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 أضداف                                              צדפים

ةمن                מן הערבית                       ُّ  العرب
    10210266  ––( (   55  ))رقم رقم وشرة وشرة                                                                                                                                                               1026 -(5) ' מס עלון

 
          

                           

ط اف: د. بئشر                                                          אדריס סאמי ר"ד: בהנחיית    صامي إدَر

                                                                                                                                              د. أحمد العطاوهة                                                          אלעטאונה אחמד ר"ד                    

  د. كمال أبى ربُعة                                  רביעה אבו כמאל ר"ד                       
 
    

  فهل صاَءلىا الغىاص عن ضدفاجيالّدُر كامٌن          أها البحُر في أحشائه     
 

            
 العربُة لدكحىر ابراهُم صعدي ألبحاذ اللغةمركس ا           קיי ש"ע לחינוך האקדימית המכללה 

                                   مدًر املركس واملحرر املضؤول: د. صلُم أبى جابر                                שבע-באר                    
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ة ُّ  أضداف من العرب
ة   ألاخطاء الُلغىٍَ

ة الفطُحة، صىاء في الّحلفاز أم في الحُاة العاَمة،  َُ شاعد على ألضىة الّىاش املححّدرين بالعرب
ة، َُ ة الت أخطاء ثأباها الُلغة العرب ي شاعد على ألضىة الطاّلب وفي وإلُكم بعض ألاخطاء الّلغىٍَ

ة، وهحُن هركرها هىا كي ًحّّىا الطاّلب الىقىف في هرا ألاخطاء عىدما كحاباتهم إلا َُ وشائ
  ًكحبىن مىاضُع إلاوشاء:

 الَطىاب الخطأ الّرقم
ه، ألّن الفعل "أَكد" ًحعّدي إلى  أَكَد على أقىاِله 2

َ
أَكَد أقىال

 مفعىل.
 دَّق الباَب. دَّق على الباب 1
ة الفعل:  ثمَعن في ألامر 3 َُ َر في ألامر، ولِط في العرب

َ
أمَعَن الَىظ

 "ثمَعَن".
 ثىاَفضىا في ألامر. ثىاَفضىا على ألامر 4
ق. 5 ُِّ ّق، أو  كالٌم ش ق هى كالٌم ُمشِىّ ُِّ شائق، ألَن الش

 املشحاّق، والكالم ال ٌشحاّق.
 اَّق إلى أخُه.حاش اشحاَّق ألخُه. 6
 الَقَلم.فَخَش عن  فَخَش على الَقَلم. 7
 بَعَث إلُه ِرصالًة. بَعَث إلُِه بِرصالة. 8
 أخَفَق في إضابة الهدف. فشل في إضاَبة الهدف. 9

ظ )بكضر الحاء واملُم،  أكلُد صحًىا مَن الُحُمظ. 20 أكلُد َصحًىا مَن الِحِمّ
 كما وردت في املعاجم القدًمة(.

ات. 22 ُّ ات )بفحح الحاء وصكىن هرا مىِصُم  هرا مىِصم الِحْمِض ُّ الَحْمِض
 املُم(.

ُد البّطَُخة من صىِّق الُخضار. 21 ُد الِبّطُخة )بكضر الباء(. اشتًر  اشتًر
 لُه ُخْبَرة )بضّم الخاء، كما في املعجم القدًمة(. له ِخبَرة كبيرة في العمل. 23
الم، هرا ُصَلْحفاٌة )بالّضين املضمىمة، وفحح ال هرا ُصْلَحفاٌة كبيرة. 24

 وصكىن الحاء(.
 
 
 د. أحمد العطاونة

 للغة العربية والّتربيةمحاضر 


