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 الالفتات اإلعالنية يف مدينة البصرةاللغوية يف األخطاء 

 دراسة حتليلة وصفية
 

يف مركز دراسات البصرة واخلليج العريب يف جامعة البصرة، ختصص اللسانيات التقابلية بني العربية واالجنليزية، إذ است   ،د. مراد محيد العبد هللا
murad_abd2001@yahoo.com 

 
 082020//30: اتريخ النشر              11/07/2020.اتريخ القبول               24/02/2020:اتريخ االستالم

  
 الملخص:

يل، وال ي تعد مدينة العلم سود الدؤ بو األأد  ال ي نأ  النوو يياا لل  يد املأهم تقع مدينة البصرة جنوب العراق، من 
املدرسة أصبوت بولعام ابلعربية ودراساهتا، حىت هلاا أساس منأ  املدرسة النووية، متيز أو  واحلضارة وقبلة العلماء والدراسني،

رجائاا، ولل  أ، يأاع اخلط  النووي واللغوي يف اده اليوم مناقض متاما ملا لريت لنه هذه املدينةيف العامل، لكن ما نأاألوىل 
الدكاكني يوجدان كما هائال من األخطاء لالنية لل  واجه احملالت و إللسا  أهلاا، ولليه مت اختيار ظاهرة لامة وهي الاليتات ا

الأائعة يف هذه املدينة، وقمنا بتوليل بعض هذه اللوحات ل األخطاء ج من هذه الاليتات وال ي متثمناذ أخذ يياا، وقد مت 
بسط مقومات القوالد اليوم ال هتتم ألأصبوت بينما    كانت قبلة العلماء آنذاكأاقع ال ي تعيأه هذه املدينة بعد وربطاا ابلو 
 .مالئيةالنووية واإل

 الاليتات. -االخطاء -الكلمات املفتاحية: البصرة

Abstract:  
Basra City is located In soutn of Iraq, its one of the most important city in the world which is created 

Arabic Garmmar by Abo Al Asoaod Ah Do’oaly, Basra city was considerd of Science city in the world 

and the Qibla of Scientists. It contributed to create the Bsara Grammar school, its people were fondness 

with Arabic Language and its Branches, until it was becoming number one in the world. But, today we 

see contrary what we saw before, the grammar mistake are becoming common in this city, so that, I have 

chosen the billboards in the shops and supermarkets as consideration is a common phenomenon in Basra 

city and we founded many mistakes, then we take a sample from these billboards to represent each 

grammar mistake. After that, we have analysis these billboards according to the real situation in Basra 

city which was the Qibla of the scientists. 
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 املقدمة:
مالًء وصواتً وداللة، يبقيت أو  قوالد كتابتاا حنواً وصرياً و مل تعد اللغة العربية مبن ى لن اخلط  واللون بعدما بدأ متكلموها يامل

اخلط  واللون، لدا من إىل املتعلم مغادرهتا حىت رجع أو التدريسية ال ي ما انفك الطالب  واملناهجقوالد اللغة حبيسة الكتب 
  نعيد النظر مبا القرآ  الكرمي، لذلك توجب للينا أنزل هبا ؛ الهنا لغة مقدسة اختذها مناجاً دينياً أو لأق اللغة وأحباا لأعرها 

 ا خالل تسليط الضوء لل  جوانب لدة.  هلحصل 
 

 مشكلة البحث:
 ال ي تعاين مناا اللغة العربية وال ي ميكن تلخيصاا ابآليت: تكالسيعمل البوث لل  تأخيص املأ

 لدم مرالاة الكتابة الصويوة للغة.إىل ت د  العام يف قوالد اإلمالء وال ي أالضعف  -1
 لالنية املكتوبة ابللغة العربية.هذا الضعف لل  كتابة الاليتات اإلنسواب إ -2
 املنطوقة يف لملية الكتابة. لتماد اللغةإ -3

