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 األولالفصل 

 
 

 ةـــة العـــربيــــالبحـــث باللغ صــلخم

يعددا فصاحددن  لددل فاتعاإلجددني فصيتناادد  تلددة اددناج ا اسادد  فا انيددني جمدد ةاجإل فا  ددن  ة فاتناادد  
اددظ  ددد لعددا  و ادد  وفاتمدد رتة ل جتددن ينددا جددل لددا لية فا نالاادد  وفا ددج لددتخة  دداو رن لاددج فلةددن  فا ددةف في 

 .فا طنلني ولنإلع فألنشط  فاةنص  بناشةاني
فاشةا  اكد  ون فصاحن  لل فاتعاإلجدني فا طنياد   جعاإلجني لاج  ا  اإن فصاحن  لل وبننء  

فات زفيددددا   )فا فحددددلاا اإل بنص ددددنا  كاددددظ لددددان افنيدددد  فصاحددددن  لددددل فاتعاإلجددددني فصيتناادددد  ا اسادددد  فاننيدددد 
 إل  اظ فا  ن  ة فاتناا .كاظ ااوث لح يت ي فاتناا  فا  ن  ة اتم ةاجظ
ذا  لزفيددددا فصر تددددنن بنانحددددإلت لاددددظ جعاإلجددددني  ترددددة لفحدددداا  لمددددنرة اددددظ ل لدددداة   فء فاشددددةاني  ادددد

لةددن  فا ددةف في فمادد رتن    فااأجدد إل و ن فاددظ كيددةفء فا نالددد فاتددناجإل و  فاتناادد  ولمددنلا جمدد ةاجظ فا  ددن  ة
ددن ادددج أ ددن   فصر تدددنن ب إن دددنل فاتعاإلجددني فا طنياددد  ولإلصددلاين كادددظ ج ةدددذ  ا كنإلاإلياددن فاتعاإلجدددني  و  ف رنج 

فاتنناددسج لدددل فاةشدددلا إل وبنا ددناج اددإن فصر تدددنن بنصاحددن   صلةددن  فا ددةف في فا ددةف في اددظ فاإللددا فاتنناددد 
اددظ فاشددةاني ج عددا   فا طنلددني لاددظ فاتمدد إل  فادداواظ وفاتناددج يعتددد لاددج لنمددلل  فاتعاإلجددني فا طنيادد 

 تناا إل اتن يتخة لاظ   ي  فار   اظ فاتعاإلجني فاتنناسا  فاتنشإل  .فاتن إل  فاتعاإلجنلظ اا  ن  ة فا
اذا  يياف رذف فابنث كاج لإل اح  و  لكنإلاإليان فاتعاإلجني اج لفعلد فصاحن  فاتننادسج لدل 

 فاتعاإلجني فا طنيا  و خة  ا  لاج يإل   فا  ن  ة فاتناا .
   فاتننادسج لدل فاتعاإلجدني فا طنياد إلوا ن لق رذف فاياف ا ا لنجا فابنار   ا فا  جنها  فصاحدن

بنص نا  كاج   فا   و و  فاتعنيلة وفصصاف في فاتينا  اج لفعلد  رتا  فصاحن  لل فاتعاإلجني فا طنيا إل
 وفا عدةف لادج جدا  كنعكدن  ولنالد فاعال   لل فصاحن  لل فاتعاإلجدني فا طنياد  ويدإل   فا  دن  ة فاتنااد إل

لكنإلاإليان فاتعاإلجني لاج فصاحن  لل فاتعاإلجني فا طنيا  و خة  اد  لادج يدإل   فا  دن  ة فاتنااد  إل وصدإلم  
اإل ع كطن  ج  ة  از ن   اعناا  فصاحن  لل فاتعاإلجني فا طنياد   يداف لنمدلل يدإل   فا  دن  ة فاتنااد  ادج 

 فابنث.  د لكنإلاإليان فاتعاإلجنيإل جع فاقانن  ا فا  جلافنا  صخ بن  اةوض
 وقد خلص البحث إلي عدة من النتائج من أهمها مايلي : 
جمدد ةاجج فا  ددن  ة فاتناادد  لاددج أ ددن    يمددنلافصاحددن  فاتنناددسج لددل فاتعاإلجددني فا طنيادد    ن -1

 فار   وفاتحافقا  اج فا  ن  ة فاتناا .
اين از ن   اعنااد   وإنتن لع سة جكتا  إل   ايا  لل فاتعاإلجني فصيتناا م لع سة فاتعاإلجني فا طنيا -2

 إل ولاسا  فا انيني جم ةاجج فا إلفئة وفا  ن  ة فاتناا .جني فاتنناسا  اج فلةن  فا ةف فيفاتعاإل 
فاتنناددددسج لددددل   ن فادددد ةافن لكنإلاإلياددددن فاتعاإلجددددني ادددد  لدددد خلة اسلددددة لاددددج فا إلاددددع اددددج فصاحددددن  -3

فاتعاإلجني ول ايتين الث  ن  انلا لاج أ ن   اةل  لااق وجعناج  ولبن ت  إلفاتعاإلجني فا طنيا 
 اتم ةاجج فا  ن  ة فاتناا  اج فاإللا فاتننا  جتن   ي كاج أ ن   اعناا  فاتعاإلجني فا طنيا .



