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 ملخص البحث

يدرس البحث الحالي مشكلة استتعاا  الت ا الارحلتة اادداديتة ع توام الجاتب العر  تة 

في كتا اتهم التعب رية وقدرتهم دلى التنويع في استعاا  هذه الجاب ماا يزيد متن ماال تة 

الاوضودات التي يكتبو ها ويدلب دلى متد  كفتاهتهم الليويتة وقتدراتهم التعب ريتة   وقتد 

تعتترا دلتتى ع تتوام هتتذه الجاتتب الاستتتعالة متتن قبتتب ال تت ا فتتي هتتدا البحتتث الحتتالي ال

كتا اتهم التعب ريتة   لتذلف ف تد حتدد الباحتث ع توام الجاتب التتي متن الااكتن عن تت تانها 

كتا ات ال  ا ومن ثم حدد مجتاع  حثه    ا مدينة  ع و ة الاركز واختار من   تنهم 

( الالت  متن  011تتي تاثلتب  ت    مجاودة من ال  ا ل اثلوا د نة البحث اعصتل ة وال

ثتت م متتدارس متتن متتدارس مدينتتة  ع و تتة الاركتتز . و عتتد عن حتتدد الاوضتتوم التعب تتر  

درضتته دلتتى مجاودتتة الوبتتراه والاتوااتت ن فتتي الليتتة العر  تتة والرا تت  تدريستتها   

فحدد الباحث يوما معلوما الختبتار ال ت ا و عتد امتراه االختبتار ماتع الباحتث كتا تات 

ام  تحل لها وتان فها  حس  هدا البحث الاحدد و عد ان فرغ الب ا تات فتي ال  ا ثم ق

استبا ه عددها لهذا اليرض قام  تحل ب الب ا ات وحساا التكرارات التتي ههترت ع توام 

الجاب الاستعالة من قبب ال  ا فتي كتا تاتهم التعب ريتة ف هتر للبحتث عن ع توام الجاتب 

ارات موتلفتتة ومتباينتتة وقتتد تر تتب متتن الارتبتتة الاحتتددف فتتي االستتتبا ة قتتد ههتترت  تكتتر

اعولتتى التتى الارتبتتة اعخ تترف و حستت  الترت تت  اعتتتي   الارتبتتة اعولتتى الجالتتة الفعل تتة 

فعلها ماضي ثم شبه الجالة من الجار والاجرور  ثم الجالتة االستا ة متن كتان وعخواتهتا 

 تة فعلهتا م تارم ثتم الجالتة ثم مالة ان وعخواتها ثم مالة الابتدع والوبر ثم الجالة الفعل

الفعل تة فعلهتتا اعمتتر ثتتم مالتتة االستتتفهام ثتتم شتبه الجالتتة   ال تترا (  ثتتم مالتتة الحتتا  ثتتم 

 الارتبتتة اعخ تترف مالتتة الشتترال ( و عتتد ان دتترض الباحتتث النتتتا   التتتي ههتترت حتتاو  

ال  ام  تفست ر ههورهتا  هتذه التكترارات والنست  الااويتة ادتاتادا دلتى خبرتته التعل ا تة 

mailto:kasim878@yahoo.com


  9102لسنة   حزيرانوالسبعون . الثامن ......... العدد............................مجلة الفتح ..............................

//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq    

 

-832- 
 

 

 

و تتالرموم ىلتتى اعد  تتات والااتتادر التتتي يوتتتع  هتتا الاوضتتوم فكتتان تفستت ر النتتتا   

 الفاب اعخ ر من البحتث . ثتم عوصتى الباحتث  عتدد متن التوصت ات واقتترن دتددا متن 

الا ترحات عم   ان تستتف د منهتا الجهتات الاست ولة دتن التعلت م ويستتف د منهتا البتاحثون 

 وير تعل م اللية العر  ة وع ناه هذه اللية الكرياة .في ىمراه دراسات مست بل ة تنفع ت 

 

Types Of Sentences Used in composition among preparatory 

school students   

Assistant instructor: Qassim Mohammed Aboud Al Amiri 

Ministry of Education/ Directorate of Education Diyala   

 

Abstract : 

 The current study aims at examining the preparatory school 

students' use of the various types of Arabic sentences in 

composition  and the ability of diversifying such sentences to 

increase the aesthetics of the subjects they are writing and 

demonstrate the extent of their language proficiency and 

expressive abilities in writing  

So, the aim of the current research is to identify the types of 

sentences used by students in their composition writings, as the 

researcher identified the types of sentences that may be included 

in the students' writings. He then identified his research 

community with the students of Baquba city. He chose a group of 

students to represent the original sample which consisted of (100) 

students from three schools in Baquba center. Accordingly, the 

researcher identified the students' writings and then analyzed 

them and categorized them according to the specific research 

goal. After completing the data in a questionnaire prepared for 

this purpose, he analyzed the data and calculated the frequencies 

that appeared for the types of sentences used by the students in 

their writings. The research exposed that the types of sentences 

specified in the form appeared with different and various 

frequencies ranking respectively from the first to the last sentence 

as in (the first rank is the verb phrase whose verb is in the past 

tense, then the prepositional phrase, noun phrase comes later, and 

then again the verb phrase comes with present tense, and finally, 

the interrogative comes and the adverbial clause).    
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After the researcher presented the results that appeared to try to 

explain the emergence of these frequencies and percentages 

depending on the experience of education and reference to the 

literature and sources that are concerned with the subject was 

interpretation of the results chapter For a recent research. He then 

recommended a number of recommendations and proposed a 

number of suggestions hoping that those responsible for education 

would get benefit from in conducting future studies that would 

increase the development of Arabic language in education and 

other disciplines.  

 الفصل االول : التعريف بالبحث

 :   مشكلة البحث -اوال

ال يوفتتتتى دلتتتتى الجا تتتتع ال تتتتعب ال تتتتاهر الواضتتتتح  تتتتتعلم الليتتتتة العر  تتتتة ودلتتتتى 

ما تتتتع الاراحتتتتب الدراستتتت ة و كتتتتب فرودهتتتتا ومهاراتهتتتتا . وقتتتتد عمريتتتتب الدراستتتتات 

والبحتتتوم للحتتتد متتتن هتتتذه ال تتتواهر او الت ل تتتب متتتن حتتتدتها فتتتي الاتتتدارس   ودلتتتى 

 تتتالتعل م . التتترمم متتتن كتتتب مهتتتود البتتتاحث ن والاتتتر  ن  فتتت  تتتتزا  تاثتتتب د بتتتة كب تتترف 

وقتتد يكتتون التعب تتر احتتد فتتروم الليتتة التتتي تمختتذ قتتدرا اكبتتر متتن هتتذه الاشتتكلة لكتتون 

التعب تتتتر هتتتتو محاتتتتلة الاهتتتتارات الليويتتتتة واليايتتتتة متتتتن تعلاهتتتتا فتتتتالفروم اعختتتتر  

 وسا ب يستعالها الفرد ا تاج التعب ر الليو  الاح ح . 

متتتود مشتتتكلة لتتتد  وقتتتد عكتتتد عهتتتب التر  تتتة والتعلتتت م ومنتتتذ متتتدف ل ستتتب  ال اتتت رف و

الاتعلاتتتت ن فتتتتي ىت تتتتان درس التعب تتتتر والتتتتتاكن متتتتن مهاراتتتتته وى تتتتتاج موضتتتتودات 

تعب ريتتتتة تتاتتتتب  م هتتتتا م تتتتدف . ىت يعتتتتا ي املتتتت  الاتعلاتتتت ن متتتتن هتتتتذا التتتتدرس وال 

يوفتتتي الهتتتروا منتتته وان م تتتاهر التهتتترا لتتتد  ال لبتتتة متتتن الكتا تتتة والتعب تتتر تكتتتاد 

 0294س .   ى تتتتتراه م   الاتتتتتدارتكتتتتتون هتتتتتاهرف لتتتتتد  قستتتتتم كب تتتتتر متتتتتن ال لبتتتتتة  

:062  ) 

ل تتتد كبتتتر حجتتتم هتتتذه الاشتتتكلة  فعتتتب ان دتتتددا متتتن الادرستتت ن يعتتتدون هتتتذا التتتدرس 

درستتتتا للراحتتتتة واالستتتتتراحة وال يع رو تتتته اعها تتتتة التتتتتي يستتتتتح ها   فتتتتي حتتتت ن ان 

 ح   تتتتته مل تتتتب اليايتتتتة د تتتت م اليتتتترض يحتتتتتم دلتتتتى الاتتتتدرس التح تتتت ر الج تتتتد لتتتته 

اعد  تتة ل كتتون قتتادرا دلتتى عن يتتدير هتتذا التتدرس وت تتوير كفاياتتته الليويتتة ومهارتتته 

 اتتتا يح تتت  مايتتتته الليويتتتة والتعل ا تتتة   فتتتي حتتت ن ىن التتتدرس ىتا ختتت  متتتن كتتتب متتتا 

 (   48:  0248يته العل ا   ال اهر   تكر اه فا ه يتولى دن فا دته الع اى وما

ويستتتهم الادرستتتتون  هتتتتذه الاشتتتكلة ىت ع هتتتتم ياارستتتتون العام تتتة  تتتتمكثر اعوقتتتتات وال 

لفتتتون ع فستتتهم  ت تتتويم عخ تتتاه اللبتتتتهم وتاتتتويبها وان التتتتردد الشتتتا ع دنتتتدهم عثنتتتاه يك

التتتدريي يولتتد ا عتتدام ث تتة ال التت   الاتتدرس ومتتن ثتتم ف تتدان ال التت  لث تتته  نفستته                       

 (   901:  9112  زايد   

وتشتتتارل الاتتتدرس الري تتتته  التتتتدريي التتتتي هتتتي اعختتتر  تهاتتتب مشتتتاركة ال التتت  

 العال تتتة وتجعتتتب دوره هامشتتت ا فهتتتو ال يشتتتارل  اخت تتتار الاوضتتتودات ومناقشتتتتتها 
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و تتادرا متتا ي تترن البستت ا متتن عفكتتاره ومشتتادره عثنتتاه التتدرس وتلتتف كتتون الاتتتكلم 

 ب تتر والتتتكلم فتتي مع تتم اعوقتتات هتتو الاتتدرس ماتتا ي تتعب قتتدرف ال التت  دلتتى التع

 (   914:  9112  داشور وم داد    

وي تتتت ب  عتتتتي البتتتتاحث ن ان ستتتتب  الاشتتتتكلة يعتتتتود ىلتتتتى دتتتتددا متتتتن اعستتتتباا وال 