 
 سئلة البحث:أ

 يت:تتلخص أسئلة البوث يف اآل
 اللغة ال يرالو  قوالد الكتابة العربية الصويوة؟ ماهي األسباب ال ي جعلت متكلمي -1
 ما هو السبب الذي جعل املثقف خيط  يف الكتابة العربية؟ -2
 ؟الكتابة الصويوةملاذا التمدت الكتابة الصوتية بدال من قوالد  -3
 ال ميكن التعامل معاا بأكل صويح؟اللغة العربية صعبة، يقوالد الكتابة يف أصبوت هل  -4

 
 هداف البحث:أ

 يت:اإلجابة لن جممولة من األسئلة، وهي لل  الأكل اآلإىل يادف البوث 
 تأخيص مواطن الضعف لند متعلمي اللغة العربية ومتكلمياا والرتكيز لل  وضع حلول هلا. -1
العمل لل  مسالدهتم يف جتاوزها؛ مواطن الضعف لندهم و  اللغة العربية وتأخيص   تثقيف متكلميالعمل لل -2

 غلب احلاالت.أل  اخلط  يكو  متكرراً يف أ
 ؛حيا ، لذلك يتوجب تأخيص هذه احلاالت ووضع خطط ملعاجلتاااألأكثر لصوتية ال تكو  صاحلة يف الكتابة ا -3

 الهنا معدودة وميكن حصرها.
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 :أمهية البحث
 تية:مور اآلتكمن أمهية البوث يف األ

مالئي يف الكتابة بأكل كبري لند متكلمي اللغة العربية، يتوجب للينا أ  نأخص احلالة، مث اخلط  اإلإنتأار بعد  -1
 يف حل املأكلة. حناول أ  نضع حلوالً انجعة تسام

هذه املأاكل ووضع حلول مبسطة وميسرة أهم ديد شكالية لرب حتع خطوات هامة تسالد يف حل هذه اإلوض -2
   لتكو  لوانً ملتكلم اللغة وكاتباا لل  معاجلة اخللل.

 
 حدود البحث:

وال ي تنتأر لل  واجاات العراق، لالنية املنتأرة يف بيئة مدينة البصرة جنوب البوث لل  جممولة من الاليتات اإلسريكز 
 رة لل  جدرا  البناايت واملتنزهات الرتيياية.احملالت التجارية، والاليتات االلالنية املنتأ

 :البصرة مدينة النحو العريب

نتأر اإلسالم يف شبه اجلزيرة العربية، بدأ النوو العريب، يبعد أ  لة قوالد ايف صنااألوىل ة البصرة يف التاريخ من املد  تعد مدين
د وتعلم قراءة القرآ  الكرمي، وقد لاصر هذه املرحلة  معامل الدين اجلدياإلسالم والتعرف لل  إىل توايد األقوام غري العربية للدخول 

ليه مامة تدوين النوو العريب إأيب طالب، وأوكلت مام للي بن جالس اإليل البصري النأ ة والذي سود الدؤ أيب األكل من 
ة العربية خصوصاً الذين اجلزير إىل القرا  الكرمي من لد  الوايدين  قراءةإىل بعدما دب اللون  بتوصية من االمام للي لليه السالم

األسود بضرورة كتابة قوالد ما حيفظ أيب إىل لل  سليقتام، لذلك أولز اإللتماد القرآ  لرب  سالم وبدأوا بتعلم قراءةدخلوا اإل
لذلك كانت البصرة قبلة العامل آنذاك يف دراسة النوو يجاءها العلماء من كل حدب وصوب  ،1قراءة القرا  والعربية بأكل لام

بو لمر بن العالء وغريهم، وقد أتسست مدرسة أي وسيبويه و محد الفراهيدبن أألل  أيدي للماءها ومنام اخلليل  ليتتلمذوا
أسست ضع قوالد تعاجل هذه االخطاء، مث ته لرب و النووية يف الكالم ومعاجلاألخطاء البصرة النووية وال ي بدأت مبالحظة 

