ان ة مف ا ن ئا جرالد ئ مف هذا الكلمةياعتنرر، امع ى ييعدء

، على مراا متعدد  على هذه اللئكلة  ة الوا د  مستعم ف  الان هاالستعمئ ،  تى إ   لتجد
الت  تعاء نهئ  ،عةالر ا مف التائعد المع ول نفف الماطل فف، لذل  هذا يعد مف ادخطئب اللئل

 . ومف ادم لة على ذل :ر7يان ئا جرالد ئ دوف است  ئب
  .ر8يفتامف ع ئار ال يم ف دعمهئ ،ف توفر أف ملروع ال رار ن اح ال ئل ي ل واعتنراي 
 .ر1يمف أها وسئل  ت ريو وجهئا ال لر يعتنر...لذل  فإف ال  ئ ، وال وار ي 

                                                                                                                                                                      

، 4/2ر، ا لر الجريد   نسهئ، العدد  نسح، جي4/8، جي2012لائط/ 8ر، 15084ا لر جريد  الرال، العددي ر(1
 ر.11، 7
ر، ا لر الجريد   نسهئ، العدد  نسح، 29 /2، جي2012لائط/ 9ر، 16011جريد  الدستور، العدديا لر  ر(2
 ر.3/8، 2/30جي
، 1/11ر، ا لر الجريد   نسهئ، العدد  نسح، جي1/3، جي25/10/2010ر، 1394ا لر جريد  السنف ، العددي ر(3
 ر.2/16،19
 ر.222، صي2/1985لن ئف،طا لر معجا ادخطئب اللئلعة: م مد العد ئ  ، م تاة  ر(4
هير، دار العلا للم ففف ي 393ا لر الا ئ ؛ تئج اللغة وا ئ  العربية: إسمئعف  نف  مئد الجوهرل ي ر(5

 ر.6/90، جي4/1990ط  نفروا
، 145، 76وردا ف  موااع متعدد  مف ال ر ف الكريا خئلية مف يأ ر التعريف، م هئ، ف  سور  الا ر :  يةي ر(6

ر، سور  المئلد : 34، 32، 25، 21ر، سور  ال سئب:  ية ي195، 50، 34ور     عمراف:  ية ير، س259، 253
 ر.165، 158، 129، 112، 65ر، سور  اد عئا:  ية ي51، 49 ية ي

، 4/2، 37، 36، 2/35، 22، 16 /1، جي2012لائط  8ر، 15084ا لر ف  ذل  جريد  الرأل، العددي ر(7
ر، جريد  السنف ، 32، 26، 25، 2/24، جي20/4/2011ر، 5035ير، جريد  العرو الفوا، العدد5

، 2012  يراف/ 20ر، 92ر، ا ينة الدرو، العددي11، 9، 4، 3، 1/2، جي2012 /27/1ر، 1893العددي
ر، جريد  22، 13، 11، 7، 4، 2، صي21/1/2012ر، 551ر، جريد  الممتئ ، العددي18، 7، 5، 4صي

 ر.30، 27، 25صي، 2012 /28/1ر، 648الوسيط، العددي
أر، ا لر الجريد   نسهئ، العدد  نسح، 13، صي2011 ئ وف أو / 17ر، 2653ا لر جريد  الغد، العددي ر(8

 أر.13، 7أ، 4أ، 2صي
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الت  لهدتهئ مدفرية  ،أ د مجئالا الت دا يعتنروالذل  ،رطوص افتتئ  ملروع ال لئا المرورل الم  ي 
 .ر2يادمف العئا

لنع  ياعتنرر، هو مف العنر  ر، ندال مف ياعتنرر؛ وذل  أف ادء ع     ذل  استعمئ  يي  والاواو ف  
، لذا    إ  مة فرق واا  نفف ر3يإدخئ  الل ب ف  ال سئو، أمئ النع  ييعدر فهو مف ةوالعل

 المع ففف، لهذا فجو استعمئ     فع  ف  السيئق الذل ف ئساح. 
دهئ ي  ر ورو ر، وهذا أيائ مف ادخطئب اللئلعة الت  نىأغي ندال مف رأثرى * استعمئلها النع ي

  نهئ. لة، مف ائو االستل ئ نإفراد مجموعة مف ادم ف  ا ن ئ، وأم لة ذل    فر ، لذل  سأكتن  
 .ر4ينهئ عاره أ رى ل د تعمصا النئران  ف    فر مف العلوا، واعنداعئا ال  ئفية، الت  ي 

 .ر5يتجربتهئل أ راالملئر ة ي وقئلا المرل ة للجئل  :ل إفص 
 
 

 .ر6يالعملية اال تخئنية إ رابي إ  ئ  دعو  م ب ئ إلى 
والاواو ف  ذل  أف ي ئ : أ  ى ندال مف أ رى؛ وذل  أفص النع  يأ رىر فع  ال ا  فر     