ي تاتتر دلتتى ستتب   ع نتته فهتتي تعتتود ىلتتى الرا تت  التتتدريي الاتبعتتة عثنتتاه التتتدريي 

لع تتتم  ع تتتها ودتتتدم فادل تتتة  ع تتتها ا ختتتر وقاتتتور م رهتتتا دلتتتى متا عتتتة الت تتتور 

ومشتتتادرهم وم تتتولهم   ويشتتتارل  هتتتذه الاشتتتكلة الاتتتدرس التتتذ  ال  مفكتتتار ال لبتتتة 

يستتتتتتعاب الليتتتتتة الفاتتتتتحى ىثنتتتتتاه التتتتتتدريي و ياتلتتتتتف الكفايتتتتتات الليويتتتتتة ال زمتتتتتة 

لتتتتتدريي مايتتتتة الليتتتتة وهتتتتدفها   التعب تتتتر ( متتتتع دتتتتدم ال تتتتدرف دلتتتتى توه تتتتب الب اتتتتة 

التعل ا تتتتة لودمتتتتة هتتتتذا التتتتدرس الاهتتتتم و تتتتالتي فهتتتتم ي اتتتترون  يتتتترس الاهتتتتارات 

: 9114زمتتتة لااارستتتة التعب تتتر الستتتل م متتتن قبتتتب اللبتتتتهم   الهاشتتتاي والتتتدل اي  ال 

94  ) 

ويتتتر  الباحتتتث ومتتتن ختتت   ماارستتتته التتتتدريي لاتتتدف م تتتر قل لتتتة ومتتتن استتتت  م 

عراه دتتتتدد كب تتتتر متتتتن مدرستتتتي الاتتتتادف  الاحاف تتتتة ىن مشتتتتكلة ال تتتتعب ال تتتتاهر 

ن والواضتتتتتح  تتتتتدرس التعب تتتتتر والتتتتتذ  يعتتتتتا ي منتتتتته املتتتتت  ال لبتتتتتة عصتتتتتبحب متتتتت

الاشتتتتك ت الادرستتتت ة ال تتتتاهرف والتتتتتي تت لتتتت  حلتتتتوال وم ترحتتتتات للحتتتتد منهتتتتا او 

الت ل تتتتب متتتتن حتتتتدتها والعاتتتتب دلتتتتى ىمتتتتراه الدراستتتتات والبحتتتتوم التتتتتي متتتتن شتتتتم ها 

تحديتتتد اعستتتباا الح   تتتة التتتتي ت تتتب وراه ههتتتور وداتتت  هتتتذه الاشتتتكلة ومتتتن هنتتتا 

ل لبتتتة عثنتتتاه متتتاهت فكتتترف البحتتتث الحتتتالي لدراستتتة ع تتتوام الجاتتتب التتتتي يستتتتعالها ا

كتا تتتتاتهم التعب ريتتتتة والتتتتتي تعت تتتتد الباحتتتتث ومتتتتن ختتتت   متتتتدف خدمتتتتة  تتتتالتعل م ومتتتتن 

استتتت  م عراه دتتتددا كب تتترا متتتن مدرستتتي الاتتتادف عن هنالتتتف دتتتدم تتتتوازن  تتت ن ع تتتوام 

الجاتتتتب التتتتتي يستتتتتعالها ال لبتتتتة وى هتتتتم يستتتتتعالون ع تتتتوام دون عختتتتر    عو ع هتتتتم ال 

. وهتتتتتذا متتتتتا يتتتتت د  ىلتتتتتى افت تتتتتار يستتتتتتعالون ع تتتتتوام مع نتتتتتة متتتتتن ع تتتتتوام الجاتتتتتب 

الاوضتتتودات التعب ريتتتة التتتتي تكتبهتتتا ال لبتتتة ىلتتتى دناتتتر الب متتتة والتنويتتتع وى هتتتم 

 تتذلف يف تتدون متتزها ليويتتا مهاتتا فتتي كتا تتاتهم . لتتذا ف تتد حتتاو  الباحتتث ومتتن ختت   

 حثتته هتتذا ااما تتة دلتتى التستتام  اعتتتي ل متتا ع تتوام الجاتتب  التتتي يستتتعالها ال لبتتة 

 التعب رية ل  عثناه كتا اتهم

 

 :  أهمية البحث -ثانيا

الليتتتة العر  تتتة ليتتتة كرياتتتة شتتتريفة كرمهتتتا غ تعتتتالى  تتتان كا تتتب ليتتتة التتتوحي وليتتتة 

َ تتتاّ َدَر ِ  تتتاّ ال تتتران الكتتتريم وحف هتتتا  حفتتت  كتا تتته   ىت قتتتا  تعتتتالى:  }ىِ َّتتتا عَ َزلانَتتتاهآ قآرا

تتتما تَعا ِلآتتتوَنة  ستتتورف يوستتتب: ا يتتتة  الشتتترم الشتتتريب وليتتتة ليتتتة (وهتتتي عي تتتا 9لََّعلَّكآ

قومتتته التتتتي  تتتال ران تشتتترفب ود اتتتب ودلتتتب وكتتتان لهتتتا الشتتتمن الكب تتتر  تتت ن اعمتتتم 

والاجتاعتتتات فكا تتتب امتتتة العتتترا تفتوتتتر  تتتذلف وستتتتفتور ىلتتتى َختتتر التتتد  ا  تتته وال 

فوتتتر اكبتتتر متتتن هتتتذا   فتتتال ران الكتتتريم كتتت م البتتتار  متتتب شتتتا ه وتعتتتالى تكتتتره  تتته 

 يوحد الوال  ويعبد وياجد . 
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زت العر  تتتة دتتتن ليتتتات العتتتالم اعختتتر   عتتتدد كب تتتر متتتن الاا تتتزات التتتتي ل تتتد امتتتتا

تبتتت ن ع هتتتا ليتتتة دال تتتة ستتتام ة . ف تتتد امتتتتازت  دقتتتة الاعتتتا ي وستتتعة الاستتتاحة الفكريتتتة 

والليويتتتة واستتتت ادتها دلتتتى التجتتتدد وتول تتتد الاعتتتا ي الجديتتتدف ولهتتتا التفتتتو  الفنتتتي 

شتتتت ا    الستتتامرا ي دلتتتى ستتتا ر الليتتتات اعختتتر  فهتتتي ليتتتة اادتتتراا وال  تتتاس واال

( وياتتتتفها متتتتواد ف  تتتتو  ل العر  تتتتة ليتتتتة د  اتتتتة قويتتتتة عمتتتتة كرياتتتتة 4:  9101  

د  اتتتتتة   وقتتتتتد حاف تتتتتب دلتتتتتى قوامهتتتتتا و  امهتتتتتا وك مهتتتتتا     را هتتتتتا الكتتتتتريم   

وتتتتترام دزهتتتتا اع تتتتي البتتتتارم التتتتوا  العاتتتتور التتتتتي م تتتتب منتتتتذ زمتتتتن العاتتتتر 

يتتتتة الك تتتتان    استتتت ة الجتتتتاهلي وحتتتتتى داتتتتر ا هتتتتذا  و التتتتتزا  الليتتتتة العر  تتتتة قو

(                                                                                                    99:  0244اعفنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتان   مستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدامة اايثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتار.  متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتواد   

وهتتتي  حتتت  تعتتتد الكتتتا ن الليتتتو  الحتتتي التتتذ  لحتتت   كتتتب دوامتتتب التجديتتتد متتتن  شتتتوه 

ف تتتد ت تتتورت العر  تتتة احتتتتوت العر  تتتة كتتتب هتتتذه وارت تتتاه وت تتتور وتبتتتد  و اتتتو   

التع  تتتتدات ووستتتتعتها ولتتتتم تتولتتتتب دتتتتن خاصتتتت ة متتتتن خاتتتتا ع الليتتتتة ع هتتتتا ليتتتتة 

كاملتتتة ال تفت تتتر ىلتتتى شتتتيه فتتتي الليتتتات اعختتتر    ف تتتدرتها دلتتتى التول تتتد اكبتتتر منتتته 

فتتتي  تتتاقي الليتتتات فهتتتي ليتتتة دا  تتتة الجتتتذور كث تتترف الفتتتروم واعفنتتتان واعماتتتان 

حتتتة الشتتتاموة  تتت ن الليتتتات   وقتتتد تاتعتتتب  واا اتتتها العال تتتة واعورا  فهتتتي الدو

 (   09: 9114دلى مرالعاور واعزمان واعم ا  ما فى   

وتتا تتتز العر  تتتة  م هتتتا ليتتتة مر تتتة وقتتتادرف دلتتتى استتتت عاا كتتتب الافتتتردات والتراك تتت  

الليويتتة الاعر تتة متتن الليتتات اعختتر  لاتتا لهتتا متتن قا ل تتة دلتتى االشتتت ا  والتعريتت  

هتتتتي متتتتع تلتتتتف كلتتتته متتتتن عكثتتتتر ليتتتتات اعرض حفاهتتتتا دلتتتتى تراثهتتتتا الكب تتتترين و

وعصتتتولها وهتتتي متتتع تلتتتف عثتتتر  الليتتتات متتتن ح تتتث اعصتتتوات والا تتتاالع والاعتتتا ي 

 (   64:  9113والتراك   الليوية .  الشوا كة   

والليتتتة مهتتتارات ومتتتن يريتتتد الحاتتتو  دلتتتى الالكتتتة الليويتتتة دل تتته ىت تتتان مهاراتهتتتا   

وال تتتتتراهف والكتا تتتتتة ( وكلهتتتتتا  تتتتتنفي ال تتتتتدر متتتتتن  الر  ستتتتتة   االستتتتتتاام والحتتتتتديث

اعها تتتة وال زيتتتادف  واحتتتدف متتتن هتتتذه الاهتتتارات دلتتتى اعختتتر  متتتن ح تتتث اعها تتتة   

ىال ىن ترت تتت  اكتستتتاا هتتتذه الاهتتتارات يترتتتت  دلتتتى الترت تتت  الستتتا    تتتالن ر ىلتتتى 

زمتتتن اكتستتتاا الاهتتتارف متتتن قبتتتب اا ستتتان ف تتتا فتتتالفرد يستتتتاع عوال ثتتتم يتحتتتدم ثتتتم 

كتتتت  . لكتتتون هتتتذه الاهتتتارات مرتب تتتة  ا تتتاهر الناتتتو اا ستتتا ي اعختتتر  ي تتترا ثتتتم ي

و اتتتتتو الحتتتتتواس وال تتتتتدرات الع ل تتتتتة والفكريتتتتتة   والاهتتتتتم عي تتتتتا هتتتتتو الترك تتتتت  

الفستتتت ولومي الع تتتتو  لا ستتتتان. فاا ستتتتان ال يتتتتتكلم متتتتا لتتتتم يستتتتاع  اتتتتاتج يتتتتتكلم 

قبتتتب مثلهتتتا لتتتذلف كا تتتب مهتتتارف االستتتتاام قبتتتب الحتتتديث وكتتتذلف فهتتتو ي تتترا الاكتتتتوا 

عن ي تتدر دلتتى تكتترار الكتا تتة . ولاتتا كا تتب الكتا تتة َختتر الاهتتارات فهتتي قاتتة الناتتو 

الجستتاي وهتتي عي تتا تت لتت  قتتدرات د ل تتة وفكريتتة عدلتتى متتن تلتتف ال تتدرات التتتي 

 تت لبها الاهارات قبلها . 

