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يشيع في كتابة البحوث والرسائل مجموعة متنوعة من ألاخطاء اللغوية يمكن تبويبها على خمسة أنواع من 

 :ألاخطاء

 
ً

 : إلامالئيةألاخطاء : أول

كتب. 1
ُ
نطق ول ت

ُ
 :من أمثلتها: مثل كتابة بعض الحروف التي ت

 الصواب الخطأ ت

 لكن  لكن   .1

 ...(هذا، ذلك،) ...(هاذا، ذالك)  .2

 عبد إلاله، الرحمن عبد إلاله، الرحمان  .3

 

 :من أمثلتها: كتابة بعض الحروف التي تكتب ول تنطق. 2

 الصواب الخطأ ت

 درسوا، لم يدرسوا   درسو، لم يدرسو  .4

 معلمو املدرسة، موظفو املستشفى معلموا املدرسة، موظفوا املستشفى  .5

 ...أرجو، نرجو، ندعو ...أرجوا، نرجوا، ندعوا  .6

 

 :من أمثلتها: الخلط بين الحركات والحروف. 3

 الصواب الخطأ ت

 َحِظَي، أكرمُه، أنِت  َحِظَيه، أكرمهو، أنتي  .7

 

 :أمثلتهامن : كتابة التنوين. 4

 الصواب الخطأ ت

ن، شكَرن، نظَرن   .8
َ
ن وسهل

َ
، شكًرا، نظًرا ...أهل

ً
 وسهال

ً
 ...أهال

9.   
ً
، مراعاتا

ً
  ...خدمتا

ً
، مراعاة

ً
 ...خدمة

11.   
ً
، سواءا

ً
، رجاءا

ً
، مساءا

ً
 بناًء، مساًء، رجاًء، سواءً  ...بناءا

11.   
ً
، مسجدا

ً
، طالبا

ً
 كتاًبا، طالًبا، مسجًدا ...كتابا

 



 :من أمثلتها: التاء املربوطة والهاءالخلط بين . 5

 الصواب الخطأ ت

 مدرسة، مكتبة، ُجمعة مدرسه، مكتبه، ُجمعه  .12

 

 :من أمثلتها: الخلط بين التاء املربوطة والتاء املبسوطة. 6

 الصواب الخطأ ت

 ثقاة  .13

 مراعات، قضات، طاعت الوالدين

 ثقات

 مراعاة، قضاة، طاعة الوالدين

 

 :من أمثلتها: بعض الكلمات الشائعة أول الكملة وآخرهاكتابة الهمزة في . 7

 الصواب الخطأ ت

 أعداد، أشراف، أمالء، أسراء  .14

 بسم هللا

 شيئ، مليئ الشواغر

 إعداد، إشراف، إمالء، إسراء

 باسم هللا

 ش يء، ملء الشواغر

 

 :من أمثلتها: الخلط بين الضاد والظاء في كثير من الكلمات. 8

 الصواب الخطأ ت

 حفظه هللا، ظل، ضبط، إضافة حفضه هللا، ضل، ظبط، إظافة  .15

 

 :من أمثلتها: دمج الكلمات في غير موضعها. 9

 الصواب الخطأ ت

 إن شاء هللا إنشاء هللا  .16

 

 :من أمثلتها: فك الكلمات التي ينبغي دمجها. 11

 الصواب الخطأ ت

 وحّتاَم وعالَم؟فيما يتعلق، إلَم  في ما يتعلق، إلى َم وحتى َم وعلى َم؟  .17

 

 ثمانية( 8)كتابة العدد . 11

 الصواب الخطأ ت

 ثمانية أقسام، ثماني طالبات، ثماٍن وعشرون ثماني أقسام، ثمان طالبات، ثماني وعشرون  .18



 :من أمثلتها: أخطاء شائعة في الضبط: ثانًيا

 الصواب الخطأ ت

ي  .19 ِ
ّ
ى فالن، الـُمتوف

ّ
َوف

َ
  ت

 
الن، الـُمَتَوف

ُ
َي ف ِ

ّ
وف

ُ
 ىت

شَهَد فالن  .21
َ
شِهَد فالن احَتَضر فالن، َيحَتِضر، است

ُ
 احُتِضَر فالن، ُيحَتَضر، است

ى، َرض ى  .21
َ
يَ  بق  َبِقَي، َرض ِ

 ُمَسّودة البحث ُمْسَوّدة البحث  .22

 ُدستور، ُجمهور  َدستور، َجمهور   .23

ِكّفاء  .24
َ
فاء أ

ْ
 أك

 الـُمناخ الـَمناخ  .25

جنة، ِلجنة  .26
ُ
جنة ل

َ
 ل

 َحْسب َحَسب  .27

ى  َملِغي العقد  .28
ً
 العقد ُملغ

م    .29
ُ
م   ِمن ث

َ
 ِمن ث

 الَعّقار والجمع عقاقير (للدواء)الِعقار   .31

 

