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سمخص:ال  

و أتؤديو الكمسات  الحؼ الشحػ الػضيفي ىػ الشحػ الحؼ ال يقترخ عمى الجور إف
؛ ألف ىحه و المغػية )كالفاعل والسفعػؿ(أؼ الػضائف التخكيبية أ ؛العبارات في الجسمة
و تبميغية ىي أخخػ مقامية أتتفاعل مع وضائف  ،مغ كل اجدء   إالالػضائف ال تسثل 

باألغخاض حيث تتخابط الخرائز البشيػية لمعبارات المغػية ب ،الػضائف الجاللية والتجاولية
 ،(٘٘: ٜٚٛٔ ،الستػكلوسيمة لبمػغيا )( التي تذتسل ىحه العبارات التبميغية )التػاصمية

عمى  اعتساد  ا  ،السيارات المغػيةف يكػف تجريذ الشحػ يجعع الصمبة في إتقاف أفيشبغي 
فإف أندب نػع تعميع الشحػ الجاعع إلتقاف السيارات ىػ  ،التػجييات لتعميع السيارات المغػية

، العريميعتبارىا الييكل العطسي لمغة )باتعمع الشحػ الػضيفي واالىتساـ بالقػاعج الػضيفية 
كداب إلػضيفي مغ شخيق لى تعميع الشحػ اإحاجة ماسة فإنشا في  لظ،( لحٙٔٙ: ٜٜٜٔ

 ،والتحجث ،االستساع ربعة:ألاتقاف السيارات إميارات القػاعج التي تداعج عمى  ةالصمب
تحجث ا ػية السدتعسمة في لغة الصمبة ىػ السػضػعات الشح خخػ أوبعبارة  ،(، والكتابةوالقخاءة

ا السعشى واضح  ط ليبخز والتخكيب والخب اإلعخابا في سميس   وكتابة بحيث تدتعسل استعساال  
 .(٘ٓٔ:  ٕٓٔٓ ،والحػامجة، عاشػر) امفيػم  
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Abstract:  

The functional grammar is the grammar that is not only limited 

on the words and phrases role in the sentence that is structural or 

linguistic function (as subject or object) , because these functions 

represent  only a small part , it interacts with  other functions standing 

and advertising is the function denotative or deliberative that all 

structural constructive are linked together for linguistics phrases for 

advertising purposes that is communication that contains all these 

phrases as a mean to reach it (Almotovakel ,1987:5) so teaching 

grammar should be of supporting role for the students to learn 

linguistic skills and relying on educational instructions for linguistic 

skills so the best kind for teaching grammar supporting linguistics 

skills is learning the functional grammar and paying attention to the 

functional rules that is the great structure of the language (Alasily, 

1999: 616) because of that we need teaching the functional grammar 

through getting the students learn the grammar skills that help to 

master all the four language skills : listening , speaking , reading and 

writing. In other words that is the grammar subjects that are used for 

students who are talking and writing and are used correctly in 

structure and linking to express clear and understandable meaning  

(Ashour , and Alhavamde , 2010 : 105).     
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  :مذكمة البحث

إذا ما أثيخت صعػبة المغة العخبية وتعقيجىا تبادر إلى الحىغ صعػبة الشحػ، ولع 
حج السذكالت أفيي تعج  ،بل ليا جحور عسيقة في التاريخ ،تكغ ىحه الرعػبة فييا حجيثة

  .(ٖٚٔ: ٕٓٔٓ، وأيساف ،زايخ). ستعمسيغ لمشفػر مغ المغة العخبيةالتي تثيخ ال

 ،اا وفيس  كثخ إدراك  أإف صعػبة الشحػ تأتي مغ كػنِو القمب الحؼ يجعل المغة 
 ،تمظ الرعػبة التي ىي جدء مغ المغة ،ساسيا الكالـأوىػ القػالب التي يػضع عمى 

ف  الغخض إل ،شمقت صعػبتو عمى المغة ككلأوخصيخ مكانو  ،لكغ مغ عطيع قجره
 ،زايخ)ػقع في المحغ.وتفادؼ ال ،الخئيذ مغ تجريذ الشحػ ىػ تكػيغ السمكة المدانية

  .(ٛ٘: ٖٕٔٓ،وسساء

العخبية التي إذ نمحع بأف الصالبات يعانغَّ مغ جفاؼ مادة قػاعج المغة 
ويالحع عمييغَّ فزال  عغ ضجخىّغ وكثخة  ،يجرسػنيا في مخاحل التعميع العاـ كميا

خخ الكمسات وقمة قجرتيّغ في ضبصيّغ آل ،غالط الشحػية والرخفية التي يقعّغ فييااأل
يخيجوف  يغجارسالو  يغسجرسوال يغالسعاصخ كسا أف  ،ـ في الكتابةأكاف في الشصق أسػاء 

ا معبخ   ،بجيع العخض والذخح ،مثمةواألمتشػع الذػاىج  ،واضح القػاعج ،تشاوؿسيل ال انحػ  
 (. ٕٛٗ:  ٕٓٓٓ ،)مجكػرعغ روح العرخ 

فإف تأكيج الشحػ عمى قػانيغ عقمية مجخدة عغ  ،وما يتعمق بصبيعة مادة الشحػ
والسالحطة  ،السشصقي والتحميل الشفدي لمغة التحميلعتساده ا و  ،واقع الحياة العمسية

فزال  عغ تعجد األوجو اإلعخابية لبعس  ،وحاجتو إلى جيج عقمي شاؽ ،والسػازنة
وأف شبيعة السادة نفديا  ،ويذعخىع برعػبة القػاعج الشحػية ،يخبظ الصمبة ،األمثمة

 (. ٛٚٔ:  ٜٜٚٔ ،تحتاج إلى استحكار القػاعج الدابقة لفيع الججيج مشو.)زقػت

كجت دراسات عمسية كثيخة أَف ضاىخة الزعف تعػد إلى ضعف غالبية أوقج 
الصالب في السفاىيع الشحػية في السخاحل عامة التي يجرسػنيا في كتاباتيع وأقاويميع كجراسة 
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وعمى ذلظ فإف الصخيقة الدميسة التي تتبع في  ،( وغيخىآٜٕٓو)زايخ  ،(ٜٜٛٔ)الخبيعي 
  .(ٙٔٔ: ٖٕٔٓ ،)أبػ زيجب واحتياجاتيع ورغباتيع.صالالتجريذ ىي التي تخاعي قجرات ال

  :هسية البحثأ

فقج عخؼ )دؼ  ،المغة ىي أداة الفخد في التػاصل وبث الحياة وديسػمتيا
التي تعبخ عغ األفكار، وشبو ىحا الشطاـ  اإلشارات سػسيخ( المغة بأنيا : نطاـ مغ

بشطاـ الكتابة أو االلف باء السدتعسمة عشج فاقجؼ الدسع والشصق، وميا كانت نػع تمظ 
فال بج مغ أف تشاؿ رعاية السجتسع الستكمع بيا؛ ألنيا  ،المغة صعبة ومعقجة أو سيمة

سعخفة أف تأتي إلى حيد ندانية وأساسيا، فالمغة أـ التفكيخ وما كاف لمإلأداة الحزارة ا
 (.ٕٚٓ، ٖٕٔٓ)زايخ، وسساء، ،الػجػد مغ غيخ المغة