ضوت ييما بعد ندًا للمدرسة البصرية تالمذة املدرسية البصرية، ال ي أأحد مدرسة الكوية النووية وال ي ترأساا الكسائي وهو 
مؤسسي من ما بعد واصبووا يي مذ يياا جممولة من العلماء أيضاً وتتلوقد صار هلا حضورها ييما بعد أرآئاا، أكثر ختالفاا يف 

مدينة البصرة قبلة النوو أصبوت ، لذلك 2شارهم ابو جعفر الرؤاسي، وحر بن لبد الرمحن النووياملدرسة الكويية، وأ
والنوويني وابتت منارا لعلماء النوو والصرف واللغة بأكل لام، لكن ما حصل يف الوقت احلاضر لكس ماضي هذه املدينة 

اهتمام ابللغة من قبل لامة الناس، بل اقتصرت أي ، بل مل يعد هناك رأمهية تذكأي ل ي ال متنح اللغة العربية د  اوجعلاا من امل
امهية العربية يف البووث والدراسات والكتب، وال تتعدى بطوهنا، يف حني غابت اللغة العربية الفصو  من الكالم، ليول حملاا 

قلة كتاب الأعر العمودي الفصيح واالستغناء لنه بأعر إىل األمر لغة االلالم والصوف، ووصل إىل اللغة العامية، ال ي وصلت 
                                                           

 .21-19صم، 1993، 2احللقة املفقودة يف اتريخ النوو العريب، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط، مكرم لبد العال سامل 1
 .407-393املصدر السابق، ص 2
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بروز جنم الأعر الأعيب الذي إىل األمر   وصل أإىل ، الكالم النثريإىل قريبا أصبح الذي تسللت اليه االلفاظ العامية و  التفعيلة
ن كتابة الأعر الفصيح، لتكو  أغلب املارجاانت تتغىن ابلأعر الأعيب يف بتعاد لت الدراجة من اللغة العامية، واإليعتمد اللاجا

بتعادا إكثر  هي املدينة األيف العاملاألوىل خرى، لتصبح البصرة مدينة النوو لغزل واهلجاء والفنو  الأعرية األالوصف واملدح وا
البصري لند حديثام ابللغة العربية الفصو ،  اجملتمعال ي يقع يياا األخطاء حلديث، يمن الصعب حصر وحتديد لنه يف العصر ا
ملثقف ا  اإذ دبية والثقايية، وساط األال ي يقع يياا املثقف يف األاألخطاء صعوبة حصر ما يأيع من هذه أقل لكن قد يكو  

مستوى، من جانب آخر يقد أقل ممن هم  يؤخذ لنهنه إينه يصدر م  خطأي لتيادي و نسا  اإلاتثريا يف اجملتمع من اإلأكثر هو 
صوات هي مأكلة النطق الصويت السليم لإلخرى وقع يياا معظم متكلمي اللغة و أءت أمامنا مأكلة قد ياقمت مأكلة ترا

 .3حدوث خلط كبري يف املعاينإىل لة هينة لكناا تؤدي  ابهنا مس يظنالعربية ال ي 
 اللهجة العامية:إنتشار أسباب 
 : ت ما يت هتمام ابلعربية الفصوة كتابة وحتداث، هوة العامية ولدم اإلتفأي اللاجإىل دت أسباب ال ي األأهم ولعل من 

 صعوبة قوالد اللغة العربية وتأعباا وتفرلاا. -1
  لدم جدية الكوادر التعليمية يف املدارس يف تدريس اللغة العربية بأكل صويح. -2
 تعلم اللغة االجنليزية كونه لغة لاملية.إىل لل  العلوم الغربية وانصراف املتعلمني اإللتماد  -3
 الصوف واجملالت.إىل تغلغل اللاجة العامية  -4
 الأعر الأعيب.إنتأار  -5
حيث  ةوية آاثرها املدمرة لل  حساب الفص  ياماا سال لل  رجل الأارع يكانت هلذه الدلو أالعامية حبجة إىل دلوات  -6