والكتا تتتتة ع تتتتوام وتاتتتتن فات دتتتتدف  حستتتت  اعمتتتتراض والوستتتتا ب ىال ع هتتتتا  تتتتالعاوم 

عو كتا تتتة تعب ريتتتة عو كتا تتتة ى داد تتتة ك فتتتاعولى كتتتب كتا تتتة  فهتتتي ىمتتتا كتا تتتة وه ف تتتة

الوهتتتتا ب والاعتتتتام ت ودال تتتتات التحاتتتت ب الدراستتتتي وم تتتتره . وامتتتتا اا داد تتتتة 

فهتتتتي كتا تتتتة اعد تتتتاه والشتتتتعراه والابتتتتدد ن والفنتتتتا  ن   وامتتتتا الكتا تتتتة التعب ريتتتتة 
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 لبتتتة والتتتتي هتتتي موضتتتوم  حثنتتتا فهتتتي متتتا تتاثتتتب  كتتتب ع تتتوام الكتا تتتة التعب ريتتتة لل

وم تتترهم . ومتتتا يواتتتنا فتتتي  حثنتتتا هتتتو الكتا تتتة التعب ريتتتة لل لبتتتة والوقتتتوا دلتتتى 

ع تتوام التراك تت  الليويتتة التتتي تت تتانها هتتذه الكتا تتات وتلتتف عها تتة هتتذه الكتا تتات 

 في تنا ة الاتعلا ن من الجوا   الاعرف ة والاهارية والفكرية والومدا  ة . 

متتتن تعلتتتم الليتتتة وىت تتتان مهاراتهتتتا   ىت ان فتتتالتعب ر مايتتتة التعلتتت م والهتتتدا الانشتتتود 

فتتتروم الليتتتة اعختتتر  تعتتتد وستتتا ب مع نتتتة لتح  تتت  هتتتذه اليايتتتة . فتتتالتعب ر دلتتتى هتتتذا 

ال تتتدر متتتن اعها تتتة والرقتتتي لكو تتته وستتت لة االتاتتتا   تتت ن اعفتتتراد ووستتت لة الفهتتتم 

واافهتتام   تتنهم وان ع  تعثتتر  تتتالتعب ر يتت ثر ستتلبا فتتي دال تتتة االتاتتا   تت ن اعفتتتراد 

 تت ن الفتترد و فستته و تت ن الفتترد وتعلاتته   ات يترتتت  دلتتى هتتذا التتتمخر  التواصتتب  تتب 

 خلتتت   تتتالناو الفكتتتر  والومتتتدا ي والاهتتتار  يتتت د  ىلتتتى زدزدتتتة ث تتتة الفتتترد  ذاتتتته . 

 (   036:  9114  الدل اي والوا لي   

فتتتالتعب ر يشتتتكب ح تتتزا كب تتترا فتتتي ح تتتاف اا ستتتان ع تتته الوستتت لة الاهاتتتة ل تاتتتا   

مجتاعتتتته   وهتتتتو اعداف اعكثتتتتر عها تتتتة  تتتتالتعل م ومتتتتن ماارستتتتته يتتتتتعلم   نتتتته و تتتت ن 

اا ستتتتتان مهتتتتتارات التواصتتتتتب االمتاتتتتتادي ويكتستتتتت  ال تتتتت م الستتتتتا دف  تتتتتالاجتاع   

والتعب تتتتر فرصتتتتة لا ستتتتان للتعب تتتتر دتتتتن ا فعاالتتتتته والتفك تتتتر  اتتتتوت دتتتتالي  تتتت ن 

ا تتته النتتتاس   فتتتالفرد يحتتتي  الراحتتتة النفستتت ة دنتتتد ىختتتراج الاشتتتادر ل ختتترين كاتتتا 

  الفتتتتترد متتتتتن م تتتتتو  واتجاهتتتتتات وستتتتت لة الكشتتتتتب دتتتتتن الستتتتتاات الشواتتتتت ة لتتتتتد

 (   99:  9114.   الهاشاي والدل اي   وم رها

وتبتترز عها تتة التعب تتر فتتي ح تتاف اا ستتان  شتتكب دتتام والاتعلاتت ن  شتتكب ختتا  فا تته 

وستتت لة   تتتب التتتترام والحفتتتاه دل تتتة ل م تتتا  ال ادمتتتة   متتتع ا تتته يشتتتكب دتتتام  مهاتتتا 

الااضتتتتي وتراثتتتته  الحاضتتتتر وت وراتتتتته   وال تتتتوم  شتتتتهد عثتتتتره  متتتتن دوامتتتتب ر تتتتا

 مملتتتت  منتتتتاحي الح تتتتاف وحتتتتتى الح تتتتاف الس استتتت ة لاتتتتا لتتتته متتتتن اثتتتتر  تتتتال   التوم تتتته 

: 9114واارشتتتتاد وعداتتتتا  ااد  تتتتات والددايتتتتة الوه ف تتتتة وم رهتتتتا .   البجتتتتة   

99  ) 

ودامه  اهتتارات فتتالتعب ر تو فوا تتد كب تترف ومتتن هتتذه الفوا تتد  تر ويتتة وتعل ا تتة فتتي استتت

الكتا تتة والحتتديث فعنتتد ماارستتته ي تتوم ال لبتتة  عال تتات الا ح تتة والتحل تتب والتفك تتر 

وتن  م اعفكار وكب تلف يستاهم فتي تكتوين العناصتر عساست ة لكتا تة الاتعلات ن   ومتن 

الاهتتم هنتتا ااشتتارف ىلتتى عن التعب تتر يه تتف للاتعلاتت ن فتتر  كث تترف للتو تتب واا تتدام 

:  9119الكتا تتة التعب ريتتة وماارستتة هتتذه الاهتتارف .   االزيرمتتاو    واال تكتتار عثنتتاه 

04                            ) 

ومن هنا فالتعب ر يعكي مشادر الاتعلا ن وتسادد دلى كشب عحاس سهم فعنتد ىد تاه  

الحريتتتة للاتعلاتتت ن دنتتتد الكتا تتتة التعب ريتتتة واخت تتتار التراك تتت  الليويتتتة للتعب تتتر دتتتن 

ل ة فان هذا يت د  ىلتى التعترا دلتى خاا اتهم واتجاهتاتهم وم تولهم مشادرهم الداخ

من مهة   ومن مهة عخر  يسادد في التعرا دلى قدراتهم الليويتة والفكريتة ليترض 

 (   48: 9114ت ويرها وتاح ح مساراتها .   كبة   

وير  الباحث ومن خ   ماارسته لعال ة التدريي لعدف سنوات ان كتا ات ال لبتة وان 

ب تعكتتي  الا تتام اعو  عفكتتارهم ومشتتادرهم ومتتا يوتتتل   تتدواخلهم النفستت ة وان كا تت
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اافاان دنها يكون  شكب عقو   تالتعب ر دتن م تره متن الاواقتع والاتواالن . متع هتذا 

كله ىال ان التعب ر يكشب دن ما   َخر ال ي تب عها تة دتن الجا ت  اعو  الاتذكور ىال 

ة والاحاتو  الليتو  هتو محاتلة متا يالكته وهو الاحاو  الليو  الذ  ياتلكه ال لب

ال التت  متتن معلومتتات   وادتتد الليتتة وعد هتتا و  متهتتا وفنو هتتا الليويتتة اعختتر  متتع 

مهاراتها  الوا واام ه وفنو ها اعخر  . وهذا يعني ان ال ال  دند الكتا ة ال يكتت  

فتتمراد  متتا ال يعرفتته .  تتب هتتو يكتتت  متتا يعرفتته . ومتتن هنتتا متتاهت فكتترف البحتتث الحتتالي

الباحتتث ىمتتراه هتتذه الدراستتة للوقتتوا دلتتى ع تتوام الجاتتب والتراك تت  الليويتتة التتتي 

يستعالها ال لبة دند كتا اتهم التعب رية للوقب  عد تلف دلى موصلهم الليو  والنحتو  

 واعد ي الذ  استعالوه دند الكتا ة . 

الكتا تتة كلاتتا  وال يوفتتى دلتتى الجا تتع ان الجاتتب والتراك تت  الليويتتة الاستتتعالة عثنتتاه

تنودب واختلفب في استعااالتها كتان تلتف مف تدا لاوضتوم الكتا تة   ىت عن التنتوم  ت ن 

ع تتوام الجاتتب العر  تتة يع تتي فرصتتة للكاتتت  عن ي هتتر  رادتتة الليويتتة عوال ثتتم يع تتي 

فرصتتة لتته فتتي استتتعاا  ع تتوام الجاتتب كتتب  تتوم فتتي محلتته الاناستت    وان التنتتوم فتتي 

الليوية والاهارية لل ال  وم دار تاكنه من اللية ومهاراتهتا . االستعاا  يبرز الا درف 

دلى ان الترك ز دلى استعاا  دددا محدودا من ع وام الجاب ودددا محدودا من ع توام 

التراك تت  الليويتتة ي هتتر الن تت ي متتن تلتتف تاامتتا   ع  ا تته يتتدلب دلتتى ضتتعب الاهتتارف 

  الليتو  والاعرفتي لديته   والا درف الليوية لل ال  وي هتر ال تعب البت ن  الاحاتو

ومن ثم ي عب تلف قدرف النع الاكتوا دلى ااقنام  عد تولتد مثتب هتذه الفكترف دلتى 

 صاح  الاوضوم وقدراته . 

 وماا سب  درضه فان عها ة البحث الحالي تبرز من خ   ا تي : 

 ادف . عها ة اللية العر  ة لكو ها لية ال ران الكريم ولية الشارم الا دس ولية العب  -0

عها تتة الليتتة العر  تتة كو هتتا عكثتتر وستتا ب االتاتتا  اا ستتا ي عها تتة وهتتي ستتجب  -9

 الح ارف للاجتاع .