إذ ؛ لحا إَف الحجيث في المغة وأىسيتيا يقػدنا إلى الحجيث عغ المغة العخبية 
 (.ٙٔ، ٜٜٙٔ)سمساف، وآخخوف،  .إَنيا لغة القخآف الكخيع، ولغة التخاث العخبي

أىسيا : قجرتيا الفائقة عمى وفي المغة العخبية ذاتيا سسات تسيدىا، ومغ 
حاسية التػاصل، فالمغة العخبية لغة غشية ودقيقة إلى حج كبيخ، فقج استػعبت التخاثيغ 

فإنظ تصخب  ،فإذا تكمع ذو بياف ،سالمي وىي لغة مػسيقية شاعخةاإلالعخبي و 
لدساعيا، وتقدع بيانيا وتختاح لسعانييا وأصػاتيا، وىي بيحا الجخس والخنيغ مشحت 

 (ٙٔػ٘ٔ: ٕٓٔٓ،)مجكػر ا.ة  وغشاء  وشعخ  وكتاب اكالم   ءالعخبي التفػؽ في األدا

وقج وصفت المغة العخبية بأنيا لغة االشتقاؽ، الحؼ أدػ بجوره إلى غدارة 
ستصاعت بحلظ أف تدتػعب فاتعخيب والسجاز والكشاية، مفخداتيا وسعة صجرىا حياؿ ال

ما نقل إلييا مغ لغات األمع األخخػ، وىي لغة غشية بأصػاتيا وحخوفيا واتداقيا 
(. إذا تأممشا بجايات الشحػ الػضيفي وججنا أف ىحه الشطخية بأىجافيا، ٜٛٛٔ:ٖ)العقاد، 

أتيا نطخية الخصاب ال ومشيجيتيا، والسبادغ الشطخية التي تعتسجىا، كانت مشح نذ
عغ الدياؽ، وىي نطخية خصاب  ا معدوال  جسمة باعتبار الجسمة معصى مجخد   نطخية
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لمػصف والتفديخ، بتعبيخ آخخ تدتيجؼ وصف  استيجفت مػضػع  أمشح البجء؛ ألنيا 
ة( بخبط ىحه الجسل الجسل المغػية، وخرائريا الرػرية )الرخفية، التخكيبية، والجاللي

شتغل في إشار ىحه اة التي تدتعسل لتأديتيا، فكل مغ ىجاؼ التػاصميبدياقاتيا واأل
ؼ يعجه الػضيفيػف ىتع بيا وأشمع عمى بعس أدبياتيا يعمع أف الػصف الحا الشطخية أو 

 لطاىخة التقجيع في التخاكيب.  اا مثالي  وصف  

و غسػض في فيع أوالشحػ كأؼ مادة لو مفاىيسو الخاصة التي تديل أؼ لبذ 
ويقتزي ذلظ تعخيف ىحه السفاىيع وتحجيجىا وتػضيحيا عمى وفق دالالتيا  ،المغة

وقج بخزت أىسية السفاىيع في  ،وااللتداـ بيا بػصفيا مفاتيح لمفكخ الشحػؼ  ،السختمفة
 ،اا وثيق  رتباش  اف القػاعج الشحػية ىي أبشية ُمحكسة مختبصة مع بعزيا ألتعميع الشحػ؛ 

ومادة البشاء الخئيدة ىي السفاىيع الشحػية وجسيع  .اورصيش  ا متيش   ا متكامال  وكػنو بيان  
السفاىيع الشحػية في تكػيشيا  عمى اا كمي  عتساد  ا القػاعج الشحػية ومياراتيا المغػية تعتسج 

 (. ٕٔ: ٕٔٓٓ ،)السدورؼ 

  :هجف البحث
 يخمي البحث الى : 

  في قػاعج المغة العخبية ودورىا أثخ نطخية الشحػ الػضيفي معخفة 
  :حجود البحث

 يتحجد هحا البحث بـ : 
عػػجادية الػشيارية في إلاشالبات الرف الخامذ األدبي في السجارس الثانػية و 

  .(ٕٛٔٓ  - ٕٚٔٓمخكد محافطة واسط لمعاـ الجراسي )
  الشعخية
... وتقػؿ .نطخا  ومشطخة ونطخ إليو ،يشطخه ،نطخه ،حذ العيغ ،: الشطخلغةأ ػ 

. والشطارة القـػ .... والشطخ تأمل الذيء بالعيغ.ونطخنطخت مغ نطخ العيغ 
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فيو  امخ احتساؿ أف يكػف تفكيخ  أل. وإذا قمت نطخت في ا.يشطخوف إلى الذيء
وىي  ،.. والشَّطاِئُخ : جسع َنِطيخة.. والتشاضخ: التخاوض في األمخ.بالقمب اجبخ  وت

ْبُو في اأَلشكاؿ  ،ٖٕٓٓ ،)ابغ مشطػر .ػاؿاأَلخالؽ واأَلفعاؿ واألَق ،الِسْثُل الذَّ
 / مادة َف َظ َر(    ٜٕٗ: ٗٔج 

 : ااصطالح   -ب
"مجسػعة مغ العبارات التي تعتسج عمى بحث عمسي سجيج قابل  )جابخ( بأنها: .ٔ

تدسح لمسخء بأف يتشبأ بكيفية تأثيخ متغيخات معيشة في البيئة التعميسية  ،لإلعادة
 ( ٖٓٚ:  ٕٜٛٔ ،)الرف( خاصو بالعمع. )جابخ

 ،حجاث كثيخة متشػعةأ"عبارة عغ جسمة او تقخيخ يذخح  )الهاشسي وعطية( بأنها: .ٕ
والفخض ىػ عبارة عغ ترػر ذىشي  ،وتذسل عمى عجد مغ الفخوض العمسية

 (. ٔٗ:  ٜٕٓٓ ،وعصية ،)الياشسيو مذكمة معيشة" أمعيغ تجاه ضاىخة 

 التعخيف الشعخي لمشعخية:  

وقج تثبُت  ،والسبادغ والحقائق ُتدتعسل لػصِف شيء ما ،مجسػعة مغ القػاعج
دراسة  اا معيش  َتجرس مػضػع   ،أو تذارؾ في بشاِء فكخ ججيج ،ىحه الشطخية حقيقو معيشو

التي تديع في  ،مغ الُخالصات والشتائج ةجل استشتاِج مجسػعأمغ  ،عقالنية ومشصقيو
      .تعديد الفكخة الخئيدة التي ُتبشى عمييا الشطخية

 الشحه الهظيفي:   
 عخفُو كل مغ:

"مجسػعة القػاعج التي تحجد الػضيفة األساسية لمشحػ، وىي ضبط )إبخاهيم(: بأنها: .ٔ
ليدمع المداف مغ الخصأ في الشصق ويدمع القمع مغ  ،الكمسات، ونطاـ تأليف الجسل
 (. ٕ:  ٜٜٙٔالخصأ في الكتابة. )إبخاىيع، 
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القػاعج التي تؤدؼ الػضيفة األساسية لمشحػ، )عاشػر، الحػامجة( بأنو: مجسػعة  .ٕ
وىي ضبط الكمسات، ونطاـ تأليف الجسل، ليدمع المداف مغ المحغ أثشاء الشصق 

 (. ٘ٓٔ:  ٖٕٓٓ ،)عاشػر، الحػامجة  ويدمع القمع مغ الخصأ في الكتابة

 التعخيف الشعخي لشعخية الشحه الهظيفي: 