 نتأاره يف مفردات اللغة.إالوقوع يف اخلط  و إىل دى ذلك أو  يةفاظ الفصولتداخلت األ
  أختصاص ابلعربية يال يأفع للمثقفني من غري ذوي اإلالتماد الكوادر التعليمية اللاجة العامية يف شرحام للمواد الدراسية،  -7

ركا  الثقاية ال ي نعرف أأخصية وركن رئيس من ذريعة كانت، ياللغة لنصر مام من لناصر الي صول لغتام أبأياملوا 
طبيبا أو  ليزايجنإ انفسنا هبا، يالعلماء واملؤرخو  ال ياملو  لغاهتم وال حنوها وال صرياا وال يقااا، يلم جند ومل نسمع مؤرخأ
لتول حملاا  مناا،طمس الكثري إىل ، ياللغة يف لصران احلاضر تواجه مدا معاداي  وصل به احلد 4صول لغتهأغفل أمريكيا أ

 مبتذلة، ياللغة لنوا  استعمال كلمات يصوية مع تفريغاا من معانياا االصلية لتدل لل  معاينأو الفاظ لامية بذيئة، 
ثري من احملاوالت جتمالية تتاثر بنوازع احلياة وال تقف لند حدود معينة، ياللغة صمدت بوجه كإمة وهي ظاهرة شخصية األ
اا لكن العربية بقيت حمايظة لل  ردية ليست لل  مقاسأصلية ويلبسوها   جيردوها من معانياا األأهلاا أراد أاملأبوهة ال ي 

 صالتاا بوجود القرا  وكتب الرتاث.أ
 

                                                           

 .24-23: صم،2011 ،1النووية والصريية يف وسائل االلالم، دار النأر للجامعات، القاهرة، طاألخطاء  ،ابو سرور رمسية للي 3
 .8جواد، مصطف ، قل وال تقل، ص   4
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 الالفتات يف البصرة:
وصا اجلانب لند جتولنا يف شوارع مدينة البصرة يف العقد الثاين من القر  العأرين، نلوظ تدهورا كبريا يف الكتابة العربية، وخص

 احملال التجاريةلالنية سواء أكانت لل  واجاة غلب الاليتات اإلأبدأ اخلط  يزدهر وبأكل طبيعي يف إذ ، االمالئي
  أاليتات اننا يف رصدان هلذه الاألمر اء متفرقة من املدينة، والغريب يف أحنالكتاابت واللواصق املنتأرة يف  مأوالدكاكني، 

بتداء من صاحب الاليتة وصاحب حمل الطبالة مرورا إمن شخص أكثر مجيعاا اليتات مطبولة ابحلاسوب ومرت لل  
ده  من ذلك نالحظ لينتاي معلقاً يف الأارع، بل األ خرج التصميم الناائيأاحلاسوب وانتااء ابملطبعي الذي  والذي استعمل

 مرين:أأحد إىل   املستوى العام للمتلقني وصل أ
صواب النوو العريب يعيأو  حالة أمرين جعل البصريني كثراث ابخلط ، وكال األدم معرية اخلط ، واثنياا: لدم اإل أحدمها: ل

ملا  اللخط  الأائع املنتأر وال ي ستكو  منوذج ةحدادراج صورة و اا احلضاري، وسنبدأ إبيوض  لغوية غري معاودة لرب اترخي
 حصاء مجيع الاليتات يف البصرة، لذلك اكتفينا بصورة واحدة لكل خط  رصدانه.إميكننا ال  هنخطاء، ألرصدانه من هذه األ

 وال: اخلطأ يف كتابة االلف والالم:أ 
لكن ما لف والالم بطرق لدة، يف كتابة األاألخطاء اختلفت 

شيولًا يف كثر   يكوان األأ ا حملناه وجود خط ين يكاد
، وهو ما نراه بني الاليتات املوزلة يف الأوارع، وما بني ستعمالاإل