عها ة درس التعب ر لكو ه ماية فروم اللية اعخر  وهو وس لة رقي فكتر ال لبتة   -3

 وتنا ة م ولهم واتجاهاتهم اايجا  ة . وفرصة لتوسعة خ االتهم الفكرية والعلا ة . 

الجالة العر  ة وتراك بها الليويتة الاوتلفتة فتي ى تتاج الليتة الرصت نة الراق تة عها ة  -8

دند التاكن منها ا تاج الكتا ات التعب رية الاف دف والانتجة والفادلتة فتي ت توير الالكتة 

 اللسا  ة لل لبة وتنا ة التذو  الاهارات الليوية اعخر  لهم .

ثب مجتاع ود نة الدراسة الحال ة لكو هتا عها ة الارحلة الدراس ة والعارية التي تا -4

 داية مرحلة مرس ال  م العال ة واعخ   النب لتة ومرحلتة اكتستاا الستاات الشوات ة 

 والافات النفس ة التي تا ز ال لبة  هذه الارحلة العارية . 

 

: يهدا البحث الحالي ىلى تعترا ع توام الجاتب والتراك ت  الليويتة  هدف البحث -ثالثا

الاستتتعالة لتتد  اللبتتة الارحلتتة اادداديتتة فتتي كتا تتاتهم التعب ريتتة . وتلتتف دتتن الريتت  

 ااما ة دن التسام  ا تي : 

ما ع وام الجاب الليوية والتراك   الليوية التي يستتعالها اللبتة الارحلتة اادداديتة فتي 

 ب رية .كتا اتهم التع
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 : س تحدد البحث الحالي  االتي :  حدود البحث -رابعا

 الحدود العلا ة : ع وام الجاب العر  ة الاستعالة  كتا ات ال لبة التعب رية . -0

 م .  9104 – 9109الحدود الزما  ة : العام الدراسي  -9

 الحدود الاكا  ة : محاف ة ديالى / مركز ق اه  ع و ة .  -3

 الارحلة ااددادية / الاب الوامي االد ي . الحدود البشرية : اللبة -8

 

 تحديد المصطلحات :  -خامسا

ه    ماب ( الج م والا م وا م عص ن احدهاا  324: يذكر ا ن فارس ت   الجملة لغة

تجاع ود م  الول  وا خر حسن . فاعو  قولف : عمالب الشيه   وهذه مالة الشيه 

لته .  لَةّ َواِحَدفّ ﴾ الفرقان ﴿ َوقَاَ    وعمالته حا  اا َنآ مآ َ  َدلَ اِه الا آرا اَل  آزِّ وا لَوا الَِّذيَن َكفَرآ

39 . 

 (  840: 0229  ا ن فارس   

: تكر الابرد في كتبه الا ت ت  قتا   ل هتذا  تاا الفعتب وهتو رفتع    الجملة اصطالحا

الفعب مالة يحستن وتلف قولف قام دبد غ   ملي زيد   وى اا كان الفادب رف ا   ع ه و

 (  4: 0264دل ها السكوت   وتج   ها الفا دف للاواال  .  الابرد   

ورد في لسان العرا ال ن من تور فتي متادف   ج.م. ( الجالتة واحتدف لجاتب   والجالتة 

ماادة الشيه ل ماعه دن تفرقه وعماب له الحساا كذلف   والجالة ماادة كب شتيه 

التب لته الحستاا والكت م ىتا عردتته ىلتى الجالتة    كااله من الحساا وم ره   ي تا  عم

.... وعمالتتب الحستتاا اتا ماعتتته ىدتتادف   ع  عحاتتوه فتت  يتتزداد فتت هم وال يتتن ع ل                                  

       (                                                                                913:  9114  ا ن من ور    

:الجالة هي الترك ت  التذ  يتكتون متن دتدد متن علفتاه تت تافر متع  التعريف االجرائي

 ع ها لت د  فا دف ما . والجالة وحتدف ترك ب تة تت د  معنتى  دالل تا واحتدا واستت  لها 

فكرف  ستب ة تحكاهتا د قتات ارتباال ته والتر ا واال فاتا  فتي الست ا  . والجالتة هتي 

 دلى معنى او الوحدف الك م ة.    اصير صورف من الك م تد 

: دبر . دبر الرميا يعبرها دبرا   ودبارف ودبرهتا   فسترها   واخبتر  اتا  التعبير لغة

ي و  ال ه عمرها   وعستتعبره اياهتا  : ستمله تعب ترا   والعتا ر : التذ  ين تر فتي الكتتاا 

 (  330:  9114دل ه .   ا ن من ور   ف عبره   ع  يعبر  ع ه  بعي حتى ي ع فهاه 

: يعترا التعب تر تعريفتات دتدف منهتا :ا ته يعترا  م ته اافاتان دتن  التعبير اصطالحا

مشتتادر النتتاس دتتن الريتت  الليتتة و واستت ة الحتتديث او الكتا تتة للكشتتب دتتن الستتاات 

الشواتت ة للاتتتكلم او الكاتتت  وللتعريتتب دتتن قدراتتته  الكتا تتة .   داشتتور وم تتداد    

9112  :029   ) 

ف الفتترد دلتتى ىياتتا  عفكتتاره وعحاس ستته التتتي توتتتل   ذهنتته ىلتتى ويعتترا  م تته : قتتدر

 (   080: 9112ا خرين اما شفاها او دن الري  الكتا ة  حس  الحا  .   زايد  

:قدرف الفرد دن االفاان دن مشادره واحاس سه و  ب افكتاره دتن  التعريف االجرائي

 رته الكتا  ةالري  الحديث او الكتا ة   ري ة مرتبة للكشب دن شوا ته وقد
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: وهي مرحلة دراست ة  عتد الارحلتة الاتوست ة تكتون متدف الدراستة  المرحلة اإلعدادية

ف هتتا ثتت م ستتنوات   يعتتد  عتتا ال لبتتة للارحلتتة الجامع تتة وت تتم الاتتفوا   الرا عتتة 

 ( 8   0221والوامسة والسادسة ااددادية  فرودها (   وزارف التر  ة   

 

 : الفصل الثاني :دراسات سابقة

س حاو  الباحث  هذا الفاب االستفادف من درض دتدد متن الدراستات الستا  ة التتي تتم 

االالتت م دل هتتا والتتتي تناولتتب متتادف التعب تتر فتتي الاراحتتب الدراستت ة الاوتلفتتة ليتترض 

االستفادف منها في  عي موا   البحث الحالي . ومن الدراسات التي ير  الباحث ى ها 

 :  تات د قة  الحث الحالي ما ياتي

: هدفب الدراسة التعرا ىلتى الع قتة  ت ن التذكاه الليتو   9300دراسة غانم  -0

ومهتتارتي التعب تتر الكتتتا ي   استتتعاا  ال وادتتد وترك تت  الجالتتة ( . وتحتتددت الدراستتة 

  لبتتة الارحلتتة اادداديتتة للفتترد ن اعد تتي والعلاتتي فتتي تر  تتة الكتتر  اعولتتى والثا  تتة 

م ( تبنتتتب الباحثتتتة م  تتتاس التتتذكاه الليتتتو   9100-9101والثالثتتتة للعتتتام الدراستتتي  

لجارد ر  عد التح   من صدقه وثباتته   كاتا ادتاتدت اختبتار ف  جتان ل  تاس مهتارات 

التعب ر . ثم  عد ت ب   كب من م  اس الذكاه واختبار الاهارات وماتع   ا تات الدراستة 

اه الليتتتو  وتحل لهتتتا احاتتتا  ا توصتتتلب الدراستتتة ىلتتتى عن د نتتتة الدراستتتة تتاتتتتع  التتتذك

و درمتتتة متوستتت ة   كاتتتا ا هتتتا تتاتتتتع  اهتتتارات التعب تتتر الكتتتتا ي   استتتتعاا  الجالتتتة 

وتراك تت  الجالتتة (   وقتتد عههتترت الدراستتة ومتتود د قتتة  تت ن التتذكاه الليتتو  و تت ن 

 ز (  –  ت  9100 ما م    1مهارات التعب ر الكتا ي . 

اا  اع شت ة : رمب الدراسة ىلى التعترا دلتى اثتر استتع 9302دراسة جبر  -9

الليويتتة فتتي تنا تتة اعداه التعب تتر  دنتتد الالبتتات الاتتب الثتتا ي الاتوستتا دتتن الريتت  

اختبار الفرض ة الافرية  عدم ومود فرو  دالة ىحاتا  ا  ت ن الاجاتودت ن التجريب تة 

وال تتتا  ة  اختبتتتار اعداه التعب تتتر  علبعتتتد  . واتبعتتتب الباحثتتتة الاتتتنه  التجريبتتتي 

ناسبا تو ضبا مز تي   فتي حت ن تاثلتب د نتة البحتث ا   واختارت تاا اا تجريبا م

( الالبة  الاجاودة ال تا  ة  39(  الاجاودة التجريب ة و    32( الالبة  واقع    96

. وتاتتتب الاكافاتتتة  تتت ن الاجاتتتودت ن  اتي تتترات   العاتتتر الزمنتتتي وتحاتتت ب الوالتتتدين 

 تتر  ( و عتتد ىدتتداد ودرمتتات الليتتة العر  تتة للعتتام الستتا   ودرمتتات اختبتتار اعداه التعب

مستلزمات الدراسة من  اعهتداا الستلوك ة والو تا الدراست ة تتم ت ب ت  التجر تة متن 

قبتتب الباحثتتة  فستتها و عتتد ا تهتتاه التجر تتة وماتتع   ا اتهتتا وتحل لهتتا ىحاتتا  ا ات تتح ا تته 

 يومتتتتتتتتتتتتتد فتتتتتتتتتتتتتر  دا  ىحاتتتتتتتتتتتتتا  ا ولاتتتتتتتتتتتتتالح الاجاودتتتتتتتتتتتتتة التجريب تتتتتتتتتتتتتة 

 ز (  –  ر  9104  مبر   

: رمب الدراسة للتعرا دلى اثر دترض الاسلست ت  9330دراسة المراني  -3

 اللية العر  ة الفاحى في اعداه التعب ر  ل  ا الاتب الثتا ي الاتوستا . ولتح  ت  

هدا الدراسة فرض الباحث  م ه ال يومد فرو  دالة ىحاا  ا  ت ن الت ا الاجتودت ن 

  تت  الفرضتت ة اتبتتع التجريب تتة وال تتا  ة فتتي اختبتتار اعداه التعب تتر  البعتتد  . ولتح