الستشػعة والسختمفة تخجع لمعالع مكانيات إلوا ،والسيارات ،ندق مغ السبادغ
وىي قابمة لمتجقيق في  ،لييا بالبحث العمسيإسػف دؾ(، تَع التػصل ياأللساني )س

السػاقف التخبػية  وىحه الشطخية ال تقترخ عمى الجور الحؼ تؤديو الكمسات أو العبارات 
مغ كل  اَف ىحه الػضائف ال تسثل إال جدء  في الجسمة أَؼ )الػضائف التخكيبية(؛ أل

 خخػ مقامية )الػضائف الجاللية و الػضائف التجاولية(. أتتفاعل مع وضائف 

 التعخيف االجخائي لشعخية الشحه الهظيفي:
 ،ىي الشطخية التي سيبشى البخنامج السقتخح عمى أسذ مبادئيا وأسديا الفمدفية

كداب شالبات إوقياس فاعميتو في  ،ومشصمقاتيا التخبػية الحؼ تخوـ الباحثة بشائو
 السجسػعة التجخيبية لسادة قػاعج المغة العخبية. 

  :طار الشعخي اإل

  :نذأة نعخية الشحه الهظيفي
نذأت نطخية الشحػ الػضيفي مغ مجسػعة مغ الباحثيغ بجامعة أمدتخداـ 

حيث قجـ الرياغة األولية العامة  ،يخأسيع الباحث المداني سيسػف ديظ اليػلشجؼ
وأرسى أسذ الشحػ الحؼ يقتخحو وقجـ الخصػط العامة  ،ـ ٜٚٛٔلمشحػ الػضيفي بدشة 

وىي نطخية تدتجيب لذخوط  ،لتشطيع مكػناتو وليحه الشطخية نساذج كثيخة متعاقبة
وانتقمت ىحه الشطخية مغ مدقط رأسيا بيػلشجا إلى أقصار أخخػ  ،التشطيخ والشسحجة

 .نكمتخاإو  ،سبانياأو  ،مجيكاكب
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ودخمت العالع العخبي عبخ بػابة السسمكة السغخبية بجامعة دمحم الخامذ بالخباط 
ليا إلى بقية   التشتقل إلى غيخىا مغ الجامعات لتخسع شخيق   ،عمى يج الباحث أحسج الستػكل

 .(ٖٙ - ٜ٘:  ٕٙٓٓ ،الستػكل) .والعخاؽ ،وسػريا ،وتػنذ ،البالد العخبية كالجدائخ
إفَ الشحػ الػضيفي ال يقترخ عمى الجور الحؼ تمعبو الكمسات أو العبارات في 

ف ىحه أل؛ (...و الشحػية : كالفاعل والسفعػؿأأؼ الػضائف التخكيبية ) ،الجسمة
و تبميغية: أمقامية ) ،تتفاعل مع وضائف أخخػ  ،مغ كل االػضائف ال تسثل إال جدء  

 باألغخاض ،إذ تتخابط الخرائز البشػية لمعبارات المغػية ؛الجاللية(ىي الػضائف 
 .سل ىحه العبارات وسيمة لبمػغيا( التي تذالتبميغية )التػاصمية

خح بعيغ ألنسا وسعتيا باإو  ،لع تقف الشطخية عشج وصف القجرة التػاصمية
)الشحػية(  ة الى الصاقة والسعخفة المغػيةإضافيخخػ أاالعتبار شاقات ومعارؼ 

 .(٘ٗ:  ٕٙٓٓ ،الستػكل)
وقاـ في كثيخ مغ  ،نقل ىحه الشطخية لمعخبية الجكتػر أحسج الستػكل السغخبي

لييا مغ إ اخ مغ قزايا المغة العخبية مشطػر  كتاباتو في محاولة وصف وتفديخ كثي
ويبخر الستػكل اختياره لمشحػ الػضيفي دوف غيخه مغ االنحشاء  ،وجية الشحػ الػضيفي

 ،نطخنافي  ،ال  : يعَج الشحػ الػضيفي الحؼ اقتخحو يدسػف ديظ في الدشػات األخيخةقائ
الشطخية الػضيفية التجاولية األكثخ استجابة لذخوط التشطيخ مغ جية ولسقتزيات 

كسا يستاز الشحػ الػضيفي عمى غيخه مغ  ،الشسحجة لمطػاىخ المغػية مغ جية أخخػ 
لريخ بعس مقتخات نطخيات لغػية  فيػ محاولة ،الشطخيات التجاولية بشػعية مرادره

(، ال سيسا أنيا فعاؿ المغػيةألنطخية احػاؿ( ونطخيات فمدفية )ألنحػ ا ،الشحػ العالقي)
أثبتت قيستيا في نسػذج صػرؼ مرػغ بحدب مقتزيات الشسحجة في السشطػر 

  .(ٜ:  ٜ٘ٛٔ ،الستػكل)الحجيث 
الشطخية التي تػفخت فييا جسيع ( وتبقى نطخية الشحػ الػضيفي )سيسػف ديظ

  .مع مقارنة قزايا االكتداب والكميات والشحػ الكمي عمى أسذ وضيفية ،السشصمقات الػضيفية



 م. د.حدن خمباص الدامميأ.&م. سخى مؤيج فاضل              أثخ نعخية الشحه الهظيفي ودورها في المغة العخبية 

- 042 - 

 السبادئ األساسية لشعخية الشحه الهظيفي :

والتي تتعمق  ،حاولت نطخية الشحػ الػضيفي تجسيع مبادغ الشطخيات الػضيفية
ومفيـػ  ،ومفيػـ القجرة المغػية ،وعالقة الػضيفة بالبشية ،بػضيفة المداف الصبيعي

وعالقة الػضيفة بالسفاضمة  ،وعالقة الػضيفة بسػضػع الػصف المغػؼ  ،الكميات المغػية
وتقـػ نطخية الشحػ الػضيفي عمى  ،بيغ االنحشاء وربصيا بسفيػـ الكفاية الشسصية

 يسكغ تمخيريا عمى الشحػ اآلتي : ،مجسػعة مبادغ
أؼ إَف الشحػ الػضيفي يدعى إلى  ؛ساسية لمغات الصبيعية ىي التػاصليفة األالػض .ٔ

أؼ مغ الػجية التي تعج  ،وصف المغات الصبيعية مغ وجية نطخ وضيفية
ىجاؼ األ( بسختمف ا عمى األقلز البشيػية لمغات محكػمة )جدئي  الخرائ

 التػاصمية التي تدتعسل المغات لتحقيقيا.