التماد إىل الاليتات الدلائية للموالت، ويرجع هذا اخلطا 
لتماد اللاجة املنطوقة إإىل الطبالني واملسؤولني لن لملية الطبالة 

لف والالم، ومرالاة باع الطرق الصويوة لكتابة األإتبدال من 
نه قد مت  لاله ابأالصويوة لذلك، ينالحظ يف الصورة الطرق 
الم التعريف  أ  ، ومباغراض(ن كتابته ابلأكل الصويح بأكل )األالالم بطريقة خاطئة وهي )الغراض( بدال مو  فلكتابة األ

ل إال لل  أمساء معرية، وهي ال تدخإىل هي الالم املسبوقة هبمزة وصل ويدخال  لل  األمساء لتوويلاا من أمساء نكرة 
يف  ،ال تلفظ لندما أتيت يف سياق الكالمفظاا لندما أتيت يف أول الكالم و األمساء و تكو  مهزهتا مهزة وصل مما يستوجب ل

بعد أإىل ستعماهلا، لكننا رجعنا إمواضع أو لف والالم وال داللتاا ال ي تعرف املنكر، نواع األأحني اننا ال نسلط الضوء لل  
ني يف املراحل الدراسية كاية بل ال ي تواجه املتعلم تمن املأكالأصبوت ال ي اإلمالئية ن ذلك، أال وهو كيفية الكتابة م
ندما ساتذة اجلامعة لألل  املعلمني و األخطاء نسوبت هذه إ

جتمالي الذين ال يولو  ابال وال يكتبو  يف وسائل التواصل اإل
خطاء يسرية ال تستوق أال ي يعدوها األخطاء هتماما ملثل هذه إ

  .الوقوف لندها
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ارس اليوم شائعة جدًا لند طلبة املدأصبوت كملاا، وال ي لف والالم أبلغاء اهلمزة من كتابة األتبني إ أما الاليتة الثانية وال ي
خطاء، لدم لدها من األإىل األمر متواانت اخلاصة هبم، حىت وصل وراق اإلأواراق احملاضرات و أواجلامعات ويكتبوهنا حىت يف 

لف والالم املعروية نطقو  دو  مرالاة قوالد كتابة األالطلبة يف جامعة البصرة لل  كتابة ما يلتماد إإىل يضا أوهذا يرجع 
جتمالي ال ي ألثناء الكتابة يف وسائل التواصل اأوليس هذا يوسب بل جند ذلك واضوا ملعتاد ويق قوالدها، بأكلاا ا
ه امهية، بل لند تنبيأي أال يويل اللغة العربية الفصيوة  منربا للكأف لن الضعف املوجود لند اجليل اجلديد الذيأصبوت 

 ينطق هبا وال يتبع قوالد الكتابة العربية الصويوة. الكتابة ال ياخلط  جنده يصر لل  اخلط  بطريقة  نل
 اثنياً: عدم التفريق بني كتابة الضاد والظاء:

ر   كا  العرب قدميا ال جيدو  صعوبة تذكأيبعد ا )الضاد والظاء(شد احلروف صعوبة يف الكتابة العربية هو حرف ألعل من 
ول )الضاد( وصوت )الظاء(، ولند تطور القراءة وانداثر الكثري من الكلمات ال ي حتوي هذين يف كيفية كتابة صوت العربية األ

دم النطق الصويح للصوتني، والذي لإىل األمر احلريني وصل 
وات  متأاهبا  متاما ال يف يومنا هذا صويت الضاد والظاء صأصبح 
نطقاما يف  أصبح ارئ العادي والقارئ املثقف، بل و ا القمايفرق بين

ا ال ميكن دبية والثقايية صوات واحدكثري من القراءات واحملايل األ
كل مناما كتابة    يضا لل  طريقةأنسوب إالتفريق بيناما، وهذا 