الباحث الانه  التجريبي وادد تاتا اا تجريبتا تا ضتب ا مز  تا ثتم اختتار د نتة ماثلتة 

( الالتت  فتتي كتتب متتن الاجاتتودت ن  31( الالبتتا  واقتتع    61لاجتاتتع البحتتث تاثلتتب  تت   
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التجريب ة وال تا  ة . وتتم مكافاتة الاجاتودت ن  اتي ترات   العاتر الزمنتي وتحات ب 

لفاتتب اعو  ( وادتاتتد الباحتتث مع تتار الر  عتتي للتاتتح ح   و عتتد الوالتتدين ودرمتتات ا

ىدداد مستلزمات التجر ة وت ب  ها من قبب الباحث  فسته و عتد ماتع الب ا تات وتحل لهتا 

ىحاتتتا  ا توصتتتلب الدراستتتة التتتى تفتتتو  التتت ا الاجاودتتتة التجريب تتتة دلتتتى التتت ا 

 –  ر  9113لارا تي   الاجاودة ال ا  ة في اختبار اعداه التعب ر  البعتد  .      ا

 ز ( 

ا اثتتر الرصتت د الليتتو  فتتي  9332دراسةةة التميمةةي  -8 : رمتتب الدراستتة تعتتر 

تحاتت ب الالبتتات الاتتب الرا تتع العتتام فتتي اعداه التعب تتر  . دتتن الريتت  التح تت  متتن 

الفرضتت ة الاتتفرية  عتتدم ومتتود فتترو  دالتتة ىحاتتا  ا  تت ن الالبتتات مجاتتودتي البحتتث 

داه التعب ر  البعد  . وكا ب د نة الدراسة  ليتب   التجريب ة وال ا  ة في اختبار اع

(  الاجاودتة ال تا  ة .  001(  الاجاودتة التجريب تة و   016( اللبة  واقع    906

وتاتتب مكافاتتة مجاتتودتي البحتتث فتتي متي تترات   العاتتر الزمنتتي وتحاتت ب الوالتتدين 

 تدرف الليويتة ودرمات اللية العر  ة للعام السا   ودرمات االختبار ال بلتي ودرمتات ال

( و عتتد ىدتتداد مستتتلزمات الدراستتة متتن ىدتتداد اعهتتداا الستتلوك ة والو تتا التدريستت ة 

وتحديتتد الاوضتتودات شتتردب الباحثتتة  ت ب تت  التجر تتة لتستتتار فاتتب دراستتي واحتتد 

معتادف االختبارات الاتسلستلة ل  تاس اعداه التعب تر  لل البتات . و عتد ا تهتاه التجر تة 

اتتا  ا  تت ن متوستتا درمتتات االختبتتارات الاتسلستتلة  تت ن ات تتح ومتتود فتترو  دالتتة ىح

الالبتتتتتتتتات مجاتتتتتتتتودتي البحتتتتتتتتث ولاتتتتتتتتالح الالبتتتتتتتتات الاجاودتتتتتتتتة التجريب تتتتتتتتة                           

 د (  –     9112  التا اي   

 

 منهجية البحث وإجراءاته  الفصل الثالث

 قتة الستبب ة ان دال ة اخت ار منه  البحث تكون من الب عتة مشتكلة البحتث والب عتة الع

لاتي رات البحتث وكتذلف يحتددها هتدا البحتث وفرضت اته   ولاتا كتان البحتث الحتالي 

يهدا الى تعرا ا وام الجاب العر  ة الاستعالة فتي التعب تر الكتتا ي ل ت ا الارحلتة 

ااددادية فان ا س  ع وام الانهاج البحث ة لاثب هذه الع قة هتم متنه  البحتث الوصتفي 

ا دلى عستباا الاشتكلة وكبتر حجاهتا فتي الاجتاتع اعصتلي للبحتث الذ  يحاو  الوقو

ومن ثم  البحث دن ا فع الع مات لها . وسوا يعرض الباحث ىمتراهات البحتث دلتى 

 النحو ا تي : 

 

: اتبتع الباحتث متنه  البحتث الوصتفي منهجتا لدراستته الحال تة لاعرفتة  منهجية البحةث

ا فتي كتا تاتهم التعب ريتة عثنتاه متدف دراستتهم ع وام الجالة العر  ة التي يستعالها ال  

 االدت ادية . 

 ىمراهات البحث : تت ان ىمراهات البحث الحالي ا تي : 

 

يتاثتتب مجتاتتع البحتتث الحتتالي   تت ا الارحلتتة اادداديتتة    الاتتب :  مجتمةةا البحةةث

(  03الوتتامي اعد تتي  ( فتتي محاف تتة ديتتالى   مركتتز ق تتاه  ع و تتة ( والتتذ  يشتتاب  
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( الالبتا وكاتا هتو  968ة ىددادية وثا ويتة للبنت ن   وقتد  لت  دتدد ال ت ا ف هتا   مدرس

 (   0موضح  الجدو   

 يها ( اسماء المدارس الثانوية واالعدادية وعد الطالب ف 0جدول ) 

 ددد ال  ا  الادرسة  ت

  61 ىددادية الشريب الرضي  0

 43 ااددادية الاركزية  9

  84 ثا وية   ال الشهداه للبن ن  3

 99 ثا وية  زار الاوتل ة  8

 41 ىددادية ماا  دبد الناصر  4

 60 ىددادية ال دس  6

 32 ثا وية ا ما  9

 41 ثا وية ا ن النديم  4

 064 ىددادية ديالى للبن ن  2

 89 ىددادية الاعارا 01

 04 ثا وية الرفة  ن العبد  00

 011 ىددادية ال لع الن  د  09

 96 ثا وية العروف الوث ى  03

 968 الاجاوم 

تم الحاو  دلى هذه الاعلومات من قسم الدراسات والتو  ا في مديرية               

 تر  ة ديالى 

: ي اتتد  ع نتتة البحتتث هتتي ا عكتتاس شتتامب لاتتفات وخاتتا ع مجتاتتع  عينةةة البحةةث 

 (28:  0221البحث         داود وا ور  

ويعاد الباحثون ىلى اخت ار د نة ماثلة لاجتاع البحث في حالتة دتدم ىمكا  تة دراستة    

كب عفراد الاجتاتع اعصتلي عستباا دلا تة و حث تة   ولاتا كتان مجتاتع البحتث الحتالي 

دا وال يتتتاكن الباحتتث متتن تي  تتة ما تتع عفتتراده   اختتتار الباحتتث د نتتة مجتاتتع كب تتر متت

( الالت  متتن مدرستتت ن متتن متتدارس مركتتز  011ماثلتة للاجتاتتع اعصتتلي تاثلتتب   تت    

 ق اه  ع و ة وهي مدارس  اددادية ماا  دبد الناصر للبن ن واددادية ا ن النديم( . 

 

 :  إجراءات البحث

: ليتتترض تحديتتتد الاوضتتتوم التعب تتتر  التتتتي  تحديةةةد المواةةةوعات التعبيريةةةة -0

س كت   ه ال لبة   قام الباحث  اخت ار ددد من الاوضودات  حس  خبرتته التدريست ة 

ومن ثم قام  عرضها دلى مجاودة من الوبراه والاتواا ن  اللية العر  ة والرا   

                                 تدريستتتها ومتتتن الادرستتت ن تو الوبتتترف العال تتتة  التتتتدريي. وقتتتد تتتتم اخت تتتار موضتتتوم    

   هي اعخ   تنبب كالنبات       ىتا س  ب  ااه الاكرمات ( . 

: تاثلتتب عداف البحتتث الحتتالي  الكتا تتة  الاوضتتوم التحريتتر  التتذ   أداة البحةةث -0

مر  تحديده من قبب الوبراه   ات يكت  ال لبة موضودا تعب ريا ل  وم الباحتث  تحل تب 
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ن ثتتم تاتتن فها  حستت  ع تتوام الجاتتب التتتي استتتعالها ال تت ا عثنتتاه كتا تتات ال لبتتة ومتت

 كتا اتهم . 

: ل تتد البتت  الباحتتث عداف البحتتث وهتتي دبتتارف دتتن كتا تتة ال تت ا  تطبيةةا ااداة -9

 اوضتتوم تعب تتر  تتتم تحديتتده وىقتتراره متتن قبتتب مجاودتتة متتن الوبتتراه . وقتتد استتتعان 

فتي الاتدارس دنتد ت ب ت   الباحث  اجاودة من مدرسي الليتة العر  تة التذين يدرستون

اعداف ليتترض ااشتتراا  االختبتتار التحريتتر  . وقتتد ادتاتتد الباحتتث فتتي ماتتع   ا تتات 

 البحث في   استبا ة التان ب ( التي عددها لهذا اليرض وكا ب  الشكب ا تي :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النسبة الااوية  التكرار   وم الجالة الاستعالة  ت

   ماضي (الجالة الفعل ة   فعلها  0

   الجالة الفعل ة  فعلها الا ارم (  9

   الجالة الفعل ة   فعلها اعمر (  3

   الجالة االسا ة   الابتدع والوبر ( 8

   اسا ة   كان وعخواتها ( 4

   اسا ة   ىن وعخواتها (  6

   مالة الحا   9

   مالة الشرال  4

   مالة االستفهام  2

   شبه الجالة |  ال را (  01

   شبه الجالة   الجار والاجرور (  00

 

: يتاثتتب الاتتد   تتم وام موتلفتتة منهتتا الاتتد  ال تتاهر  وصتتد   صةةدا ااداة -3

الاحتو  وصد  البناه والاد  علعاملي . ويستعاب كب  وم متن ع توام الاتد  هتذه 

 ( .  899:  9112 حس   وم واستعاا  اعداف   ا و مادو 
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ولاتتا كا تتب عداف البحتتث الحتتالي تتاثتتب  استتتبا ة تحل تتب الاوضتتودات التعب تترف ف تتد رع  

الباحتتث عن يتح تت  متتن صتتدقها ال تتاهر  وتلتتف  عتترض االستتتبا ة دلتتى مجاودتتة متتن 

الوبراه والاتواا ن في الليتة العر  تة والرا ت  تدريستها وادتاتاد محتف اتفتا   ت ن 

ف تد اتف توا ما عتا دلتى ست مة ىدتداد %(  و عتد دترض االستتبا ة دلت هم  41الوبراه 

االستتتاارف وتي  تهتتا الاتتح حة لاستتتلزمات تحل تتب الاوضتتودات التعب ريتتة ل تت ا 

الاب الوامي اعد ي . و ذلف تعد عداف البحث تتاتع  الاتد  ال تاهر  والتذ  يجعتب 

 الباحث يستعاب اعداف  شكب سل م وصح ح . 