والتجاولية  .لييا مغ وجية نطخ تجاوليةإ انطخية التخاكيب والجاللة مشطػر   الشحػ الػضيفي .ٕ
في حقل الجراسات المدانية وبصخيقة يصسح الشحػ الػضيفي إلى  اعمع ضيخ مؤخخ  

 .وبالتالي تحقيق الكفاية التجاولية ،تحقيق الكفاية في االستعساؿ التجاولي

أؼ إف قجرة الستكمع /  ة،مػضػع الجرس المداني ىػ وصف القجرة التػاصمي .ٖ
عج التخكيبية والجاللية فزال  عغ القػا ىي معخفة القػاعج التجاولية ) السدتسع

 .( التي تسكغ مغ االنجاز في شبقات مقامية محجدةوالرػتية

يسيد داخل نطخية الشحػ الػضيفي بيغ ثالثة أنػاع مغ الػضائف التي تقػـ بيغ  .ٗ
 ،والدماف ،ةر داواإل ،والسدتقبل ،السشقل ،السشفحنات الجسمة : الػضائف الجاللية )مكػ 

 ،السبتجأوالػضائف التجاولية ) ،(السفعػؿ ،الفاعلوالسكاف( والػضائف التخكيبية )
في نطخية الشحػ الػضيفي وضائف  ة( وتعج ىحه الػضائف الثالث....البؤرة ،والسحػر

 وليدت مذتقة. ،أولية

 نػاع مغ الكفاية : أة ى الػصف المغػؼ إلى تحقيق ثالثيجب أف يدع .٘
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: عمى الشحػ الػضيفي ىحه الكفاية ا: يقػؿ سيسػف ديظ معخف   الكفاية التجاولية - أ
أْف يدتكذف خرائز العبارات المغػية السختبصة بكيفية استعساؿ ىحه 

ف يكػف ىحا االستكذاؼ في إشار عالقة ىحه الخرائز في أو  ،العبارات
يعشي ىحا أنَو يجب أاَل تتعامل  ،المغػؼ القػاعج والسبادؼء التي تحكع التػاصل 

بل عمى أساس أَنيا  ،مع الجسل المغػية عمى أساس َأنيا مػضػعات مشعدلة
وسائل يدتعسميا الستكمع إلبالغ معشى معيغ في إشار سياؽ تحجده العبارات 

 .(ػسائط األساسية لسػقف التخاشبالدابقة ومػقف تحجده ال
: تتقدع الشساذج الشفدية ا بقػلويعخفيا سيسػف ديظ لغػي   :الكفاية الشفدية  - ب

: كيف نتاجإلتحجد نساذج ا ،ونساذج فيع ،نتاجإبصبيعة الحاؿ عمى نساذج 
إذ تحجد نساذج الفيع كيفية تحميل  ،يبشي الستكمع العبارات المغػية ويشصقيا

ؿ السخاشب لمجسل المغػية وتأويميا وعمى الشحػ الػضيفي الحؼ يخوـ الػصػ 
 .نتاج والفيع ىحهإلخخػ ثشائية اأوأْف يعكذ بصخيقة أو ب ،لشفديةاإلى الكفاية 

: يدعع السشطػر لمداف الصبيعي : يعخؼ ديظ ىحه الكفاية بقػلوالكفاية الشسطية  - ت
أو في عجد مغ المغات فيسا يقارب  ،مكانيع حرخ االىتساـ في لغة واحجةإأف ب
 . ا شبو تاـا استقخائي  تعتسج مشيج   ايصيػف المغة مقاربة محايجة نطخي  التشس

 الهظيفة في المغة :
جتساعية ليا وضائف فكخية واجتساعية اىي الشطخ إلى المغة عمى أنيا أداة 

إذ لع يكغ ليا نفع اجتساعي وفائجة لمشاشيء في تفاعمو مع السجتسع الحؼ  ،وتخبػية
ليحذ الستعمع أَف  ،ولحلظ تَع بشاء السشاىج المغػية عمى تمظ السػاقف الحية ،يعير فيو

وتؤمغ  ،وتمبي حاجاتو ،وتخضي اىتساماتو ،السادة التي يتفاعل معيا تثيخ دوافعو
وىي تخكد عمى األساسيات التي تداعج الشاشيء  ،متصمباتو فيقبل عمييا بذػؽ ورغبة

ا يقرج إلى تحقيق القجرات المغػية عشج ا وضيفي  . وبيجؼ تعميسيفي الحياةعمى التفاعل 
وال يسكغ  ،ليتسكشػا مغ مسارستيا في مػاقفيا الصبيعية العسمية مسارسة صحية ،الصمبة
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أف يتجو تعميع المغة ىحا االتجاه إال إذا كانت ىحه الػضائف الصبيعية لمغة واضحة في 
لمغػية قابمة لمسسارسة في وإَف ىحا التػجو يشصمق مغ كػف القجرات ا ،ذىغ الستعمع

 (ٚٚ-ٙٚ:  ٕٗٓٓ ،)الجعافخة.الحياة العسمية مسارسة صحيحة
لييا إوبعج أْف كاف يشطخ  ،لقج تغيخت الشطخة إلى المغة في مصمع ىحا القخف 

أصبح يشطخ إلييا عمى أنيا مجسػعة  ،عمى أَنيا مجسػعة حقائق يشبغي ليا أف تجرس
بل أصبحت دراسة وتصبيقا  لفشػف االتراؿ  ،مغ السيارات عمى الستعمع أف يكتدبيا

وتبع ذلظ اختالؼ في الشطخ إلى وضيفة  ،األساسية مغ قخاءة وكتابة وحجيث واستساع
المغة واستعساالتيا في الحياة اليػمية إذ يتسكغ الصالب مغ مسارستيا في وضائفيا 

 ( ٜ: ٜٜٚٔ ،عبجه)الصبيعية مسارسة صحيحة 

 الهظيفة في الشحه:     

عغ  ابعيج   ،وإنسا وضعو الشحات القجامى ،الشحػ الػضيفي ليذ حجيث العيج
الفمدفة والسشصق والتخخيجات التي ال ججوػ ليا لحلظ مغ واجب السجرس وىػ يقـػ 
بتجريذ الشحػ الػضيفي أْف يقترخ في تعميع الشحػ عمى ما يترل بحاجات الصمبة في 

 . (ٖٗٔ: د ت ،البيخماني).ثشاء االستعساؿ اليػميأ
وىػ وسيمة لفيع  ،ويعٌج الشحػ الػضيفي وسيمة لعالج القرػر الشحػؼ عشج الصمبة

الشحػ التخرري فسغ لجيو الساـ بالشحػ الػضيفي َسيَل عميو التػسع في أبػاب الشحػ 
وقج اقترخ  ،بل ىػ في تفكيخ القجماء اا ججيج  وىػ ليذ نحػ   .الستذعبة ووسائمو الستخابصة

عسل التخبػييغ السحجثيغ فيو عمى تججيجه مغ فمدفة العػامل الشحػية والتخخيجات التي ال 
وتأليف  ،وفي الشحػ مشو ما يعيغ عمى صحة الكالـ والكتابة وسالمة الزبط .ججوػ مشيا

  .(٘ٙٚ:  ٜٙٛٔ ،سسظمغ الخصأ الشحػؼ ) اا خالي  أليف  الجسل ت

الداء المغػؼ وفي مدتػيات المغة أفي الدمػؾ و يا ويتسثل إتقاف الشحػ وضيف  
(، وإذا اتزح السعشى ع والرػت والرخؼ والشحػ والجاللةالسعجنطستيا السختمفة )أو 
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عخاب الجسمة دوف الحاجة إلى السعجع والسقاـ ؛ ألف وضػح السعشى أ الػضيفي أمكغ 
 .(ٕٛٔ:  ٖٜٚٔ ،حداف)الػضيفي ىػ الثسخة الصبيعية لمشحػ

 ىسا :،ء المغة دراسة الشحػ عمى قدسيغقدع عمسا    

 الجراسة التقميمجية. 