، لذل  ال فجو  أف فتعدصى ائلهم    .ر7يمتعد  
ر،   فرا مئ   رأ ف  ا ن ئ م   هذا فتالندال مف ي مف ألنا، ر،م ْلِفتاستعمئلها  لمة ي *

، ووجح الخطأ ف  ذل ، أ ح ال فوجد ف  اللغة يألنار، وا  مئ فوجد يلنا، فهو االستعمئ  الخئطئ
ر، امع ى  ر ف إلى ذاا اليمفف، وذاا اللمئ الفا  ، ومف ادم لة الوارد  ف  ا ن ئ ر8يلوى، وا 

 على هذا االستعمئ :
                                                                                                                                                                      

ر، 16017ر. ا لر الجريد   نسهئ، العددي2/30، جي2012لائط/ 9ر، 16011ا لر جريد  الدستور، العددي ر(1
 ر.15، 13، 2/12، 11، 7، 5، 1/3جي، 2012لائط/ 15
ر، ا لر الجريد   نسهئ، العدد  نسح، 4، صي2010تلريف أو / 24ر، 1972ا لر جريد  اد ائط، العددي ر(2

 ر.10، 8، 7، 6صي
ا لر المعجا الوجف : مجمع اللغة العربية، جمهورية مار العربية، م تاة دن  للتو يع، يدا طر،  ر(3

 ر.408صي
 ر.2/3، جي2012لائط/ 9ر، 16011ا لر جريد  الدستور، العددي ر(4
 ر.2/24، جي20/4/2011ر، 5035جريد  العرو الفوا، العددير (5
 8ر، 15084جريد  الرأل، العددي ر،9، 5، 2، صي2010تلريف أو / 24ر، 1972جريد  اد ائط، العددي ر(6

  ر.9، 1/6، جي25/10/2010ر، 1394ر، جريد  السنف ، العددي25، 24 /2، جي2012لائط/
 ر. 53، صي1/2013 تئو فف الكتئاة والتعنفر: عئطف فا  و خروف، دار المسفر  لل لر والتو يع،ط ا لر ر(7
ا لر معجا ادخطئب ال  وية واللغوية والارفية اللئلعة: خار أنو العف فف، دار أسئمة لل لر  ر(8

 ر.454، صي1/2011والتو يع،ط
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 .ر1يتم  ا مف جذو الجمهور ادرد   ،للموسي ى العربيةعمئف  أف فرقة الملناومف  ي
 .ر2يل  تائه تأ ر أسعئر السلع ف  ادسواق ال   واا  الملناي 

 . ر3يإقائ  ال ئ  على اللراب ف  م   هذا الوقا ؛لل لر الملناي ادمر 
؛ ل ئ ف  ا ن ئ، وال   مطصرد ر، يليع استخداا هذا الجمعمدراءر على يمدير* جمعها  لمة ي

وو ير،  فإ تجمع هئتئف الايغتئف على سنراب،  ،م ها أ ح جمع يمدفرر، قيئسئ على سنفر
وو راب، وال  ي ة  فر ذل   فإ إف سنفر مف ال     يسنرر، وو ير مف ال     يو رر، واليئب 

، ففهمئ لن ئب يفعف ر، ف   فف أف مدفر مأخوذ مف الربئع  يأدارر، واسا النئع  مف الربئع 
دفر، ويجمع ، وعلى ذل  ي وف اسا النئع  مف يأدارر، م  هخر  وف ااا أولح، و سر مئ قن   ي

 فإ قئسوا ف  الجمع ر، لذل  هذا ي عدء مف ائو ال يئ  الخئطئ، ، ومدفريفعلى يمدفروف 
التطور   مئ ألئر لذل  الد تور رمائف عند التواو ف   تئاح يمدفرر، على يسنفرر، ويو يرر

  مف ادم لة الوارد  ف  ا ن ئ على ذل :و  .ر4ياللغول 
  . ر5يو ار الل ئب، عدد مف مدراب الدوالر ف  مئدائ ي

 .ر6يي وقئ  ال ئا  لدى ل ئلح ف  مدفرية ادمف العئا، ال  ئا اعداريفف، ومدراب ادمف العئا
 .ر7يي وتامف اال تنئ  الذل  اره مدراب الدوالر، ووجهئب المدف ة

ةم  * استعمئلها  لمة ي َدةر ندال مف يْسودَّ ا ف      فر ر، أيائ يليع استعمئ  هذه المنردم َسوَّ
، طاعان ئا ا ن ئ؛ للداللة على المر لة ادولى مف  تئاة أل مواوع، قن  أف  ي  رر، وي  

 ويأخذ اورتح ال هئلية، ومف ادم لة الوارد  على هذا االستعمئ :
 .ر1يمعئهد  س ا مع مار  مسودص فوافا على  ،مجل  الو راب 1978ف  عئا  

                                                           

