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الممخُص 

يتغٌيا ىذا البحثي أٍف يرصدى كاقعى العربٌيًة في الفضائٌياًت االقتصادٌيًة المدبمجًة 
، كصكالن إلى تفنيًد ذاؾى الرأم القائًؿ بأفَّ الشؤكفى االقتصادٌيةى خاصةن  في ىذًه األياـً

إذ إفَّ – محميان كوربٌيان كدكليان –التجارٌية ال يمكفي استعماؿ المغًة العربٌيًة فييا 
. استعمالىيىا ييعرقؿي المصاللى 

كيتحرل ليذا المراـً تبيافى التجمياًت التداكليًة لمعربٌيًة في الحكاراًت المدبمجًة 
في القنكاًت الفضائٌيًة المتخصصًة في اإلوالناًت المكجيًة إلى المستيمًؾ العربيِّ 

وي الغربي . حيث كجدى  كجاءٍت ىذًه التجمياتي في حكاراتو وربٌيةو متكئةو ومى ما انتيجى
كقد جندٍت تمكـٍ . مٍف مناىًه الففِّ اإلوالنيِّ في التسكيًؽ كالتركيًه باإلإلراًء كاإلقناعً 

ان إلايةن في الدٌقًة كاإلبداعً  . الفضائياتي ليذًه الحكاراًت خبراءى لغكييفى نسجكىا نىٍسجى
شؽٍّي : كًمٍف ىينا، فففَّ ىذا البحثى ينطكم ومى تقابؿو  نائيٍّي يىقكـي ومى شٌقيفى 

كاسعو فسيلو يتكئي وميًو اإلوالـي الذم يقكـي ومى سمتو لغكمٍّي يترٌىؿي باألخطاًء 
شاوًة األنماًط التعبيرٌيًة العامٌيةً  كشؽٍّي . المعجميًَّة كالصكتٌيًة كالصرفيًَّة كالنحكيًَّة كاإ

ضٌيؽو وسيرو يىٍتًكئي وميًو بعضي اإلوالـً المدبمًه يقكـي ومى سمتو لغكمٍّي يىتىمٌ ؿي 
ٌ الن قكيمان معجمان كصكتان كصرفان كنحكان كأنماطان تعبيريَّةن فصيحةن  . العربٌيةى تىمى

:  كستحاكؿي الدراسةي اإلجابةى وٍف مجمكوةو مفى التساؤالًت، أىمُّيا

 ما طبيعةي المستكياًت المغكٌيًة التي تقدمييا اإلوالناتي المدبمجةي؟ -
 ما مدل إسياـ اإلوالناًت المدبمجًة في الكصكًؿ إلى الكفايًة التكاصمٌيًة؟ -
ىؿ تشعبي م ؿ ىذه الفضائٌياًت كالبرامًه مدواةه لمتفاؤًؿ في بثِّ العربيًَّة  -

 الفصحى؟
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كيؼى تتيلي اإلوالناتي المدبمجةي الفصحى اإلبداوٌيةى ألكلئؾى الذيفى يعيشكفى  -
 في اآلفاًؽ القصٌيًة ًمفى النشًء؟

 – 2015لماذا الحاجة إلى قرارو سياسيٍّي كقانكًف حمايًة المغًة العربٌيًة  -
لمحفاًظ ومى صكرًة العربٌيًة كسيركرًتيا؟ 
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المقدمُة 
تعدُّ المغةي زيلفى التخاطًب كسيمياءى الفكًر، كىي حجري الزاكيًة في  قكةً األمـً 
ا ارتباطو بالكاقًع االقتصادمِّ كالسياسيِّ  كىاجسييا المركـي، فالكاقعي المغكمُّ يرتبطي أٌيمى

ففذا مىا كىنًت المغةي كفترٍت ىمةي أبنائيا في الحفاًظ ومييا، تفككًت . . . كاالجتماويِّ 
عيؼى شأنييا، كتبع رٍت كممتييا . األمةي كضى