 .الجراسة الػضيفية 

 ،ىػ القائع عمى التجخيجات والتأويالت والتحميالت(فالشحػ العمسي )التخرري
 .السعاىج الستخررة وشالب الجامعاتوىػ يشاسب شالب 

 ،لمشحػساسية ألأما الشحػ الػضيفي فيػ مجسػعة القػاعج التي تؤدؼ الػضيفة ا
في الشصق ويدمع  أوىي ضبط الكمسات ونطاـ تأليف الجسل ؛ ليدمع المداف مغ الخص

ويتشاوؿ الشحػ الػضيفي القػاعج األساسية التي تتجاوليا  ،القمع مغ الخصأ في الكتابة
األلدغ وىجخ الغخيب والميجات السشقخضة واآلراء الشحػية السشجثخة والبعج عغ األمػر 

 .لفمدفية في الشحػا

 :ه الهظيفي في تجريذ الشحه العخبياالتجا

ييتع بديكػلػجية إذ  ؛جتساعياتجاه تخبػؼ سيكػلػجي أالػضيفي ىػ  هتجاالا
ففي عسمية التعميع يبجأ  ،ىتساماتو واحتياجاتو ويذبع ميػلو ورغباتوا مغ ناحية تػفيخ 

دراكو بأىسيتيا إلفيقبل عمييا بخغبة وشػؽ  ،بالسثيخ الحؼ يحفد الصالب نحػ الجراسة
 .(ٚٔٔ: ٕٕٓٓ ،الدميصي)ودورىا في حياتو 

وىي  ،عتبارالويدتشج االتجاه الػضيفي عمى مبادغ أساسية ال ُبجَّ أف تأخح بشطخ ا
 .ىا ويذعخوف بأىسيتيا في مدتقبميعإف الصمبة يتعمسػف الحقائق التي يجركػف معشا

ساسية واألفكار ألويجب أف تعخض ليع التصبيقات التي تتزسشيا القػاعج ا
وكحلظ يجب اف  ،العامة بصخيقو تثيخ فييع أقرى ما يسكغ مغ الفيع واالستبرار
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إذ  ؛تكػف السادة بديصة ومتجرجة سػاء أكانت في الكتب السجرسية أو في أثشاء تجريديا
 .قبمو وىحا مبجأ سميعىتسامو وحاجتو فيذعخ بأىسيتيا في حياتو ومدتباتكػف مختبصة 

 : تيةآللى أىسية تجريذ الشحػ الػضيفي في الشقاط اإ( ٕٓٓٓ ،يذيخ )عػض
نو يػضف كل فخوع المغة العخبية وىحا يقػد إف ،اوضيفي   اإذا درس الشحػ تجريد   .ٔ

 . التكاممي في تعميع المغة العخبيةإلى االتجاه 
يؤدؼ االلتداـ بتحقيق الشحػ الػضيفي إلى تكامل المغة ووحجتيا وىحا يحقق  .ٕ

 ،وىي فيع المغة السدسػعة وفيع المغة السكتػبة ،المغة بذكل عاـأىجاؼ دراسة 
 . ا وكتابةوالتعبيخ الدميع تحجث  

ساؿ المغػؼ الرحيح لسيارات الشحػ الػضيفي عمى االستعيخكد 
؛ ولتحقيق ذلظ االستعساؿ يشبغي أف (والكتابة ،والقخاءة ،والتحجث ،االستساع)المغة

 : تيةآلتخاعى الشقاط ا
اختيار مػضػعات الشحػ عمى المغة الحية في حياة األفخاد وتحميل  التخكيد في .ٔ

 .ات الحؼ تكثخ شيػعيا في أساليبيعإنتاجيع لسعخفة السػضػع
وىحا السجخل يعشى بحرخ  ،أىسية السجخل التذخيري في تجريذ الشحػ .ٕ

 ،االغالط الذائعو التي تجور عمى األلدشة ودواويغ الرحف فزال  عغ الكتب
 .  ىا ومعالجتياءوالػقػؼ عمى األسباب التي تكسغ ورا
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  :الجراسات الدابقة

  :(0211دراسة رشهان ) .0
 )بشاء بخنامج مقتخح في تجريذ الشحه الهظيفي لطالب السخحمة الثانهية(

أجخيت ىحه الجراسة في جسيػرية مرخ العخبية ورمت: إلى بشاء بخنامج مقتخح 
عَج الباحث البخنامج عمى وفق الشحػ أ في تجريذ الشحػ الػضيفي لصمبة السخحمة الثانػية، 

الػضيفي. تزسغ تشسية وتحديغ األداء الشحػؼ لصالب الرف األوؿ الثانػؼ، واتباع 
ثشاء التجريذ، وإلى ربط أالصالب واستجابتيع في أساليب التجريذ التي تحقق تفاعل 

 ا( شالب  ٓٛث عمى عيشة تكػنت مغ )السػقف التعميسي بحياتيع وحاجاتيع. شبق الباح
خخ مغ وشالبة مغ الرف األوؿ مغ السخحمة الثانػية، نرفيع مغ الحكػر، والشرف اآل

تحقيق األىجاؼ  اإلناث. وقج قاـ الباحث بترسيع اختبار تحريمي ييجؼ الى قياس مجػ
التعميسية التي تتزسشيا السػضػعات واألساليب الشحػية، والتي تتعمق بالجانب السعخفي 

( لألىجاؼ التعميسية، وقج تػصمت الجراسة إلى نتائج، مشيا:  في ترشيف )بمـػ
جخاءيغ القبمي والبعجؼ ة إحرائية بيغ متػسصي األداء واإلىشاؾ فخوؽ ذات دالل .ٔ

جخاء البعجؼ، مسا يجؿ عمى األثخ اإليجابي يغ لرالح اإللعيشة كميا مغ الجشد
 لمتجخبة في التشسية ولتحديغ األداء الشحػؼ لصالب الرف األوؿ الثانػؼ. 

ا لألسمػب الحؼ اتبع معيع ضيخ الصمبة الحيغ أجخيت عمييع التجخبة ارتياح  أ .ٕ
في تجريذ السػضػعات واألساليب الشحػية، وثبت ذلظ تصبيق مقياس لسيػؿ 

حػ السػاد الجراسية ومقارنة متػسصي األداء في االجخاءيغ القبمي والبعجؼ، ن
 وقج تبيغ وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية لرالح اإلجخاء البعجؼ. 

  :(0221دراسة يهسف ) -9

ثخ بخنامج مقتخح في الشحػ الػضيفي عمى بقاء أثخ التعمع في الشحػ، وانتقالو أ"
 إلى التعبيخ والقخاءة الجيخية لجػ شمبة الحمقة األولى مغ مخحمة التعميع األساس" 
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 أجخيت ىحه الجراسة في جسيػرية مرخ العخبية: ورمت إلى ما يأتي:  

ثخ التعمع في الشحػ، وانتقالو أبشاء بخنامج مقتخح في الشحػ الػضيفي وىػ بقاء 
إلى التعبيخ والقخاءة الجيخية ولتحقيق مخمى الجراسة اختار الباحث عيشة الجراسة 
شالب وشالبات الحمقة األولى مغ مخحمة التعميع األساسي، ثع وزعيا بيغ مجسػعتيغ 

انتقالو حجىسا تجخيبية تمحق البخنامج السقتخح مغ تعميع مفاىيع وقػاعج الشحػ الػضيفي و أ
 إلى التعبيخ والقخاءة  الجيخية وأخخػ ضابصة لع تجرس عمى وقت البخنامج السعج.  