بأكل ملفت  لالنية يف وسط البصرةيانتأرت يف الاليتات اإل
للنظر وهم جيعلو  بدل حرف الضاد ظاء وابلعكس، كما يف الاليتة 

جبعل كلمة )موظفني = موضفني(، وايضا كتابة كلمة  ةاملريق
صريف، وال أو ضابط حنوي أي والظاء وجد يف كتابة حريف الضاد ال يإذ املريق، لال  كما يف اإل  )ختفضيات= ختفظيات(

ذلك من أصبح سوى النطق الصويح للورف، والذي  مالئية تفرق يياا لملية الكتابة بني احلريني،إقالدة أي توجد هناك 
صوات العربية، ال  حكام النطق الصويح ملخارج األأتعد لن قراءة القرآ  والتمعن يف املستويالت لل  اجليل اجلديد الذي يب

سنا  كما يف قوله تعاىل)) سراط الذين انعمت لليام غري س طرف اللسا  ابلثنااي العليا لألالضاد صوت يكو  بتالمصوت 
اخلارج قليال، إىل خراجه إو سنا  وت الظاء جبعل طرف اللسا  بني األاملغضوب لليام وال الضالني((، بينما يكو  خمرج ص

للياا للتفريق يف الكتابة وهي اإللتماد تاما، يضال لن وجود طريقة ميكن وبذلك ميكن بساولة التمييز بني الصوتني لكتاب
  حتتوي لل  احلرف أات الكلمة جيب   مجيع مأتقصوهلما الثالثية ألإإىل رجاع الكلمات ال ي حتتوي لل  هذين احلريني إ

)) ظار= لوظيفة...(( وكذلك صوت الظاء، مث -وظائف -يوظف -موظفو  -نفسه، مثال ذلك)) وظف= موظف
لدم التفريق بيناما هو الضعف الكبري لدى إىل دت أسباب ال ي األأهم متظار...((، ولعل من  -ظاهر -مظار -يظار

ويكرب األمر ثناء لملية تعليم الكتابة، ليتطور هذا أنفسام بني احلريني أم تفريقام هم لدإىل معلمي املدارس الذي وصل هبم 
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العربية بعدم حماسبتام لل  اخلط  املرتكب بعدم  ساتذة اللغةأامعة لنجد طلبة اجلامعة يطالبو  اجلإىل مع الطالب لندما يصل 
  لل  ذلك. التفريق بني احلريني لعدم قدرهتم
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 اثلثا: عدم التفريق بني التاء املربوطة واهلاء:
وساط البصرية بأكل خاص، هو لدم درايتام الكايية بطريقة كتابة اهلاء املدورة شائعة جدا بني األأصبوت ال ي األخطاء من 

الكتب الرمسية إىل لالنية واللوحات املكتوبة خبط كبري وصوال معلقة يف الاليتات اإلاألخطاء والتاء املدورة املرببوطة ينجد تلك 
لتيادية ال ي ميارساا الطلبة والكتابة اإل

قة املثقفة ىت الطبواملدرسني واملعلمني وح
  هذا اخللط يعود إيف اجملتمع البصري، و 

لدم تركيز املناهج الدراسية يف وزارة إىل 
الرتبية لل  جزئيه التفريق بني هاذين 
احلريني، يقد كا  يف السابق وجود كتاب 
خاص ماتم بتدريس مادة االمالء ال ي 

  أإىل مبرور الوقت مادة اثنوية أصبوت 
إىل الطلبة  الذي أوصل األمربتدائية، لل  ظار قلب لتالميذ املرحلة اإل كتفاء ابلكتابةن املناهج واإل حذياا مإىل وصلت 

نفسه مما   بعد ذلك بتدريس الطلبة لل  اخلط اجلامعات وهم ال يفرقو  بيناما، ليتخرجوا ويبقو  لل  العلة نفساا، ليقوموا
يالتاء املربوطة )ـــة( هي ال ي تلفظ هاء لند الوقف واتء لند الوصل، مثل فريق بني احلريني، نتاج جيل ال يفقه التإإىل دى أ