ا
ً
 :من أمثلتها: أخطاء في دللت ألالفاظ: ثالث

 الصواب الخطأ ت

 استنكر رئيس الحكومة أداَن رئيس الحكومة  .31

 وجود الطالب، أو حضور الطالب تواُجد الطالب  .32

 أبدى الرجل شعوره أو إحساسه (مشاعر جمع مشعر)أبدى الرجل مشاعره   .33

34.   
ً
ا، وسوّية  جئنا مًعا جئنا سويًّ

 في جميع الفصول  في سائر الفصول   .35

 ُيعّد  ُيعتبر  .36

م   وبالتالي  .37
َ
 وِمن ث

 عدم، انعدام عدم وجود  .38

 ...البحث املوضوعات يشمل ...البحث املوضوعات يغطي  .39

 عن باإلضافة إلى  .41
ً

 فضال

 ...مرحلة زمنية، حقبةُمّدة،  فترة  .41

 داخل الرسالة، أو طّياتها، أو تضاعيفها  ثنايا الرسالة  .42

، يسّوغ، تسويغ بّرَر، يبّرر، تبرير  .43
َ
 سّوغ



ي مئة ألف  .44
َ
 بلغ مقداره نحو مئة ألف أو زهاء مئة ألف بلغ مقداره حوال

ا  .45 ا لعَب دوًرا مهمًّ  أّدى دوًرا مهمًّ

 

 :أمثلتهامن : أخطاء في ألاساليب: رابًعا

 الصواب الخطأ ت

 ربيع آلاِخر ربيع الثاني  .46

 ُجمادى آلاِخرة ُجمادى آلاِخر  .47

 الديانة السْمحة الديانة السمحاء  .48

 لفت للنظر، لفت النظر ملفت للنظر، إلفات النظر  .49

 إمكان، إمكانات إمكانّية، إمكانّيات  .51

 مهّم  هامّ   .51

 بوساطة بواسطة  .52

 العشرينّيات العشرينات  .53

 طرائق التدريس طرق التدريس  .54

 مديرون جمع مدير على ُمدراء  .55

 استبانة استبيان  .56

 نّيات (نّية)نوايا في جمع   .57

 في أثناء أثناء  .58

 مختص أو اختصاص ي أخّصائي  .59

 شائنفعل   ُمشين فعل    .61

ل مقفول   .61
َ
 ُمقف

 رئيس، رئيسة رئيس ي، رئيسية  .62

ضوج  .63
ُ
ْضج ن

ُ
 ن

 بئر عميقة بئر عميق  .64

 يحسب أو يظن، أو يبدو للباحث الباحثيعتقد   .65

 أسهم، ُيسهم، إسهام ساَهَم، يساهم، مساهمة  .66

خريين في الحالتين ألاولتين، وألاخرتين  .67
ُ
 في الحالتين ألاوليين، وألا

 إلاصبع اليمنى، إلابهام اليمنى إلاصبع ألايمن، إلابهام ألايمن  .68

 ألاساتذة الُفَضالء ألاساتذة ألافاضل  .69

 تسلم الكتاب الكتاباستلم   .71



 يؤخذ بالحسبان يؤخذ بنظر الاعتبار أو بعين الاعتبار  .71

 على النحو آلاتي على النحو التالي  .72

 

 :من أمثلتها: أخطاء نحوية: خامًسا

 الصواب الخطأ ت

 القضايا غير املدروسة القضايا الغير مدروسة  .73

ة كافة الرسائل الجامعية  .74
ّ
 الرسائل الجامعية كاف

ألاساتذة املدرجة أسمائهم، الطالبان املدرجة   .75

 أسمائها

ألاساتذة املدرجة أسماؤهم، الطالبان املدرج 

 اسماهما

 يستند البحث إلى، استناًدا إلى ألامر يستند البحث على، استناًدا لألمر  .76

 أجاب عن أجاب على  .77

 أعطاه أهمية أعطى له أهمية  .78

 )استعمال   .79
ُ

 إذ للزمان أو للتعليل( حيث

 اقتبس ِمن اقتبَس عن  .81

 سبق أن ذكرنا سبَق وأن ذكرنا  .81

ا أنا كباحث  .82
ً
ا، بوصفي باحث

ً
 بصفتي باحث

 لن تجد سوف لن تجد  .83

جريت التجربة تّم إجراء التجربة  .84
ُ
 أ

 بتدقيق العمل ومتابعته بتدقيق ومتابعة العمل  .85

 املصدر نفسه، املصدر السابق نفس املصدر  .86

 املصادر أنفسها نفسهانفس املصادر ، املصادر   .87

 كال البحثين نال جائزة كال البحثين نال جائزة  .88

 ينبغي للباحث ينبغي على الباحث  .89

ا  .91 رت ألامطار على نتائج البحث تأثيًرا سلبيًّ
 
رت ألامطار في نتائج البحث  أث

ّ
 ...أث

 ل يصدر من منصٍب كهذا ل َيصدر من هكذا منصب  .91

د الباحث على دراسة  .92
ّ
د أك

ّ
 الباحث دراسة أك

 لم أسمع به البّتة لم أسمع به مطلًقا  .93

حيل إلى التقاعد  .94
ُ
 أحيل على التقاعد أ

 البحث ذو أهمية البحث ذات أهمية  .95

ة البحوث والرسائل  .96
ّ
 البحوث والرسائل كافة كاف



ا  .97 ا ل زال البحث مستمرًّ  ما زال البحث مستمرًّ

 نّبَه على نّبه إلى  .98

 لهالكتاب املنسوب لفالن  .99
ً
 إليه ، نسبة

ً
 الكتاب املنسوب إلى فالن، نسبة

 تخرج في الجامعة تخرج من الجامعة  .111

 