 األولالفصل 

 
 

 ةـــة العـــربيــــالبحـــث باللغ صــلخم

 قانن فاشةاني بنا ةافن لكنإلاإليان فاتعاإلجني لنا فصاحن  لل فاتعاإلجني فا طنيا  يت ي كاج: -4
  ن  فاتمدد  ساا  بنأل بددلددإلالة فاتعاإلجددني اددج فاإللددا فاتننادد  جتددن يتكددل فاتمدد ةاجلل جددل فا نسددت

 وبنا ناج ين ق يإل   لناا  ااتعاإلجني فاإلف    بنا إلفئة وفا  ن  ة فاتناا . إلوفاتةنطة فات إللع 
   فا إلاددع اددج فصاحددن  لددل فاتعاإلجددني فا طنيادد  ول لدداة   فء اددد لطددنع جددل لطنلددني فاشددةا

لنمدلل يدإل    واذا  لةفاض جشنتد فاإلانا  وفانا جل  نرة  لان لتنخد فاتعاإلجني وبنا ناج
 فا  ن  ة فاتناا .

 ولا لإلصاا فاا فا  فاتلافنا  صخ بن  صن  فافةوض كاج جنياج: -5
  خسدإلي صدن  فافددةض فألوت وفادذي يدن" لاددج قلإليدا لالد  جعنإل دد   في  ماد  كاحدنئا   ددلل

ا انيددني جمدد ةاجج فا ددإلفئة وفا  ددن  ة فج لددل فاتعاإلجددني فا طنيادد  ولددإلالة فصاحددن  فاتنناددس
 شلا لةف فليةق.فاتناا  ا ة 

  خسإلي صن  فافةض فارننج وفاذي ين" لاج ق لإليدا لالد  جعنإل د   في  ماد  كاحدنئا   دلل
 فصاحن  فاتنناسج لل فاتعاإلجني فا طنيا  ويإل   فا  ن  ة فاتناا ق.

  خسإلي صن  فافةض فارناث وفاذي ين" لاج ق لإليا لالد  جعنإل د   في  ماد  كاحدنئا   دلل
ادددج فصاحدددن  فاتننادددسج لدددل فاتعاإلجدددني فا طنياددد  ولنمدددلل عاإلجدددني فاددد ةافن لكنإلاإليادددن فات
 يإل   فا  ن  ة فاتناا  ق.

  خسإلي صن  فافةض فاةفبع وفاذي يدن" لادج ق لإليدا لالد  جعنإل د   في  ماد  كاحدنئا   دلل
أ ددددن   اعناادددد  فصاحددددن  فاتنناددددسج لددددل و  بتكإلننلدددد  فاتة افدددد  ا  جاءجدددد  فصطددددن  فات  ددددة جدددد

 ق. نملل يإل   فا  ن  ة فاتناا اني اج  د لكنإلاإليان فاتعاإلجفاتعاإلجني فا طنيا  

 وفي إطار النتائج السابقة قد أوصي البحث بعدة توصيات وتتمثل أهمها فيما يلي: 
 ددددةو   لطددددإل ة فاتحاددددن  فاتنناددددسج فاتحددددةي فانددددناج ا ددددج ي  ددددتل فماحددددن  فاتنناددددسج لددددل  -1

يمددد طاع لاساددد  فصا انيدددني فات زفيدددا  فاتعاإلجدددني فا طنياددد  ادددج  دددد لكنإلاإليادددن فاتعاإلجدددني الدددث 
وادذا  ا نيداة فاتتن ادني  إلكنية جل فلةن  فا دةف في فاتة افد اتم ةاي فا إلفئة وفا  ن  ة فاتناا  و ت

 فاتة اف  اإلاحن  فاتنناسج جل لسد فاشةاني .
 دةو   لطددإل ة فصاحددن  فا  الدداي اا عنجددد جددع شدبك  فاتعاإلجددني فا كنإلاإليادد  و دد ة  ادد  جددل خددات  -2

شنء جإللع خنص بكد لطنع جل لطنلني فاشةا  ا ج يد ة فصاحدن  لااد  لدل اناد  فاتعاإلجدني كن
 فا طنيا  فااأج  .

   ن  ةل فاتعاإلجني فا طنيا   تل فا ةو   كازفن فاشةاني  في فا طنلني فات عا   بنصاحن  ل -3
 فاتناا  فاتنشإل   جع جةفلنه فا طإل في فا كنإلاإليا  فاناير .

اتمدد تة  ااتعاإلجددني فا طنيادد  فاتفحددح لنيددن لسددة جإلفلددع فاشددةا  از ددن   يددإل    ددةو   فاتةفيعدد  ف -4
جةفيعدد  فا  ددن  ة فاتناادد  وإجكننادد  فصل تددن  لاليددنإل و دد ة  ادد  جددل خددات لإلادداع جمدد إلااني فاتةفيددع 
ددن  فاةددن يج ال  ددتل ك ددافء   يدد  لددل جدداي فا ددزفن فاشددةا  بنصاحددن  لددل فاتعاإلجددني فا طنيادد  وا  

 لة اج  د فا طإل في فا كنإلاإليا  فاناير .ات طابني فاتعني