ختيار العيشتيغ، وبقاء أثخ التعميع في الشحػ وانتقالو إلى التعبيخ اعج الباحث أ 
ا دراسي   جخبة فرال  والقخاءة الجيخية وشبقو قبل تجريذ البخنامج وبعجه، واستسخت الت

  -تػصمت الجراسة إلى مجسػعة مغ الشتائج، مشيا: كامال  
عجـ وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسصي درجات السجسػعتيغ التجخيبية  -

 والزابصة في االختبار الحؼ تع تصبيقو عمييع. 
تفػؽ شمبة السجسػعة التجخيبية عمى شمبة السجسػعة الزابصة، مغ حيث معخفة  -

قيا في حل السذكالت واستيعابيا، واستعساليا وتصبيالقػاعج المغػية وتحكخىا 
 ( ٖ-ٔ: ٖٜٜٔ)اليػسفالشحػية.  

  :جخاءات البحثإ

   :مجتسع البحث - 

عجادية دبي في السجارس الثانػية اإلحجد مجتسع البحث بصالبات الخامذ األ
 .(ٕٛٔٓ - ٕٚٔٓسط لمعاـ الجراسي )الشيارية لمبشات في مخكد محافطة وا
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 :البحث مجسهعة -
دبي ( شالبة مغ شالبات الخامذ األٕ٘) البحث مغ مجسػعة تتألف   

( ٕ٘)( شالبة والسجسػعة الزابصةٕٚالسجسػعة التجخيبية ) مجسػعتيغمتكػنو مغ 
  .شالبة

  :أداة البحث -
الػسيمة التي يتع بػاسصتيا جسع البيانات التي تجيب يقرج بأداة البحث )   

ا وسائل القياس مثلعغ أسئمة البحث او تختبخ   ،األستبانة ،فخوضة وتدسى أيز 
  .(٘ٙ:  ٕٕٓٓ ،أبػ حػيجة وأخخوف )(. واالختبارات ،والسقابمة والسالحطة

ختبارات ذ أف االإختبارات ندب أداة لبحثيا ىي االأباحثة أف وقج وججت ال
 ،وقياس مدتػاىع التحريمي ،لمكذف عغ قجرات الصالب ،تدتعسل في السجاؿ التخبػؼ 

تسثمت أداة البحث في  وبحلظ ونػاحي القػة والزعف عشجىع. ،كتدابيع لمسفاىيعاومجػ 
 ( ٕٔ:  ٕٔٓٓ ،الشاشف)   .كداب السفاىيع الشحػيةإاختبار في 

 :تكافؤ مجسهعتي البحث -

ػعتي البحث حخصت الباحثة قبل البجء بالتجخبة عمى تثبيت التكافؤ بيغ مجس
الستغيخات التي قج تؤثخ عمى نتائج البحث غيخ تأثيخ ( في بعس )التجخيبية والزابصة

درجات شالبات مجسػعتي البحث  ،الحكاءغيخ الدابق لحلظ يجب ضبصيا وىي )الست
  .(القجرة المغػية ،سعمػمات الدابقةختبار الا ،لمعاـ الدابق في مادة المغة العخبية
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 :والسجسػعة الزابصةبيانات متغيخات التكافؤ لصالبات السجسػعة التجخيبية 
 السجسهعة الزابطة السجسهعة التجخيبية
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0 78 201 46 10 9 0 70 202 34 10 10 
9 78 204 54 14 11 9 88 196 45 8 9 
1 79 207 40 14 10 1 77 198 47 9 8 
4 87 212 62 11 9 4 84 197 33 8 9 
1 76 199 43 13 8 1 74 211 33 12 7 
1 87 203 28 17 6 1 90 200 28 16 11 
1 80 202 59 13 8 1 67 197 33 18 13 
1 80 202 62 9 10 1 82 203 50 15 9 
2 85 211 36 8 13 2 78 201 39 10 8 

01 76 210 30 9 9 01 69 200 58 6 9 
00 64 203 45 10 10 00 87 211 44 19 10 
09 85 208 34 4 4 09 84 204 59 20 4 
01 73 200 36 13 11 01 88 203 48 20 13 
04 82 198 56 14 10 04 68 202 47 9 9 
01 86 198 62 17 7 01 75 194 49 19 6 
01 84 199 46 9 9 01 69 201 44 13 10 
01 78 201 59 19 10 01 76 200 53 17 11 
01 73 194 55 11 11 01 78 204 58 10 11 
02 74 202 61 6 6 02 79 203 62 12 6 
91 78 196 32 7 7 91 85 204 45 16 8 
90 77 203 55 9 9 90 78 200 55 9 9 
99 89 207 61 6 6 99 76 208 58 14 7 
91 72 193 65 13 13 91 74 196 54 15 14 
94 90 199 56 7 7 94 79 201 61 10 7 
91 83 198 43 15 9 91 90 204 60 12 12 
91 84 204 56 20 6  
91 81 193 56 15 8  
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  صجق االختبار العاهخي:

الرجؽ الطاىخؼ لالختبار ىػ أف يقػـ عجد مغ السحكسيغ بتقجيخ مجػ تحقيق 
ف الرجؽ الطاىخؼ يتع التػصل إليو مغ خالؿ إالفقخات لمرفة السخاد قياسيا، حيث 

حكع مختز مبجئيا لسحتػيات االختبار أؼ الشطخ إلى فقخات االختبار ومعخفة ما يبجو 
ضت الباحثة الفقخات مع السحتػػ السخاد (، ولحلظ عخ ٚٔٔ: ٜٕٓٓأنيا تقيدو )ربيع، 

قياسو )أىجاؼ اكتداب السفاىيع( والسادة الجراسية عمى مجسػعة مغ الخبخاء 
)السحكسيغ( الستخرريغ في مجاؿ شخائق التجريذ والقياس والتقػيع وشمب مشيع 

 فحز الفقخات وتقجيخ مجػ صالحيتيا لقياس السحتػػ الحؼ أعجت لقياسو.

 حرمت مػافقة السحكسيغ مالحطاتيع عغ فقخات االختباروفي ضػء آرائيع و 
%(، وقج عجؿ بعس السحكسيغ ٓٛعمى صالحية فقخات االختبار وبشدبة أكثخ مغ)

وبعج أْف أجخػ الباحث التعجيالت  ،في بعس بجائل اإلجابة والرياغة المغػية لمفقخات
 السالءمة في ضػء مالحطات الخبخاء والسحكسيغ أصبح االختباراف جاىديغ.