مكة املكرمة، يإذا وقفت لل  كل كلمة ستجدها )ــه (، مثل: )مكه... املكرمه(، أما إذا وصلت الكلمتني مع بعض نطقت 
أي املربوطة واهلاء املدروة نقوم بتنوين الكلمة،  وللتفريق بني كتابة التاء ،(: هي ال ي تلفظ هاءً ) ــة (، أما اهلاء املربوطة )ـــه
وإال ييجب كتابتاا )ـه(، مثال  ،الفتح، يإذا ظارت التاء أثناء النطق يتكتب )ـة(أو الكسر أو إحلاق الكلمة بتنوين الضم، 

 –رقيقة  –املربوطة: مجيلة (، وكذلك الصفات املؤنثة دائما ختتم ابلتاء ـة) إذا ياي ةمكتببعد التنوين تصبح  (مكتبة)ذلك: 
اهلاء )ــه( دائما تكو  حمل (، و )ــههاء مدروةإذا ياي  جباهبعد التنوين تصبح ي (جباهقصرية،  وأما كلمة ) –مبدلة  –طويلة 

 له ، منه ، لليه ، كتابه ، قلمه ، ييه وهكذا . الضمري :
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 اخلامتة:
واملعوقات ال ي  تكالراسات والبووث ومعاجلة مجيع املأاحلاصل يف الدمل تعد الكتابة العربية مسالة صعبة يف ظل التطور 

يياا دراسة  تبدأال ي يف العامل والتاريخ األوىل تواجه اللغة العربية، لكن لندما جعلنا مدينة البصرة لينة للبوث كوهنا املدينة 
أصبوت محد الفراهيدي، و أوهلم اخلليل بن أء ت والداللة لل  يد كبار العلمااللغة من جوانباا كاية، النوو والصرف والصو 

أي العربية وال تولياا إىل ال أتبه مدينة إىل البصرة آنذاك قبلة العلم والعلماء، لكننا اليوم يف لصران احلاضر تتوول البصرة 
صغر للماا ومعلمياا غري آهبني أب اا وطالبئا وكتاهبا وشعراايفمثقاالهتمام ال ي كانت تتمتع به سابقاً، يانتأر اللون لند 

وو كوهنا منبع النإىل  مركز تراثي يأري أي دة للعلم والعلماء ال يوجد يياا البصرة مدينة طار أصبوت وأكربها، األخطاء 
الواردة يف الاليتات هي األخطاء ، يالسخرية بسبب جال كتاهباإىل اليتاهتا مدلاة أصبوت والدراسات اللغوية كاية، بل و 

بسط دور املدارس يف التعليم الصويح ألإىل انجتة لن لدم ثقاية ودراية الطبالني املسؤولني يف البصرة، وهذا يرجع  اخطاء
  مواد اللغة العربية.

 التوصيات:
لمي اقأتاا وطرحاا بأكل لن  مت تأخيص املأكلة وميف طريقة الكتابة وبعد أمالئية من بعد ما الحظنا بوجود أخطاء إ

 مهاا:خرجنا بتوصيات أ موضولي، لذلك
   تكو  الكوادر الطبالية كوادر مؤهله للميا ولدياا خربة يف الكتابة العربية.جيب أ -1
   تكو  من ذوي االختصاص.ايظة لتكو  صاحلة للنأر، ويفضل ألالانت لل  جاة للمية حتددها احمللرض اإل -2
 لالانت الكتابية.اإلبتعاد لن العأوائية يف نأر اإل -3
 ال ي يعاد تكرارها.األخطاء أهم طلبة اجلامعات وتركز لل  إىل لل  أتهيل مناهج تدخل  الرتكيز -4
  الأركة يف تصويح االلالانت.أو   يأرتك املواطن مع صاحب احملل جيب أ -5
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