  .ر5، 4/3ي، ج2012لائط/ 9ر، 16011ا لر جريد  الدستور، العددي ر(1
تلريف  24ر، 1972جريد  اد ائط، العددي ر،2/24جي،20/4/2011ر،5035جريد  العرو الفوا، العددير (2

 ر.15، 9، 7، 3، صي2010أو /
ر، 551ر، جريد  الممتئ ، العددي19، 9، 7، 3، صي2/4/2011ر، 605ا لر جريد  الوسيط، العددي ر(3
 ر.20، 17، 2، 1، صي21/1/2012
و التطور اللغول ملئهره وعللح وقوا ف ح: رمائف عند التواو، م تاة الخئ ج  ي ال ئهر ، يد ا ا لر  تئ ر(4

 ر.68طر، صي
 ر. 27، 2/24، جي2012لائط/ 9ر، 16011ا لر ف  ذل  جريد  الدستور، العددي ر(5
 ر. 8، 5، 4، 1/2، جي25/10/2010ر، 1394جريد  السنف ، العددي ر(6
 24ر، 1972ر، جريد  اد ائط، العددي30، 24، 9، صي2012  يراف/ 20ر، 92ا ينة الدرو، العددي ر(7

ر، جريد  40، 35، 2/22، جي2012لائط/ 11ر، 15087ر، جريد  الرأل، العددي8، 2/5، جي2010تلريف أو /
، 20/4/2011ر، 5035ر، جريد  العرو الفوا، العددي21، 15، صي1/2012/ 28ر، 648الوسيط، العددي

  .ر24، 23، 2/21جي
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دص ي ... وقئ  إفص ه ئ   و   .ر2يخطة لتطوير قطئع ال جر، والرخئا مس 
ودص وتا ال او  على ي   . ر3يادولية مف ملروع ال رار المس 

د رر4يوالاواو ف  ذل  أف ي ئ  ودص ر، وهو : يم سوص در، ندال مف يم س  ، وهو اسا المنعو  مف يسوص
ر.اسا النئع  مف    ياسودص

 دخطئبللداللة على النداية، أو اللروع ف  ادمر، وهذا أيائ مف ار، َتمَّ ي النع  استعمئلها*
    فرا ف  ان ئا ا ن ئ الفومية، وادسنوعية، وادم لة   فر  على تطئلع ئاللئلعة، الت  

 :ر5يذل ، وال سيصمئ ف  ادقسئا المتخااة ف  اعع  ئا، وم هئ
 .ر6يلتوقيع تاص افتتئ  لئرع يتو دجئر ف  مئدائوعلى هئم  ا ي
تا  افتتئ  النرع الجدفد لتئج مو ي 

 .ر7ي
ي تا  فت  ائو التسجف 
 .ر8ي

ر؛ وذل  أف ه ئل  منئرقة ف  الم فف ع ى نوالاواو ف  ذل  استعمئ  النع  المن   للمجهو يافت ت   
ية  صمئ ال غئيةال، فهذا يع   ا تهئب ادو ، وال ئ  ،  فإ إف استعمئ  النع يتاصراالستعمئلفف، 

 .نع ، أمصئ استعمئ  النع  المن   للمجهو يأفت ت  ر فيع   انتداب الغئية، واستمرارهئلل
طل ة مد هئ ؛ ي تا  عدا تعرينهئ والاواو التعريف، )أل(فة ني عرص م   )غير( لمة  * استعمئلها

ف ع ر  فا  إال إذا ،فدخلهئ التعريفاأ ، وال  ف  الت  فر؛ للد  إنهئمهئ، وا 
 .ر9يويلاحر فر  النخف ل،لأ هئ ف  ذل  لأف،يم  ر،مررا ائلكريا   ول :لوقعا نفف ادفف،   

                                                                                                                                                                      

 ر.13، 1/10، جي25/10/2010ر، 1394ر ا لر جريد  السنف ، العددي(1
  ر.31، 2/28جي ،20/4/2011ر، 5035ر ا لر جريد  العرو الفوا، العددي(2
 ر.20، 16، صي2012 و، 14ر، 75ر ا لر ا ينة الدرو، العددي(3
، 1/2003للغة العربية، طالموسا ال  ئف  ال ئدل والعلروف: مجمع اللغة العربية، م لوراا مجمع ا ر(4

                                                                                                                                                                                                                                                                               ر، ا لر  تئو                                                                                                                 71صي
 ر. 77صي ،2/1998الكتئاة الولينية: عند ال ئدر لريف أنو لرينة،، م تاة الن   لل لر والتو يع، ط      

 11ر، 15087ر، ، جريد  الرأل، العددي7، 5، 1/4، جي25/10/2010ر، 1394ا لر جريد  السنف  العددي ر(5
، 15، 7 /2، جي2012لائط/ 9ر، 16011ر، جريد  الدستور، العددي15، 11، 8، 6، 3/5، جي2012لائط/
 ر. 22، 9، 8، 5، 3، صي21/1/2012ر، 551ر، جريد  الممتئ ، العددي17
  ر.1/4، جي25/10/2010ر، 1394ا لر جريد  السنف ، العددير (6
                                                                                                                                  ر.                                                                                                                           42، صي28/1/2012ر، 648ر ا لر جريد  الوسيط، العددي(7
ر،جريد  العرو الفوا، 90،71، صي28/1/2012ر، 648ر ا لر جريد  الوسيط، العددي(8