  :ثبات االختبار

يقرج بسفيػـ ثبات درجات االختبارات مجػ خمػىا مغ األخصاء غيخ 
السشتطسة التي تذػب القياس، أؼ مجػ قياس االختبار لمسقجار الحقيقي لمدسة التي 

ياسيا، فجرجات االختبار تكػػف ثابتة إذا كاف االختػبػار يقيػذ سسة معيشة يدتيجؼ ق
ا في الطخوؼ الستبايشة التػي قج تؤدؼ إلى أخصاء القياس. فالثبات بيحه ا متدق  قياس  

لغخض الػقػؼ و (؛ ٖٔٔ: ٖٕٓٓالسعشى يعشي االتداؽ أو الجقة في القياس )عالـ، 
ا آخخ وىػ معادلة الباحثة مؤشخ  فقج استعسمت  ،عمى مجػ ثبات االختبار

)الفاكخونباخ(. إَف ىحا السعامل يذيخ إلى الخاصية الجاخمية التي يتستع بيا االختبار 
ا إلى أَف االختبار يز  أحرائية بيغ الفقخات، وتذيخ إلوالتي تشذأ مغ العالقة ا

ثبات بيحه ، وألجل استخخاج الاا عام  شي أَف جسيع الفقخات تقيذ متغيخ  وىحا يع ،متجانذ
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( وىػ ٘ٚ.ٓإذ بمغ معامل الثبات ) ؛الييا سابق  إالصخيقة استخجمت عيشة الثبات السذار 
 معامل جيج يذيخ إلى تجانذ االختبار.

  :عخض الشتائج وتفديخها

أثخ نطخية الشحػ الػضيفي في قػاعج وؿ الحؼ نرو )لمتحقق مغ اليجؼ األ
استعسمت الباحثة إختبار قيسة )ماف وتشي( (  دبيالمغة العخبية عشج شالبات الخامذ األ

جسػعتي لستػسط الختب بيغ م( 0ٓ٘ٓحرائي عشج مدتػػ داللة )إلإليجاد الفخؽ ا
 .البحث التجخيبية والزابصة

كداب السفاهيم الشحهية إختبار اقيسة مان وتشي الدائية والسحدهبة والججولية لجرجات 
 البعجي لطالبات مجسهعتي البحث

 متهسط العجد السجسهعة
 الختب

مدتهى الجاللة االحرائية عشج  قيسة مان وتشي الدائية مجسهع الختب
 (1011مدتهى)

 الججولية السحدهبة

  احرائي  إدالة  0021 10111 121011 11091 91 التجخيبية
 410011 02091 91 الزابطة

 ضيخ مغ خالؿ الججوؿ أعاله أَف متػسط الختب لمسجسػعة التجخيبية والبالغ 
ولستػسط رتب السجسػعة الزابصة البالغ ( 0ٜ٘ٓٙٛ( بسجسػع الختب )0ٕٖٖٓ)
(0 فبمغت قيسة ماف ويتشي الدائية السحدػبة 0٘ٓٔٛٗ( بسجسػع الختب)0ٕٜٙٔ)
(0 وعشج مدتػػ 0ٜٙٔ( وىي أكبخ مغ قيسة ماف وتشي الججولية والبالغة)0ٖٖٖٖ)

( وىحا يجؿ عمى وجػد فخؽ ذؼ داللة إحرائية بيغ متػسط رتب درجات 0ٓ٘ٓداللة)
شالبات مجسػعتي البحث لرالح السجسػعة التجخيبية؛ ألف متػسط الختب والػسط 
الحدابي لمسجسػعة التجخيبية أكبخ مغ متػسط الختب والػسط الحدابي لمسجسػعة 
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ذات داللة  لى التي تؤكج أنو ليذ ىشاؾ فخوؽ و األ حلظ تخفس الرفخيةوب ،الزابصة
 . بيغ متػسصي درجات مجسػعتي البحث إحرائية

 وتخجع الباحثة سبب الشتيجة إلى ما يأتي:

 كداب السفاىيع الشحػية مغ خالؿ إثخ في أليا نطخية الشحػ الػضيفي إف 
عمى بيغ السجسػعة التجخيبية  التي كذفت عغ وجػد فخوؽ جػىخيةنتائج البحث 

 تي:حداب السجسػعة الزابصة، ويعدػ ذلظ إلى أسباب عجة، ىي كاآل
تسيد نطخية الشحػ الػضيفي بػضػح األىجاؼ التعميسية الخاصة بو وتشاسقيا مع  -ٔ

إذ سيل عمى الصالبات عسمية التعمع  ؛ىجاؼ العامة لسادة قػاعج المغة العخبيةاأل
 ثشاء تجريذ مػضػعات قػاعج المغة العخبية.أعجاد تاـ في استوجعميا ذات أثخ شيب و 

ثخائية السختمفة والتسخيشات الرفية عمى زيادة معخفة أثخت الشذاشات اإل -ٕ
الصالبات لمسػضػعات قػاعج المغة العخبية، مسا يجعميا أكثخ فائجة في التعمع 

 وإمكانية تصبيقيا في دروس ججيجة أخخػ لشطخيات تعميسية أخخػ.
ساعج التجريذ مغ خالؿ نساذج واستخاتيجيات  حجيثة عمى وفق نطخية الشحػ  -1

كداب السفاىيع الشحػية عشج إالػضيفي  لمسجسػعة التجخيبية عمى رفع مدتػػ 
وإفَّ استعساؿ  ،وىحا قج ال نججه في الصخيقة التقميجية الستبعة ،الصالبات

 .ااألنذصة والتقػيع السدتسخ أسيع أيز  

   Conclusionsاالستشتاجات:     
 -في ضهء الشتائج التي تهصمت إليها الباحثة تدتشتج ما يأتي:

  أىسية تشطيع البيئة الرفية التعميسية لمصالبات عمى وفق نطخية الشحػ الػضيفي
ة صحيحة ىجاؼ السخسػمة برػر لى األإالحؼ مغ شأنو تػجيو سيخ عسمية التعميع 

 االستجابات. ستقباؿامغ خالؿ إثارة متغيخات و 
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  ستخاتيجيات ونساذج تعميسية مختمفة تزسشت نذاشات تعميسية استعساؿ االتشػع في
 ضسغ البخنامج السقتخح الحؼ يؤدؼ إلى تحقيق األىجاؼ التعميسية السشذػدة.

  ثخائية تتفق مع التخبية الحجيثة التي إلنذصتو السختمفة اأتشػع محتػػ البخنامج السقتخح و
؛ إلثارة إستعجاد وميػؿ ودافعية  الستعمسيغ وزيادة بخامج تعميسية ججيجةعػ إلى بشاء تج

 نذاشيع وفاعميتيع نحػ نطخيات حجيثة ومشيا نطخية الشحػ الػضيفي. 
  )صحة ما تحىب إليو معطع األدبيات في تأكيجىا عمى جعل الصالب)الصالبة

البة في عسمية مشو تبجأ وبو تشتيي مؤكجا  مذاركة الص ،محػر لمعسمية التعميسية
 التعمع، وىحا ما أكجه البخنامج السقتخح لشطخية الشحػ الػضيفي.

  Recommendationالتهصيات:
 في ضهء الشتائج التي أسفخ عشها البحث الحالي تهصي الباحثة بسا يأتي: 

  تجريب مجرسّي ومجرسات مادة قػاعج المغة العخبية عمى البخنامج السقتخح عمى وفق
الػضيفي مغ خالؿ إعجادىع في كميات التخبية والتخبية األساسية أو الشطخية الشحػ 

 في الجورات التجريبية التي تقاـ في مجيخية اإلعجاد والتجريب في مجيخيات التخبية.