كقٍد تم مًت المغةي العربٌيةي المجتمعى بتفاصيًمًو كمِّيىا، فالعربٌيةي كائنةه في المنزًؿ، 
 كتمٌ ؿى الحاضري العربٌيةى تىم يالن . . . كالمدرسًة، كالجامعًة، كالسكًؽ كالكتاًب، كالمقيى 

سافران في المجتمًع، كىذا التم ؿي نراهي في كسائًؿ االتصاالًت التي شكمٍت  كرةن امتدٍت 
 فيإلى اآلفاًؽ القصٌيًة في المجتمعاًت العربٌيًة، كأ رٍت تأ يران ميباًشران كإليرى ميباشرو 

. إنتاجًيـ الفكرمِّ كاألدبيِّ كالسياسيِّ كاالقتصادمِّ 
إليرى أفَّ المتأمؿى في مادًة تمؾى الكسائًؿ يجدي أنَّيا تتكئ ومى سمتو لغكمٍّي 

شاوًة األنماًط التعبيرٌيًة  يترٌىؿي باألخطاًء المعجميًَّة كالصكتٌيًة كالصرفيًَّة كالنحكيًَّة، كاإ
كلعؿَّ اوتقادى أىًؿ السياسًة كاالقتصاًد أفَّ استعماؿى . العاميًة، كالدخيًؿ، كالمكلدً 

الفصحى في الشؤكًف السياسٌيًة كاالقتصادٌيًة يعرقؿي المصاللى كاف السببى ًمٍف كراء 
. ذاؾى االتكاًء، كقٍد شٌكؿى ىذا األمري وندم كسكاسان ما فتئ ييؤرقني ًمٍف حيفو آلخرى 

، كاالطالعى  كلعؿَّ كصكؿى الدوكًة الكريمًة ًمٍف مجمًع المغةً  العربٌيًة األردنيِّ
ومى محاكًرىىا القٌيمًة، كمف ضمًنيا كسائؿي اإلوالـً المرئٌيًة كالمسمكوًة؛ فٌتؽى أفاقان 

نيرةن أمامي لكأًد ذاؾ الكسكاًس مف خالؿً  التطرًؽ إلى است ماًر اإلوالناًت المدبمجًة 
و صقمِق ، ِ َها ااررلةِ او طومِر مهار،  ف  تممِة الملِة اللررّمِة اللفصح  تَد التششِ 

. الكلامِة ال وافمّمِة  تَد أرتائها
، إذ اوتادى  ـٍ يطرٍقوي الك يركفى  كتكمفي أىميةي ىذًه الدراسًة في طرًقيىا لبابو لى

، ككيفيًة تصحيًحًو  الباح كفى الحديثى وىًف الصكرًة السمبٌيًة لكاقًع إوالًمنىا العربيِّ
لغكيان، كالعالقًة الميضطربًة بيفى المغًة كاالقتصاًد، في حيف أفَّ ىذًه الدراسة جاءٍت 
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، كوالقةن طٌيبةن بيفى المغًة كاالقتصادً  ، قٍد ()لتكشؼى كىنىفان أبمهى ًمٍف إوالًمنىا العربيِّ
الحؿَّ األنجعى مٍف خالًؿ االستفادًة منييما –  الكنؼي األبمهي كالعالقةي الطيبةي –يككناًف 

. لرأًب صدًع العكًز المغكمِّ وندى أبناًء العربيةً 

                                                           

 ما يدؿُّ ومى حسف العالقة بيف المغة كاالقتصاد أفَّ ىذا البحث مدوـك مف مختبرات السكسف ()
دينار، فميـ مف الباحث خالص الشكر كواطر ال ناء  (750)لممنتجات الطبيعية بمبمغ مالي قدره 

 .ومى ىذا الدوـ
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1 
 (اا عُم والقتواُت اللفائّمُة واا عنُ )ال مهمُد 

اا عُم  -
ـى بالتعريًؼ كاإلخباًر لغيرًه، كقاؿى ابفي : اإلوالـي لغةن  ، أٌم قا ـى مصدري أوم