 ر. 16، 1/11،جي20/4/2011ر،5035العددي
تكمف  الم ئاد: جمئ  الدفف م مد نف عند هللا نف عند هللا انف ا لر ف  ذل  لر  التسهف ، تسهف  النوالد و  ر(9

 /1ت  فا، م مد عند ال ئدر عطئ، وطئرق فت   السفد، دار الكتو العلمية ي نفروا، ط ر هي، 672مئل  ي



 25 

 ومف ادم لة على ذل :
  .ر1يعئدل الغفري دعو  الهفلتفف العئمة، والخئاة؛ ل اور االجتمئع 

 .ر2يعتيئديةالا الغفري وم     المتها أمئا ال ئا  ف   ئلتح 
 .ر3يمعروف الغفرقح إلى عئلمح ي وسئ

 .ر4يمسرو  الغفرعلى فعلح ي و ئسنتح 
 :ب ـ الركاكة في التعبير

أو ، ال  وية اللغة سواب ف  ذل  اعم لية، أو مف لي  على دراية ا واعدأ ح مف المر د 
ف  ئف مئاالستعمئلية لفلنئ ، والمنرداا؛  أوالارفية،  لكئ سي وف تعنفره ر ي ئ، واعينئ، وا 

ى ذل  أف ترجمة تل  ادف ئر والررى إلع لح؛  ف  خلجئا والررى المعنر  عمئ فدور ،لفف ئر
دى   تتن؛  ئجة إلى أسلوو، وطري ة ف  سا  ادلنئ ، وايئ تهئا  ر ي ال ص م   ي عن   ل ب م  

الت    رأهئ ف   ،ف    فر مف ال اوص ،، وهذا مئ  نت ده   فراسهلة النهالل ئر  واا ة 
وهذا مئ  إلى الاعف ف  التعنفر عف ادف ئر المراد طر هئ، ،، والسنو وراب ذل  عئلدا ن ئ

فر ، وادم لة على ذل     .مف ال ئر   فهمهئ اعواة ، ومف  اص فجعلهئ مدعئ  للغموا، واعنهئا
 وال يم ف  ارهئ، وم هئ:

لهفلة مف ه  وقئ  رلي  جمعية معتمدل سوق رأ  المئ :ل إفص مف أها خطواا ست نذهئ اي 
 .ر5يس و ملروع قئ وف ادوراق المئلية، وا عئد  ال لر ف  موادهل

ي ووف ئ لفرقئا الرسمية الائدر  عف دالر  اع ائباا العئمة، ا خناا مستورداا ادردف مف 
 .ر6يلفنيئ ام دار ال اف مف لفنيئ

 .ر1يالطئلو لفلئ تى ولا ينها  ،ي ... فأاا  المعلا ماطرا إلى االهتمئا نإ هئب الم ئها
                                                                                                                                                                      

ادلمو   على ألنية انف مئل : أنو ال سف  ور الدفف عل  نف م مد نف عيسى  ر، لر  92ي 91 /3، جي2001
ر، 131ي  129 /2،جي1998 /1قدا لح وواع هواملح،  سف  مد، دار الكتو العلمية ي نفروا، طر هي، 900ي

اللئلعة وينفف اوانهئ مع اللر : م مد العد ئ  ، م تاة  معجا ادخطئب اللئلعة، معجا يعئلا ادخطئب اللغوية
  ر. 190، صي2/1985نفروا ي لن ئف، ط

ر، 5040ر، ا لر الجريد   نسهئ العددي2/40، جي20/4/2011، ر5035ا لر جريد  العرو الفوا، العددي ر(1
 ر.19، 15 ،1/11جي ،25/4/2011
 ر.21، 7، 4 /1، ج ي2012لائط/ 11ر، 15087جريد  الرأل، العددي ر(2
 ر.18، 9، 2، صي28/1/2012  ر648جريد  الوسيط، العددي ر(3
 ر.14، 9 ،6 /1، جي2010تلريف أو / 24ر، 1972جريد  اد ائط، العددي ر(4
 ر. 2/24، جي2012لائط/ 8ر، 15084ا لر جريد  الرأل، العددي ر(5
، 2/21ر، ا لر الجريد   نسهئ، العدد  نسح يج2/20، ج ي2012لائط/ 11ر، 15087الجريد   نسهئ، العددي ر(6
 ر.25
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 .ر2ي تى علمئ اأ ح ال يلئر  ف  دور  استكهولا ،ر دولة18وأ ر  يففدر ر أل ئائ ف  يي 
 ي إفص علريف س ة مف العم  ف  ال    اعع م ، أكسن   العدفد مف المهئراا، والخنراا، 