 

ل  تتاس والت تويم وااحاتاه التر تو  ان متتن تتفت  املت  اعد  تات  ا:  ثبةات ااداة  -8

عكثر صفات    عدوات ال  اس عها ة هو الاد  والثبات   وان الاد  عهم متن الثبتات 

وان كب عداف صتادقة هتي  ال ترورف ثا تتة ولت ي العكتي صتح حا   ومتع تلتف تف تب 

هتتذه اعد  تتات والااتتادر  ال  تتاس والت تتويم عن يتح تت  الباحتتث متتن صتتفة الثبتتات متتع 

د  لزيتادف التوث ت  والتمكتد متن ست مة عداف البحتث وضتاان استتعاالها الاتح ح   الا

 (  309:  0229ام ا  وس   
( استتبا ات ت تانب  01وليرض التح ت  متن ثبتات اعداف داتد الباحتث ىلتى اخت تار   

( دشتترف التت ا متتن د نتتة البحتتث وثبتتب تكتترارات الجاتتب التتتي  01تحل تتب كتا تتات   

قبتتب الباحتتث   ثتتم قتتام متتدرس متتدرا دلتتى دال تتة التحل تتب  ت تتانتها الاوضتتودات متتن

 تحل تب  فتتي االستتبا ات وثبتتب تكترارات الجاتتب الاستتعالة  الاوضتتودات التعب ريتتة . 

و عتد تلتتف قتتام الباحتتث  استتتوراج معامتب االرتبتتاال  تت ن تكتترارات االستتتبا ات الاحتتددف 

 ال دالي . ( وهو معامب ارتبا 29 1وكا ب ق اة معامب االرتباال قد  ليب   

: ل تتد حتتدد الباحتتث يومتتا معلومتتا لت ب تت  عداف البحتتث كتتي يكتتت   تطبيةةا ااداة -4

ال  ا  الاوضوم الاحدد   ومن خ   مساددف ددد من مدرسي الاادف الذين استتعان 

الباحث  هم عمراض ىدارف الدرس الذ  يكت   ه ال لبة الاوضتوم التعب تر  ومتن ثتم 

دلتى وفت  االستتبا ة الاعتدف لهتذا اليترض ولكتي  ماع كتا ات ال ت ا ليترض تحل لهتا

يجر  تثب ب ع توام الجاتب التتي استتعالها ال لبتة فتي كتا تاتهم التعب ريتة  حست  ع توام 

 هذه الجاب  

وقد كا ب العال ة تجر   ان قام الباحث  جاع الاوضودات كلها ل ت ا د نتة البحتث 

ب مالتتة تتترد  تتالنع الاكتتتوا الر  ستتة وقتتام   راهتهتتا ثتتم التمشتت ر   لتتم التمشتت ر دلتتى كتت

ووضتتع د متتة فوقهتتا تبتت ن  تتوم الجالتتة وتثب تتب  تتوم الجالتتة  االستتتاارف الاعتتدف لهتتذا 

اليتتترض والتتتتي تتتتم   ا هتتتا ستتتا  ا وهكتتتذا تتتتتم العال تتتة لكتتتب موضتتتوم  ح تتتث يستتتتوفي 

الاوضوم كله دون تترل ع  مالتة مكتو تة عو شتبه مالتة . ومتن ثتم  ينت تب الباحتث ىلتى 

لل ال  الثا ي و نفي ال ري تة ي توم  تحل تب الاوضتوم الاكتتوا ىلتى الاوضوم الثا ي 

ع وام الجاب التي يت تانها الاوضتوم  عتد التمشت ر دل هتا   لتم التمشت ر ومتن ثتم تثب تب 

 وم الجالة  االستبا ة الاذكورف   وهكذا استار العاب  هذا الشكب وللاوضتودات كلهتا 

هتتتاه متتتن دال تتتة التحل تتتب ات تتتح عن ولجا تتتع ال تتت ا   د نتتتة البحتتتث ( . و عتتتد اال ت

الاوضودات قد ت انب ع وادتا للجاتب الاستتعالة  اوضتودات ال لبتة  نست  موتلفتة 
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مدا   ن ال  ا ف د تكتررت ع توام متن الجاتب مترات دديتدف فتي حت ن تكتررت ع توام 

 عخر   شكب قل ب .

 

 : تم استودام الوسا ب ااحاا  ة االت ة :  الوسائل اإلحصائية -6

 معامب ارتباال   رسون وتم استعااله للتح   من ثبات استاارف التحل ب .   -0

 ) مج س ( ) مج ص ( –ن مج س ص              

 ر=           

ن مج س        
9 

) مج س ( –
9 

ن مج ص             
9 

) مج ص ( –
9

 

  

 -إذ إن :

) ن ( : عدد أفةراد العينةة .  ) س ( : قةيم المتغيةر ااول .    ) ص ( : قةيم المتغيةر    

 الثاني 

 

  الفصل الرابا : عرض النتائج وتفسيرها
:  عتتد عن قتتام الباحتتث  تحل تتب استتتاارات ال لبتتة   د نتتة البحتتث (  عةةرض النتةةائج -أوال

البحث عههرت تباينا  ت ن  ههر ان  س  تكرارات الجاب الاستعالة  كتا ات اللبة د نة

( يوضتح  9ال لبة في ع وام الجاب التي استعالوها عثناه كتا تاتهم التعب ريتة والجتدو   

 هذه النس   حس  ددد د نة البحث . 

 

 

 

 ( النسب المئوية لتكرارات أنواع الجمل 9جدول ) 

 الارتبة  النسبة الااوية  التكرارات   وم الجالة  ت

 اعولى  096 1 688 فعلها ماضي (الجالة الفعل ة    0

 الثا  ة  091 1 699 شبه الجالة   الجار والاجرور (  9

 الثالثة  089 1 499 اسا ة   كان وعخواتها ( 3

 الرا عة  098 1 846 اسا ة   ىن وعخواتها (  8

 الوامسة  009 1 831 الجالة االسا ة   الابتدع والوبر ( 4

 السادسة 004 1 890 الا ارم(الجالة الفعل ة فعلها  6

 السا عة  144 1 919 الجالة الفعل ة   فعلها اعمر (  9

 الثامنة  188 1 069 مالة االستفهام  4

 التاسعة 193 1 46 شبه الجالة   ال را (  2

 العاشرف  104 1 66 مالة الحا   01

 الحادية دشرف  100 1 89 مالة الشرال  00

  %011 3643 الاجاوم
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يت تتتح متتتن الجتتتدو  عدتتت ه عن ع تتتوام الجاتتتب العر  تتتة التتتتي ههتتترت فتتتي كتا تتتات 

ال تتت ا   د نتتتة البحتتتث ( اختلفتتتب فتتتي  ستتت  ههروهتتتا  ففتتتي حتتت ن ههتتترت الجالتتتة 

الفعل تتتتة التتتتتي تحتتتتتو  الفعتتتتب الااضتتتتي  الارتبتتتتة اعولتتتتى  تتتتمدلى تكتتتترارات فتتتتي 

م ( متتتتتاهت الجالتتتتتة الفعل تتتتتة التتتتتتي فعلهتتتتتا الا تتتتتار 096 1االستتتتتتعاا  و نستتتتتبة  

( . وههتتتتترت الجالتتتتتة الفعل تتتتتة  00 1 الارتبتتتتتة السادستتتتتة و نستتتتتبة ماويتتتتتة  ليتتتتتب  

( .  14 1والتتتتتي فعلهتتتتا فعتتتتب عمتتتتر  الارتبتتتتة الستتتتا عة  و ستتتتنة قل لتتتتة متتتتدا وهتتتتي   

(  00 1ههتتترت الجالتتتة االستتتا ة   الابتتتتدع والوبتتتر(  الارتبتتتة الوامستتتة و نستتتبة   

(.  08 1الثالثتتتة و نستتتبة   . ومتتتاهت الجالتتتة االستتتا ة   كتتتان وعخواتهتتتا(  الارتبتتتة 

(فتتتي  09 1ومتتتاهت الجالتتتة االستتتا ة   ىن وعخواتهتتتا (  الارتبتتتة الرا عتتتة و نستتتبة  

( وههتتتترت  104 1حتتتت ن ههتتتترت الجالتتتتة الحال تتتتة  الارتبتتتتة العاشتتتترف و نستتتتبة    

(   وههتتتترت مالتتتتة  100 1مالتتتتة الشتتتترال  الارتبتتتتة الحاديتتتتة دشتتتترف و نستتتتبة   

 (. وكا تتتتب شتتتتبه الجالتتتتة   ال رف تتتتة (188 1ة  االستتتتتفهام  الارتبتتتتة الثامنتتتتة و نستتتتب

(. وكا تتتب شتتتبه الجالتتتة  الجتتتار والاجتتترور (   193 1 الارتبتتتة التاستتتعة و نستتتبة   

 ( 091 1 الارتبة الثا  ة و نسبة   

 

ىن دال تتة تفستت ر النتتتا   تعتاتتد دلتتى ههتتور  تتتا   دال تتات تفسةةير النتةةائج :   -ثانيةةا 

حث من خ   ت ب  ه اعداف . ومن خ   ما تم فتي تحل ب الب ا ات التي حاب دل ها البا

الفاب السا   من ت ب   اعداف وماع وتحل ب الب ا ات وههور الاراتت  والنست  التتي 

حالب دل ها كب  وم من ع وام الجاب العر  ة التتي استتعالها اللبتة د نتة البحتث وان 

الجاتتب ههتتور هتتذه النستت  و هتتذه الاراتتت  التتتي حاتتب دل هتتا كتتب  تتوم متتن ع تتوام 

الاستعالة ال  د وان يعتود ىلتى احتد اعستباا التر ويتة والتعل ا تة عو قتد يعتود ىلتى   اتة 

الاجتاع والى خاا اه التي يتر ى دل هتا اعفتراد ل اتلوا ىلتى مستتويات متن التفك تر 

والتعل م الليو  الذ  هم دل ه . لذلف س حاو  الباحث عن يرمع ههور هذه النتتا   ىلتى 

ب ورا ها  حس  اعد  ات والااادر التر وية والتعل ا ة التتي تناولتب اعسباا التي ت 

هذه الاسا ب الليوية والتعل ا ة و حس  خبرف الوبراه التذين استتم ي  تئرا هم و حست  

 خبرته الاتواضعة . 