  التأكيج عمى  معخفة مجرسي ومجرسات المغة العخبية عمى أىسية  مبادػ نطخية الشحػ
 بي في مادة قػاعج المغة العخبية.دألالػضيفي في تجريذ شالبات الرف الخامذ ا

 ضخورة قياـ كميات التخبية ومعاىج السعمسيغ ومخاكد تصػيخ شخائق التجريذ، 
مغ أجل إكداب اليب مبادػ نطخية الشحػ الػضيفي بتجريب وتأىيل األفخاد عمى أس

 السفاىيع الشحػية لمصالبات.
  الػضيفي في التجريذ إعجاد كتيب لسجرسي المغة العخبية بأىسية نطخية الشحػ

وتبريخ السجرسيغ والسجرسات باالبتعاد عغ الشسصية في التجريذ واالعتساد عمى  
 الشطخيات الحجيثة.
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  Suggestionsالسقتخحات: 

 جخاء الجراسات اآلتية:إلمبحث الحالي تقتخح الباحثة  ستكساال  ا
الثاني  إجخاء دراسة مساثمة لمجراسة الحالية في صفػؼ دراسية أخخػ كالرف -0

 والسخحمة الجامعية. ،متػسط والخابع األدبي
إجخاء دراسة مساثمة لمجراسة الحالية في مػاد تعميسية أخخػ كالبالغة واألدب  -9

 والشرػص. 
إجخاء دراسة مساثمة لمجراسة الحالية في متغيخات أخخػ كتشسية السيارات  -1

 عخبية.االعخابية والتفكيخ العمسي والتحريل في مادة وقػاعج المغة ال
إجخاء دراسة مساثمة لمجراسة الحالية في متغيخ الجشذ إلثبات أىسية البخنامج  -4

 السقتخح عمى وفق نطخية الشحػ الػضيفي.
إعجاد بخنامج قائع عمى وفق نطخية الشحػ الػضيفي في تشسية ميارات الشحػ  -1

 تمفة.الػضيفي عمى ميارات القخاءة والكتابة عشج الصمبة في السخاحل التعميسية السخ
تحميل محتػػ كتب المغة العخبية بالسخحمة الثانػية في ضػء ميارات الشحػ  -1

 الػضيفي.
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 :لسرادرالسخاجع وا
 "ـٜٜٙٔ ،القاىخة ،بخاىيع، عبج العميع"  الشحػ الػضيفي، دار السعارؼإ. 
 "عساف ،دار جخيخ لمشذخ والتػزيع ،ساليب التجريديأ"الػجيد في  ةسالع نادر عصي ،بػ زايجأ، 

 . ـٖٕٔٓ ،ردفاأل
  "تحقيق  ،لداف العخبجديقي السعخؼ " األ نرارؼ،األ ،بغ مشطػر، جساؿ الجيغ، حسج بغ مكـخا

 ـ.ٖٕٓٓحسج حيجر، دار السكتب العمسية، بيخوت، أكامخ 
 د.ت ،مكتبة شخابمذ العمسية العالسية ،ٔط ،التجريذ فمدفة ػ أىجافو ػ تقشياتوتخكي خباز " ،" البيخماني. 
 "  دار الكتاب  ،ةفي ضػء االتجاىات الحجيث ةالعخبي ةتعميع المغعبج الدالـ يػسف " ،ةالجعافخ

 .ـٕٗٓٓ ،بيخوت ،الجامعي
 "القاىخة ،دار الشيزة العخبية ،" عمع الشفذ التخبػؼ جابخ عبج الحسيج ،جابخ، ٜٕٔٛ. 
 "ـٖٜٚٔ ،القاىخه ،مصابع الييئة السرخيو العامو لمكتاب ،المغة العخبيو معشاىا ومبشاىاتساـ"  ،حداف.   
 "بخنامج مقتخح في تجريذ الشحػ الػضيفي لصالب السخحمة الثانػية" حسج دمحم عميأ ،رشػاف، 

 .ـٜٙٛٔ ،سيػطأجامعة  ،كمية التخبية ،رسالة دكتػراه غيخ مشذػرة
 "ـٜٕٓٓ ،ردفاأل ،عساف ،دار السديخة لمشذخ والتػزيع والصباعة ،ٕط ،" قياس الذخريةدمحم شحاتو،ربيع  . 
  "دار  ،ٔج ،اتجاىات حجيثة في تجريذ المغة العخبيةسساء تخكي داخل " ،سعج عمي ،زايخ

 .ٖٕٔٓبغجاد  ،السختزى
  "ـٜٜٚٔ ،سالميةالجامعة اإل ،ٔط ،" السخشج في تجريذ المغة العخبية ةدمحم شحاد ،زقػت  . 
  "مكتبة  ،نساشيا العمسيةأالمغػية وانصباعاتيا السدمكية و  فغ التجريذ لمتخبية" دمحم صالح ،سسظ

 . ـٜٙٛٔ ،القاىخه ،نجمػ السرخيةاأل
 "ـٜٜٙٔ ،عساف ،دار صفاء ،الجامع في المغة العخبية .خخوف آنايف و  ،سمساف. 
 "الجار السرخية  ،ضبيو سعيج" تجريذ الشحػ العخبي في ضػء االتجاىات الحجيثة ،الدميصي

 ـ. ٕٕٓٓ ،المبشانية
 "أساليب تجريذ المغة العخبية بيغ الشطخية والتصبيقدمحم فؤاد الحػامجة  ،راتب قاسع ،عاشػر "، 

  .ٖٕٓٓ ،عساف ،دار
 "ةمعالجة قخآنية ونبػية وتخاثي ،اا والتدام  ا وتحجث  تعمس   ةالعخبي ةفي فزل المغحسج عبج "أ ،عػض،  

 .ـٕٓٓٓ ،القاىخه ،دار الكتب لمشذخ ،ٔط 
 "ـٜٜٚٔ ،الكػيت ،والشذخ ةدار العمـػ لمصباع ،اوضيفي   ةالعخبي ةنحػ تعميع المغداود "  ،عبجه.  
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 "ـٕٓٓٓ ،القاىخه ،دار الفكخ العخبي ،ٔط ،حسج" تجريذ فشػف المغة العخبيةأعمي  ،مجكػر. 
  ـٕٙٓٓ ،ٔط ،الخباط ،مافي في الفكخ العخبي القجيع دار األحسج " السشحشى الػضيفأ"الستػكل.  
 "ـ.ٜٜٚٔ ،ٔط ،الجار البيزاء ،دار الثقافة ،لى البشية السكػنيةإمغ البشية الجسمية أحسج " ،الستػكل 
 ـٜ٘ٛٔ ،ٔط ،الجار البيزاء ،دار الثقافة ،في المغة العخبية ةالػضائف التجاوليحسج "أ الستػكل. 
 "ردفاأل ،عساف ،والشذخ ةدار البذيخ لمصباع ،" دليمظ في ترسيع االختباراتسمسى زكي ،الشاشف،ٕٓٓٔ  . 
 مقارنة السشاىج التخبػية في الػشغ العخبي ةومحدغ عمي عصي ،عبج الخحسغ عبج ،الياشسي .

   .ـٜٕٓٓ ،ماراتاإل ،دار الكتاب الجامعي ،والعالع
 في  ثخ التعميعأقتخح في الشحػ الػضيفي عمى بقاء ثخ بخنامج مأ ،عبج السقرػد ةعصي ،يػسف

 ساسياألولى مغ مخحمة التعميع لجػ تالميح الحمقة األ ةلى التعبيخ والقخاءة الجيخيإانتقالو  ،الشحػ
 . ـٖٜٜٔ ،جامعة الدقازيق ،رسالة دكتػراه غيخ مشذػره و كمية التخبيةو 

 