نفف ففهئ، و  لهئ إلي ا  َ الت  ينر    ملئر ة المتدر  
  .ر3ي

 أثناء الكتابة:  ت األجنبية، والعاميةج ـ استعمال المصطلحا
إف  المطئلع لا ن ئ الفومية، وادسنوعية، فلم  هذا الجئ و ال   واا ، وال سيمئ ف   

و أف هذه الان ئا امع   عف  والريئا ، الان ئا المتخااة ف  الجئ و اعع   ،
 واستعمئ  ألنئ ، المألوف ف  اللغة، فجو  لمف ي تنوف ففهئ الخروج عف الجريد   نسهئ، أو

 دور ، وهو: مئئ تسئرال ال ندص مف اعجئاة ع حوماطل ئا سوقية عئمية، وأج نية، لذل   طر  ه 
ي  ئر،ط على المراجعة السريعة الل لية لفخاه  فتوقف دورها ف ؟؟ الم رريف ف  م   هذا ادمر؟

ه   اللغة، وا تهئ؟؟؟ أودوف أد ى اهتمئا اس مة  والت  ندورهئ ال تسمف، وال تغ   مف جوع ي
 فتوقف دورها على مراقاة مئ يطر  ف  الجريد  مف أخائر، و راب، وأف ئر،  تى ال تخرج على

 ، أك رالفومية، وادسنوعية لا ن ئ ئ، ومطئلعئائ   ف المرسوا لهئ....؟ وأجد  نس  نوان  السص 
 إلى التسئر  ال ئ   م ح إلى ادو . مي 

  ، م هئ:وادم لة على ذل    فر  
 أـ األجنبية:

  .ر5يس تر لو ، ر4يف  أوالفي فورد فو   لوف سلنر 
 ف  الن يئا قرو مدار  ال ائد. ر6يفي ي 

                                                                                                                                                                      

نسح، ر، ا لر الجريد   نسهئ، العدد  2/29، جي2012لائط/ 9ر، 16011ا لر جريد  الدستور، العددي ر(1
 ر. 3/2، 2/24جي
، 1/6ر، ا لر الجريد   نسهئ، العدد  نسح، جي3/26، جي25/10/2010ر، 1394ا لر جريد  السنف  العددي ر(2
 ر.30، 24، 15، 7، 4، صي2012  يراف/ 20ر، 92ر، ا لر ف  ذل  أيائ ا ينة الدرو، العددي3/23
ر، ا لر الجريد   نسهئ، العدد  نسح، 9صي، 2010تلريف أو / 24ر، 1972ا لر جريد  اد ائط، العددي ر(3

 ر.18، 10، 5، 3صي
ر، 2257أر، ا لر الجريد   نسهئ، العددي119، صي2011 ئ وف أو / 17ر، 2653ا لر جريد  الغد، العددي ر(4
ر، جريد  الدستور، 2/38، جي2012لائط،  8ر، 15084أر، جريد  الرأل، العددي27، صي2010تلريف  ئ  / 6

، 18، 3، صي28/1/2012ر، 648ر، جريد  الوسيط، العددي2/43،45، جي2012لائط/  9ر،16011العددي
 ر.79، 68، 25
 ر، 2/38، جي2012لائط،  8ر، 15084ا لر جريد  الرأل، العددي ر(5
أر، 27، صي2010تلريف  ئ  / 6ر، 2257أر، ا لر الجريد   نسهئ، العددي119ا لر المادر  نسح، صي ر(6

، 20/4/2011ر، 5035ر، جريد  العرو الفوا، العددي2/38، جي2012لائط،  8ر، 15084جريد  الرأل، العددي
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 .ر2يانر  ائرب فو، ر1يففر نلي ي م    رين  لإلفجئر ف  م ط ة السئم ، 
              مواانئا  دف ة. )DEL( وع  ر3يالو توي 
خئص  و  تعليمئا، ولروط  ر4ينرولورط هئ على تو يع وتعم  أمئ ة عمئف مف خ   م ئي 

 ادائ  .

 .ر5يادرد   التلن يوف ي أ لى المسلس ا على لئلة 
 .ر6يائر ف اي ل ة طئنا  ئلإ، 

 
 

  ب ـ العامية:
           

 ف  إرسئ  ادطنئ ، وعودتها مف مدارسها. ر7ي ر اةي ... ومئ فترتو عليح مف 
 فيح.  ندر    ر8يفل  هفداروا للنف: مدفر  مر   نف ي وقئلا...