وير  الباحث ىن ههور الجالة الفعل ة والتتي فعلهتا  ات ية الااضتي  الارتبتة  -1

( . قتتتد يعتتتود ىلتتتى واحتتتد عو عكثتتتر متتتن  096 1( و نستتتبة    688اعولتتتى و تكتتترار   

اعستتباا التتتي يتتر  الباحتتث ى هتتا تتستتب   حاتتولها ومنهتتا ادتاتتاد املتت  ال لبتتة ىثنتتاه 

حتدم  ات ية الاتتكلم  الااضتي   ع  الكتا تة  الاوضتودات التعب ريتة دلتى السترد والت

يعتاتتدون الري تتة الستترد ال ااتتي والتتتي تت لتت  متتن الكاتتت  استتتعاا  صتت   الفعتتب 

الااضي  كثرف   وهذه دتادف ليويتة يستتعالها املت  النتاس ولت ي ال لبتة وحتدهم . فتي 

ح ن عن التعب ر السل م هو الذ  يعتاد اعستال   التنتوم والتن تب  ت ن اعستال   الك م تة 

 تتراز الومتتوه الاتولفتتة  راه الكاتتت  وعفكتتاره   هتتذا متتن مهتتة ومتتن مهتتة عختتر  ف تتد ا

يعود السب  وراه ههور هذه النسبة هو ضعب قدرف ال لبة دلى االستفادف من تجتارا 

الااضي  الحاضر والاست بب عو قد يعود ىلى الوجب الذ  يشكو منه املت  ال لبتة دنتد 

ل تحدم دن تجتارا ا خترين وال يتحتدم دتن  الكتا ة ماا يجعله يكت   ا   الااضي
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 فسه عو مجتاعه و  اته الاح  ة الحال تة ودتدم قدرتته دلتى التر ا  ت ن الب اتة الااضت ة 

 والب اة الاحل ة الحاضرف . 

(  699ىن ههور شبه الجالة   الجار والاجرور (  الارتبتة الثا  تة و تكترار    -2

ا لتتون ىلتتى االستتتعااالت الستتهلة متتن ( قتتد يعتتود ىلتتى عن ال لبتتة ي091 1و نستتبة      

الجاب والتراك   الليوية والتي مالبا ع هم ال يو اتون  هتا ماتا يجنتبهم حاتولهم دلتى 

درمات منوف ة   عو قد يعود السب  في تلف ىلى كثرف حروا الجر وكثرف استتعاالها 

متن قبتب   اللية عثناه الك م االدت اد  والدارج   العام تة ( ماتا يتنعكي دلتى استتعاالها

 ال لبة عثناه الكتا ة التعب رية عي ا ليلبة اللهجة العام ة دند ال لبة ع فسهم . 

ل د كا ب الارتبة الثالثة من  ا   الجالة االسا ة   كان وعخواتهتا ( و تكترار                      -3

( وقتتد يكتتون الستتب  فتتي ههتتور هتتذا النتتوم متتن الجاتتب  هتتذه  089 1(   و     499  

الكب رف يعود ىلى  في اعسباا في ههور مالة الفعب الااضتي  الارتبتة اعولتى الكا ة 

  عو ىلى  عي من تلتف اعستباا . فتالاراه  ن مالبتا متا يا لتون ىلتى السترد ال ااتي 

عثناه ك مهم   ع  ع هم يا لتون ىلتى التحتدم  ات ية الااضتي عكثتر متن تحتدثهم  ات   

متن ما ت  ومتن ما ت  عختر فتل هم ول ب عتة اعفعا  اعخر  كالا ارم واعمر   هتذا 

عداتتارهم ىت ياثلتتون مرحلتتة الاراه تتة فهتتم يا لتتون ىلتتى اعستتلوا ال ااتتي عكثتتر متتن 

اعستتتال   اعختتتر  عثنتتتاه الكتتت م والكتا تتتة لكو تتته اعستتتلوا الا تتترا متتتن عفكتتتارهم 

 ومشادرهم وسلوك اتهم . 

ا عتتة و تكتترار ل تتد متتاهت الجالتتة االستتا ة   مالتتة ىن وعخواتهتتا (  الارتبتتة الر -4

( وقتتد يعتتود ههتتور هتتذه الجالتتة  هتتذه الارتبتتة ىلتتى  فتتي  098 1( و نستتبة    846 

اعستتباا التتتي تكر اهتتا فتتي مالتتة   كتتان وعخواتهتتا ( الن الجالتتت ن استتا ت ن وهاتتا متتن 

 في الترك   النحو  والليو  ت ريبا مع اخت ا في معا ي الحروا ومعا ي اعفعتا  

  النود ن من هذه الجاب يكاد يكون قريبا في الاعنى وال وادد الناقاة . ىال عن استعاا

النحو  لذلف ههرت مالة  كتان وعخواتهتا (  الارتبتة الثالثتة   ناتا ههترت مالتة   ىن 

وعخواتها (  الارتبة الرا عتة ع   عتد مرتبتة مالتة   كتان وعخواتهتا ( وهتو متا يتددم متا 

شتكب . وقتد يكتون  ا تدور ا عن   ت ب تهبنا ىل ه من تفس ر النتتا   فتي ههتروه  هتذا ال

 م ح ة واحدف ف ا وهي ىن   مالة كان وعخواتها(

ههرت  ارتبة مت دمة دن مالة   ىن وعخواتها ( لكون ىن مالة   كان وعخواتهتا ( لهتا 

داللة فعل ة  عن الاستتعاب ف هتا عفعتا  ماضت ة  اقاتة ع  عن معناهتا قريت  متن معنتى 

لااضتتي والتتتي ههتترت  الارتبتتة اعولتتى وهتتو متتا يتتددم الجاتتب الفعل تتة  اتت ية الفعتتب ا

ههتتور النتتتا    هتتذا الشتتكب ويتتددم متتا تهبنتتا ىل تته متتن تفستت ر ل هتتور هتتذه النتتتا    هتتذا 

 الشكب . 

وقتتد كا تتب الارتبتتة الوامستتة متتن  اتت   الجالتتة االستتا ة   الابتتتدع والوبتتر (  -5

الجالتتة  هتتذه (  وقتتد يكتتون وراه ههتتور هتتذه  009 1( و نستتبة    831و تكتترار     

الارتبة العال ة  سب ا و تكرارات دال ة عي ا قد يكون اعسباا في تلتف ددديتة منهتا عن 

اا سان   ب عة حاله يا ب ىلى االستعااالت السهلة والبس  ة وي  نا عن الجالة االستا ة 

والاكو ة من اسا ن عسهب  االستعاا  من ح ث ال وادد النحويتة والليويتة  متن م رهتا 

ام الجاب اعخر  التي يكتون ترك بهتا الليتو  عصتع  متن هتذا الترك ت    وقتد من ع و
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يكون عي ا من اعسباا عن الجالة االسا ة مالبا ما تستعاب لوصتب اعشت اه واعفتراد 

والاسا ات فتي الب اتة الاح  تة . وقتد يكتون متن تلتف اعستباا عي تا م تب ال لبتة  هتذه 

يث دنهتتا عكثتتر متتن متت لهم ىلتتى اعحتتدام الاراحتتب العاريتتة ىلتتى وصتتب اعشتت اه والحتتد

ووصفها والحديث دنها   ومتن الاعتروا عن الحتديث دتن اعحتدام واعفعتا  الحادثتة 

يت ل  استعاا  ما  فعل ة والتي تكون   ب عتة الحتا  عصتع  متن الجاتب الفعل تة متن 

 ح ث الترك   النحو  والليو   

(  890السادسة و تكترار   ههرت الجالة الفعل ة   فعلها الا ارم (  الارتبة  -6

( . وهتتتذه الارتبتتتة وان كا تتتب متد  تتتة ىال ع هتتتا مرتفعتتتة متتتن مهتتتة  004 1و نستتتبة    

التكرارات والنسبة  الن ر ىلتى الاراتت  التتي تتمتي  عتدها فالارتبتة الستا عة ال يتجتاوز 

( تكتترارا ع   ا تتدار الناتتب ت ريبتتا . ومعنتتى هتتذا الكتت م عن 919تكرارهتتا متتا ق اتتته  

بة وان كا ب متدينة  ارتبتها ىال ع ها مرتفعة    اتها وكا ة تكراراتهتا . و عتد هتذا الارت

الب ان  ست  ع ال و  ىن ههور هذه الارتبة قتد يعتود ىلتى عن اعفتراد يستتعالون الجالتة 

الفعل تتة  شتتكب كث تتر عثنتتاه الحتتديث والكتا تتة   ىال عن استتتعاالهم هتتذا ال يرقتتى  حتتا  متتن 

هم الجالة الفعل ة التتي فعلهتا ماضتي . ع  عن ال لبتة يبتعتدون دتن اعحوا  ىلى استعاال

استعاا  الفعتب الا تارم دلتى الترمم متن استتعاالهم الكب تر للجاتب الفعل تة   و ا تدار 

الناتتب ( ت ريبتتا . وهتتذا يتتدلب دلتتى عن يتجنبتتون استتتعاا  الفعتتب الا تتارم  الجالتتة 

التتي يترد  هتا الفعتب  الجالتة  الفعل ة لاتعو ة مالتته وصتعو ة ىدرا ته وتعتدد الحتاالت

الفعل ة . فالفعب الا ارم يتمتي مرفودتا ومناتو ا ومجزومتا . وتتمتي معته الكث تر متن 

عدوات النا  والجزم والشرال ويشكب الااتدر  م وادته   وهتذا متا قتد يفستر   ا تعتاد 

ال لبة دتن استتعااله فتي عح تان كث ترف . و عتود للتتذك ر  الستب  الاتعلت   الجالتة التتي 

علهتتا متتاض فعنتتدما رعينتتا عن ال لبتتة يكثتترون متتن استتتعاالهم للفعتتب الااضتتي  الجاتتب ف

الفعل ة فان ال ب عي ا ه قا تب هتذه الكثترف قلتة فتي استتعاالهم الجاتب الفعل تة التتي فعلهتا 

 م ارم عو عمر.  

( و نستبة     919ماهت الجالة الفعل ة   فعلها اعمر (  الارتبة السا عة و تكرار   -7

( ويفسر ههتور هتذا النتوم متن ع توام الجالتة الفعل تة  هتذه الارتبتة الاتد  تة  144 1  

 ال  اس مع ع وام الجاب الفعل ة اعخر  ىلى قلة استعاا  هذه الا ية من صت   الفعتب 

 الجاب الفعل ة كا  ا ه ال يستعاب ىال في مواقب خاصة في الك م االدت تاد  ل فتراد . 