 . ر9يالعن ي  لترل اأعلى ادسعئر اد ئإ الجدفد، والمستعم ، و 
 .ر10ي راوالس   تجد ذل  ف  م  ا  ي 
 ادمر فيح اعواة. ر1يهائوقلا لح:  ي 

                                                                                                                                                                      

ر، 648ر، جريد  الوسيط، العددي8، 1/7، جي25/10/2010ر، 1394العددي ر، جريد  السنف ،2/29جي
 ر.   28، 12، 8، 7، 4، صي28/1/2012
 ر،11، 1/7، جي25/10/2010ر، 1394أر، جريد  السنف ، العددي27ا لر المادر  نسح، صي ر(1
 أر،27ا لر المادر  نسح، صي ر(2
 أر،27ا لر المادر  نسح، صي ر(3
ر، 648ر، جريد  الوسيط، العددي7، 3، صي2010تلريف أو / 24ر، 1972ا لر جريد  اد ائط، العددي ر(4
 ر. 27، صي28/1/2012
ر، 16011الدستور، العددير، جريد  11، 7، 5، 3/3، جي2012لائط،  8ر، 15084جريد  الرأل، العددي  ر(5
 ر. 16، 9، 2 /1، جي27/1/2012، ر1893ر، جريد  السنف ، العددي32، 2/21، جي2012لائط/ 9
 ر.30، 28، صي28/1/2012ر، 648ا لر جريد  الوسيط، العددي ر(6
 ر،6، 4/2، جي2012لائط/ 9ر، 16011جريد  الدستور، العددي ر(7
 ر. 9، صي2010تلريف أو / 24ر، 1972ط، العددير، جريد  اد ائ2/31المادر  نسح، جي ر(8
 ر.30، 28، صي28/1/2012ر، 648ا لر جريد  الوسيط، العددي ر(9

، ر1893ر، جريد  السنف ، العددي8، 6، 3 /3، جي2012لائط/  15ر، 16017جريد  الدستور، العددي ر(10
 ر.11، 8، 2/5، جي27/1/2012
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 نتائج البحث:
ف     ئبالت  ترد ف  ا ن ئ الفومية، وادسنوعية، دوف است ،اللغوية ي استلراب لئهر  ادخطئب

 ذل .
 ةجوا و اللغة، وا  مئ ه  لئملعلى جئ و معفف مف  اقتائر ادخطئب الت  ترد ف  ا ن ئي عدا 

م لية، واستعمئلية.جميعهئ   الجوا وتلل  ، مف   وية، وارفية، وا 
 ي اعف الرقئاة اللغوية على مئ ي تو ف  ا ن ئ.

 مفداف الا ئفة.ي عدا االهتمئا ائلمستوى اللغول للا نففف، والعئملفف ف  
بتح ئ إ مف خ   قراللا هذا تنفف  ئفة نفف فتر   م ية، وأخرى، وقدي عدا االرت ئب نلغة الا

  لوارد، إال أف ادخطئب اة ف  تواريا إاداراتهئختلنوادسنوعية الم ،مف الا ف الفومية دعداد
 ف  تل  الا ف، تكئد تكوف متلئنهة، وم رر .  

، ى دوف المستوى المطلوو؛ وذل  لك ر  ادلنئ  العئمية، والسوقيةي ا  طئط لغة الا ئفة إل
  وادج نية، فا  عف   ر  ادخطئب اللغوية الوارد  ف  تل  الا ف. 

  وصيات:التَّ 
ن  يم ف وانهئ اأ هئ عف   ة مف جملية  ،واعد هذا العرا الم تاو لطئلنة ال تكئد تذ ر

أرى أ ييح أاييا  مييف اييئو الاييرور   سيينوعية،واد ،تييرد فيي  ايي ن ئ الفومييية ،متكييرر  ،خطييئب   فيير أ
ييالم   واالهتميييئا، ميييف قنييي   ،نيييذ  الم ييييد ميييف االهتميييئا، وا عطيييئب هيييذا الجئ ييو ليييفلئ ميييف الرعئيييية ،ةل ص

 يييذل  ميييف قنييي  المسيييرولفف فييي  وسيييئل  اععييي ا المختلنييية، ، ميييوقصر ا اععييي ا فييي  جئمعئت يييئ ال لييييئ
ومييف لهييا ع قيية نهييذا اللييأف  ،ومييف ي تنييوف فيي  الايي ف ،عييداد الايي نفففوأقاييد ائلجئ ييو؛ أل إ 

العربيية قويية عليى مير العايور  ال سيصمئ أف لغت يئ لي وموا اعملها على أكم  وجح، ؛اععداد ال  ا
 ،وتئريخهيييئ ليييئهد عليييى ذلييي ، فيييإف اعتراهيييئ فييي  هيييذه ادييييئا لييي ب ميييف اليييوهف والايييعف ،واد ميييئف

 اعتيرى والايعف  ،ر  والتغفءيالتنيدء  وا  ميئولا تتغفير،  ،فه  لا تتند  ،فليسا ه  المسرولة عف ذل 
ال تلوميييوا العربيييية، ولوميييوا أمييية :ل ر2يا وليييح ليييذل  السييي ئكف    ف ميييئ أليييئر ور يييا هللاال يييئط فف نهيييئ، 