هتتي اعختتر  صتت ية صتتعبة متتن ح تتث الترك تت  متتع ادتبتتار عن صتت ية فعتتب اعمتتر 

عل وادد  والب مي وقل   ما يستعالها ال لبة عثناه ك مهم االدت اد  . وقد يستتعالو ه 

دنتتد االستشتتهاد  تتبعي الكتت م العر تتي شتتعرا عو  ثتترا عو دنتتد الكتت م  اتت ية اليا تت    

اعفتراد  شتكب وهي ص ية قل لة  الا ار ة متع الات   اعختر  التتي يستتعالها ال لبتة و

 دام عثناه الك م عو الكتا ة .

( 188 1و نستبة    069ههرت  الارتبة الثامنة الجالة االستتفهام ة و تكترار  -8

. وهتتذا النتتوم متتن الجاتتب عي تتا هتتو النتتوم التتذ  ينتتدر استتتعااله متتن قبتتب ال لبتتة لكو تته 

كتا تاتهم  يستعاب دند حالة محددف ف ا   وهي ص ية  تادرف متا يا تب ىل هتا ال لبتة عثنتاه

التعب رية لكو هم عص  يتجنبون استتعاا  اع توام النتادرف والاتعبة متن ح تث ال وادتد 

النحويتتة والليويتتة وهتتذه الجالتتة تعتتد واحتتدف متتن التراك تت  الاتتعبة والتتتي ال يا تتب ىلتتى 
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استعاالها ال لبة  كثترف عثنتاه كتا تاتهم عو تكلاهتم . لتذا ف تد كتان ههورهتا  هتذه الارتبتة 

 وادت اديا .  امرا واقع ا

ل د ههرت شبه الجالة   ال ترا  الارتبتة التاستعة وهتي مرتبتة الب ع تة   ترا  -9

ل لتتة استتتعاا  هتتذا النتتوم متتن الجاتتب عثنتتاه الحتتديث عو الكتا تتة متتن قبتتب ال لبتتة وتلتتف 

لاعو ة ضبا الحركات اادرا  ة لاثب هتذه الجاتب عوال ثتم ل لتة استتعاالهم لاثتب هتذه 

ترد دن الكتا ة من قبلهم . وهي عي ا  وم من ع توام الجاتب  الجاب ثا  ا وهي  ادرا ما

التي ال تستعاب  شكب كب تر متن كتب الاتكلات ن ىال فتي حتاالت تكتر اعمتاكن واعزمتان 

التي يستلزم تكرها وكذلف لاتعو ة صت امتها الترك ب تة كشتبه مالتة متن قبتب ال لبتة   

لستتهلة والبستت  ة التتتي ويب تتى الستتب  التتر  ي هتتو لجتتوه ال لبتتة التتى االستتتعااالت ا

 يعرفو ها وتجن  الا   الاعبة التي ال يعرفو ها . 

( وهتي  104 1( و ستبة    66ههرت مالة الحا   الارتبة العاشترف و تكترار    -01

 ستتبة ههتتور الب ع تتة   تترا لاتتعو تها كبنتتاه وكليتتة وصتت امة  حويتتة وقوادتتد   ام تتة 

الب م تتة ومعرفتتة  ال وادتتد التتتي   الليتتة . ىت عن مالتتة الحتتا  تت لتت  معرفتتة  الجوا تت 

تحكتتم صتت امة هتتذه الجاتتب   وهتتي عي تتا متتن التراك تت  الاتتعبة  الليتتة والتتتي يتجنبهتتا 

ال لبة عثناه الكتا ة التعب رية  لذلف كا ب  سبة ههورها  هذا الشتكب وهتي  ستبة الب عتة 

ة  تتالن ر ىلتتى ال تتدرات الاعرف تتة التتتي يتاتتتع  هتتا ال لبتتة فتتي مثتتب هتتذه الفاتتة العاريتت

 والارحلة الدراس ة . 

ههتترت مالتتة الشتترال  الارتبتتة الحاديتتة دشتترف وهتتي الارتبتتة اعخ تترف  استتتبا ة  -00

( وهتي  100 1( و ستبة    89التحل ب التي ادتادها الباحث . ول تد ههترت  تكترار   

متتن عصتتع  ع تتوام الجاتتب دلتتى ال لبتتة فتتي هتتذه الارحلتتة ات ع هتتم يعتتا ون متتن ضتتبا 

با فعتب الشترال وموا ته وموقتع الفادتب والافعتو  ود متاتهم الحركات اادرا  تة ل ت

اادرا  ة ف   دن معا ي عدوات الشرال التي يعا ي منها ال لبة هتي اعختر    لتذلف 

يعد ههور هذا النوم من الجاب  هذه الارتبة ههورا الب ع ا . وقد ترد هتذه الجاتب دنتد 

 م الاوالن.االستشهاد والتاث ب وهي مواالن قل لة  ال  اس مع ا وا

 

 في ضوه النتا    التي توصب ال ها الباحث مايمتيثالثا: االستنتاجات 

ان التعب تتتتر الستتتتل م يعتاتتتتد دلتتتتى االستتتتال   الحديثتتتتة التنتتتتوم والتن تتتتب  تتتت ن  -0

 االسال   الك م ة ا راز الوموه الاوتلفة  راه الكات  وعفكاره

اك تتتت  قتتتتد يا لتتتتون ال تتتت ا التتتتى االستتتتتعااالت الستتتتهلة متتتتن الجاتتتتب والتر -9

 الليوية والتي تجنبهم من الوقوم في الو م .

 

فتتتتي ضتتتتوه النتتتتتا   التتتتتي توصتتتتب ال هتتتتا الباحتتتتث فم تتتته يوصتتتتي  التوصةةةةيات -رابعةةةةا

  ا تي

التمك تتتد دلتتتى الادرستتت ن فتتتي استتتتعاا  ا تتتوام الجاتتتب الاستتتتعالة فتتتي التعب تتتر  -0

 اثناه كتا اتهم التعب رية لتجن  الوقوم في الو م النحو 

 الاهارات الليوية وادخالها في الاناه  الدراس ة.التدري  دلى  -9

 اد اه درس التعب ر اها ة خاصة واالهتاام  ه من قبب الادرس ن  -3
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استتتتتكااال لاتتتتا توصتتتتب ال تتتته الباحتتتتث عقتتتتترن الباحتتتتث ىمتتتتراه  المقترحةةةةات -خامسةةةةا

 مايمتي

 دراسة مااثلة للدراسة الحال ة في مراحب دراس ة اخر  -0

  ة لب ان عثر الجنيدراسة مااثلة للدراسة الحال -9

 دراسة مااثلة للدراسة الحال ة لب ان عثرها في    ة فروم اللية العر  ة  -3

 

  المصادر
 ال ران الكريم 

ك دار الاعتتاراك ال تتاهرف :الاومتته الفنتتي لادرستتي الليتتة العر  تتةع راه مكدبتتد العلتت م .0

 .0294مارك

 ف ه الليتة العر  تةالااحبي في ا ن فارس   ا و الحسن محاد  ن فارس  ن زكريا :  .9

 .0229  0  دار الكت  العلا ة     روت   لبنان   ال

   9  مت 0  م  لسان العراا ن من ور   ا و الف ب ماا  الدين محاد  ن مكرم :  .3

 .                 9114دار صادر     روت   لبنان   

يتع    دار الاست رف للنشتر والتوز9ا و مادو  صتالح محاتد : دلتم التنفي التر تو  ال .8

 9112داان  

ك دار لكتتتتت ك 0ك العستتتتي دلتتتتم التتتتنفي التر تتتتو اعزريجتتتتاو  ك فاضتتتتب حستتتتن :  .4

 .9119الاوصبك

ك مامعة  ال  اس والت ويم في  التر  ة الحديثة منشوراتام ا  وس ك م وا  ب :  .6

 .0229دمش  ك سوريا ك 

 ك دار9ال عستتال   تتتدريي مهتتارات الليتتة العر  تتة وَادا هتتاك: البجةكدبتتد الفتتتان حستتن .9

 .9114الكتاا الجامعيك داان   االردن ك

اثتتر الرصتت د الليتتو  فتتي تحاتت ب الالبتتات الاتتب التا اتتي    هتتى احاتتد شتتهاا :.  .4
  مامعتتة ديتتالى   كل تتة التر  تتة   رستتالة مامستتت ر الرا تتع العتتام فتتي االداه التعب تتر  

 .   9112م ر منشورف   

نا ة االداه التعب ر  لتد  اثر استعاا  اال ش ة الليوية في تمبر   شفاه اسااد ب :  .2
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 0244  مكتبة النه ة العر  ة   العرا    قب وال ت بمواد  ما فى:  .01

اتجاهات حديثة في تدريي اللية الدل اي ك اله دلي حس ن ك والوا لي   سعاد :  .00
 .9114ك  0ك ار د االردن ك الالعر  ة 

  م تا ع  مناه  البحث التر و داود   دزيز حنا ودبد الرحان  ا ور حس ن :   .09

   0221دار الحكاة لل بادة والنشر    يداد   

ك دار الفكتتتر للنشتتتر 9ك الالجالتتتة العر  تتتة والاعنتتتىالستتتامرا يك فاضتتتب صتتتالح:  .03
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ك دار الفكتر 0ك الاللية العر  ة وف  خ ة الليتة العر  تةالشوا كة ك داود م اشة:  .08

 . 9113للنشر والتوزيع ك داان   اعردنك

ك دار 0ك ال:كعسال   تدريي اللية العر  ة  ت ن الاهتارف والاتعو ةزايدك فهد خل ب .04

 .  9112الاس رف ك داان   االردن ك

ك دار الرا تتتد النجتتتب 9ك التتتتدريي الليتتتة العر  تتتة عصتتتو ال تتتاهركدلي متتتواد :  .06
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 9112ك دار الاس رف للنشتر والتوزيتعك داتانك9ك الوالرا   تدريسها واسترات ج اته

. 

التذكاه الليتو  ود قتته  اهتارتي التعب تر الكتتا ي   استتعاا  ما م   هالة ول د :  .04
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ك دار ال ريت  لل بادتة 0ك الدراسات في الر  تدريي التعب تركبةك جان هاد :  .02

 . 9114انكوللنشرك دا
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  0264. 
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 .9114سورياك

عستترات ج ات حديثتة فتي الهاشايك دبد الرحان دبدك والدل ايك اله دلي حس ن:  .93
 .9114ك دار الشرو  للنشر والتوزيعك داان   االردنك 0ك الفن التدريي

الاعتتد   تترقم  0299  لستتنة  9ا  تتة   رقتتموزارف التر  تتة :   تتام الاتتدارس اال تد .98
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