وأف  ،غرا هممهيييئ، وتايييئبلا ع المهييئ، وته عيييا أخ قهيييئ. ليسييا العربيييية امسيييتئهلة أف تييي اايي
فئرتيدا ليعئر ايعة، وميئ  ،فلاسا  سئب اعف، وعئلرا واعئب ،اعنئبعئو، فإ هئ الاسا ت  

   والاعة وهللا مف أخ قهئل. ،الاعف

                                                                                                                                                                      

 9ر، 16011ر، جريد  الدستور، العددي2/38، جي2012لائط،  8ر، 15084جريد  الرأل، العددي ر(1
 ر2/43،45، جي2012لائط/

، 1928العربية ولئعرهئ ادكنر، مجموعة ال لئلفن ، م مد إسعئف ال لئلفن ، مطاعة المعئرف، يد طر،  ر(2
 ر.71صي 
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 دف ذل  ف ع   سيلائ عليى المير   التي  ، والم سوبية ف  تعففف هذه النلة؛*  نذ الواسطة
، لي تع   اور    ئفت ئ و ائرت ئ، فئللغة ه  الجئمع الملتر  نفف جميع الع ئار الدالة على ذ

لييييا العيييئملفف فيييي  هييييذا الجئ يييو ي الا ئفةييييي  ال ع قييية لهييييا اييييح، وهيييا ليسييييوا مييييف عال سييييمئ أف م
المتخاايييفف فييي  الاييي ئفة، واععييي ا فييي  دراسيييتها الجئمعيييية، والواقيييع ف نيييا ذلييي ،  فهيييا ليسيييوا 

أف  ا انعي  الواسيطة، والم سيوبية، ويترتيو عليى ذلي مرهلفف لليغ  هيذه الولينية، وا  ميئ تيا تعففي ه
 .اللغول، الذل تعتمد عليح هذه الولينة الجئ و وا اعئفئ ف و ي 

 الدوريييييية ، وع يييييد امت ئ يييييئا للكنيييييئب  اللغوييييييةوال يييييدواا المتخااييييية ، يييييد اليييييدوراا*ع  
 ،ة هيذه النليةتعمي  عليى اي   لخايي د هيئ للا نففف، والمراسلفف العيئملفف في  ايئو الاي ئفة؛

، علييى أف ائلاييور  الايي ي ةى ممئرسيية عملهييا لي و ييوا اعييد ذليي  قييئدريف عليي ؛مييف ال ئ ييية اللغوييية
 قواعد ال  و، والارف.تلم  هذه الدوراا، واالمت ئ ئا 

  ييييذل  ل ايييوص المليييي ولة، و فييير المليييي ولة،تيييدريو الايييي نففف عليييى  ينييييية قييييراب  ا* 
  خئلية مف ادخطئب. ،تدرينها على الكتئاة نلغة سليمة

 تى ال ي ع ال يئر  في  الخليط، الند مف ااط    مئ ي تو ف  الا ف ااطئ تئمئ؛ * 
 واالاطراو ع د قراب  الخنر.

فييي   ييي  اييي ينة؛ لاييياط الجئ يييو اللغيييول فيميييئ ف لييير فييي  تلييي   * تعفيييفف مليييرف  لغيييول   
 الا ف، لريطة أف ي وف الملرف مف المتخاافف الائرعفف ف  هذا الجئ و.

ل هئلييييية؛ قنيييي   لييييره ااييييورتح ا ،* قييييراب  المييييراد  لييييره فيييي  الجريييييد  مييييف الملييييرف اللغييييول 
ليايي  إلييى ال ييئر  ائلاييور  التيي  ف اغيي  أف ي ييوف  ؛لت  ي ييح، وتايي ي  مييئ فيييح مييف ه ييئا لغوييية

 علفهئ.
 

 المصادر والمراجع:
            ، دار أسئسيئا ف  قواعد الخط العرب  واعم ب والترقيا:  ئمد سيئلا الرواليد ي 

 .1/2012ال ئمد لل لر والتو يع، ط        
         ، مرسسييية عميييئد اليييدفف لل ليييرفاييي  وراليييد ع ئلييية قيا واعمييي ب اليييولين : عيييئطفيييي التييير         

 .1/2010ط والتو يع،               

           ،التطور اللغول: ملئهره وعللح وقوا ف ح: رمائف عند التواو، م تاة الخيئ ج  ي          

 يد ا طر. ال ئهر ،           

        ف، ح: أ مد أمفف، وأ مد الي ياهيا: ااطح وا  ح ولر ح ورتادفواف  ئفإ ؟إنر ي         

نراهيا ادنيئرل،          العود  للا ئفة والطائعة وال لر، نفروا ي لن ئف،دار وا 
 يد ا طر.               
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         ي لر  ادلمو   على ألنية انف مئل : أنو ال سف  ور الدفف عل  نف م مد نف         

ا لح وواع هواملح، عيسى،                            نفيروا،   سف  ئمد، دار الكتو العلمية ي قدص

 .1/1998ط        

     الدفف م مد نف عند هللا نف    لر  التسهف ، تسهف  النوالد وتكمف  الم ئاد: جمئ ي          

   عطئ و طئرق فت   السفد،    ئدر ر، ت  فا، م مد عند الهي 672هللا نف مئل  يعند            

 .1/2001نفروا، ط ي العلمية الكتو دار            
              ، هيير 643لر  المنا : موفا الدفف أن  الا ئب يعي  نف عل  نف يعي ي ي        

  . 1/2001م لوراا م مد عل  نياوف، دار الكتو العلمية، ط        

                ر، دار العليا يه353إسمئعف  نف  مئد الجوهرلي ية:ي الا ئ ، وتئج العرب        

 .4/1990نفروا، ط للم ففف،        
 العربييييية ولييييئعرهئ ادكنيييير، مجموعيييية ال لئلييييفن ، م مييييد إسييييعئف ال لئلييييفن ، مطاعيييية       ييييي         

 .1928المعئرف، يد طر،                      
                  عئطف فا  و خروف، دار المسفر  لل لر والتو يع، فف الكتئاة والتعنفر:  ي         

 .1/2013ط       
           ي الكتئاة الولينية: عند ال ئدر لريف أنو لرينة، م تاة الن   لل لر والتو يع،         

 .2/1998ط           
           ص، م تاة اد جليو ي اللغة: ف دري ، ترجمة عند ال مفد الدواخل ، وم مد ال ائ       

 .1950المارية، مطاعة لج ة النيئف، يدطر،         
        ي معجا ادخطئب اللئلعة، معجا يعئلا ادخطئب اللغوية اللئلعة وينفف ايوانهئ ميع         

 . 2/1985لن ئف، ط م مد العد ئ  ، م تاة نفروا ي اللر :           
        خار أنو العف فف، دار أسئمة   وية واللغوية والارفية اللئلعة:معجا ادخطئب ال ي        

 .1/2011والتو يع، ط  لل لر        
 مجمع اللغة العربية، جمهورية مار العربية، م تاة دن  للتو يع، المعجا الوجف : ي       

 طر. يد ا          
  سيييفر  لل لييير والتو ييييع والطائعييية،     يييي م دمييية فييي  اللسيييئ يئا: عيييئطف فاييي  م ميييد، دار الم        

 .2/2011ط       
           الموسا ال  ئف  ال ئدل والعلروف، مجمع اللغة العربية، م لوراا مجمع اللغة  ي        

 .1/2001العربية، ط        
 .3/2002ال  و اللئف : م مود  س   مغئلسة، مرسسة الرسئلة، ط ي        
 انى: م مد عفد، م تاة اللائو،يد ا طر.ال  و الم ي        
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 .1/2000، ط  اعع ا، م لوراا جئمعة النترا دو  اللغة العربية ووسئل ي        
 الا ف الفومية:                 

 .2011 و/ 14ر، 75ا ينة الدرو، العددي ي
 .2011تلريف  ئ  /  21ر، 81ا ينة الدرو، العددي ي
 .2012لائط / 1،ر84ا ينة الد رو، العددي ي
 .2012  يراف/ 20ر، 92ا ينة الد رو، العددي ي
 .2012لائط/ 8ر، 16010جريد  الدستور، العددي ي
 .2012لائط/ 9ر، 16011جريد  الدستور، العددي ي
 .2012لائط/ 15ر، 16017جريد  الدستور، العددي ي
 .2012لائط/  8ر، 15084جريد  الرأل، العددي ي
 .2012لائط/ 11ر، 15087جريد  الرأل، العددي ي
 .25/10/2010ر، 1394جريد  السنف ، العددي ي
 .2011 ئ وف أو //24ر،1805جريد  السنف ، العددي ي
 .27/1/2012ر، 1893جريد  السنف ، العددي ي
 .4/2011 /20ر، 5035جريد  العرو الفوا، العددي ي
 .25/4/2011ر، 5040جريد  العرو الفوا، العددي ي
 .28/4/2011ر، 5043فوا، العدديجريد  العرو ال  ي
 .2010تلريف  ئ  / 6ر، 2257جريد  الغد، العددي ي
 .2011 ئ وف أو / 17ر، 2653جريد  الغد، العددي ي
 .21/1/2012ر، 551جريد  الممتئ ، العددي ي
 .28/1/2012ر، 552جريد  الممتئ ، العددي ي
 .2010تلريف أو / 24ر، 1972جريد  اد ائط، العددي ي
 .2010تلريف أو /  25ر، 1973  اد ائط، العدديجريد ي
 .25/12/2010ر، 591جريد  الوسيط، العددي ي
 .2/4/2011ر، 605جريد  الوسيط، العددي ي
  .28/1/2012ر، 648جريد  الوسيط، العددي ي