كأٌما اصطالحان فيكى التعبيري . ()"كوممتي الشيءى، بمعنى ورفتىوي كخبرتىوي : "منظكرو 
المكضكويُّ لعقميًة الجماىيًر كركًحيا كميكًليا كاتجاىاًتيا في الكقًت نفسًو، كبعبارةو 

تزكيدي الناًس باألخباًر الصحيحًة، كالمعمكماًت السميمًة كالحقائًؽ ال ابتًة "ىكى : أخرل
. ()"التي تساوديىيـ ومى تككيًف رأمو صائبو في كاقعةو مف الكقائعً 

كىيى : الووائُل المقروشةُ : ()كاتخذى اإلوالـي كسائؿى متعددةن، كمف أىمِّيا
الكسائؿي المطبكوةي المقركءةي التي تعتمدي ومى حاسًة النظًر كالصحًؼ، كالمجالًت، 

كىيى الكسائؿي التي تعتمدي ومى حاستي : الووائُل المومو ةُ و .كالنشراًت، كالالفتاتً 
كىي : الووائُل المومو ُة المرئمةُ و .النطًؽ كالسمًع كالمذياًع، كالتسجيًؿ الصكتيِّ 

التي تعتمدي ومى حاستي السمًع كالبصًر، فييى تجمعي بيفى الصكًت كالصكرًة 
 .()كالتمفازً 

كلعؿَّ الناظرى اليكـى إلى ىذًه الكسائًؿ يجدي أٌنيا تفيضي باإلوالناًت، فقمما 
نشاىدي القنكاًت الفضائٌيةى سكاء أكانٍت إخبارٌيةن أـ تعميمٌيةن أـ اقتصادٌيةن تخمك مفى 

كفي ذلؾى يقكؿي أستاذينىا . اإلوالناًت التسكيقٌيًة؛ ككنىيىا تىدرُّ أمكاالن طىائمةن ومى مالكييا
                                                           

 . مادة ومـ،1999دار الكتاب العربي،  ،اللرب لوان، (ىػ711) ابف منظكر ()
 

، بيركت، تظرمة الملة الثاتمة، دراوة  ف الملة اللررمة الووطح أحمد محمد، ،المعتكؽ ()
 .290، ص2005

 

 .290 صالمرجع السابؽ، ()
 

 . سيركز البحث ومى ىذه الكسيمة فقط؛ ألنيا مدار البحث كإلايتو ()
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فاإلوالناتي لمشاىدم التمفزًة تتغمغؿي في سياًؽ برامًه التمفزًة " :الدكتكري نيادي المكسى
 ، حتى ليشبوي بعضي البثِّ أٍف يككفى سمسمةن مف اإلوالناًت تتخمميا نيتىؼه ًمٍف مسمسؿو

، أك أطراؼه ًمٍف سجاؿو  بٍؿ تككفي اإلوالناتي ىيى مادةي البثِّ في . أك مشاىدي مٍف فمـو
 .()"قنكاتو إوالميةو متخصصةو خالصة ليا

اللفائماُت اللررّمُة  -
انتشرًت الفضائياتي في أقطاًر العالـً العربيِّ جميًعيىا، فال تكادي ترل منزالن 

كيصؿي وددي مشاىًدييىا إلى . يخكم ًمٍنيىا، كذلؾى لسيكلًة تركيًبيا كصغًر حجًميا
، كيت % - 10أنَّوي بيفى  (افػالتـر.جكٍف ب)كقعي ػوشراًت المالييف في العالـً العربيِّ

. ()مفى العرًب في الشرًؽ األكسًط يشاىدكفى القنكاًت الفضائٌيةى بشكؿو مستمرٍّي % 15
كقٍد ازدادى وددي القنكاًت الفضائٌيًة التي تبثُّ إرسالىيىا في العالـً العربيِّ بشكؿو 

كيبىارو في التسعينياًت مفى القرًف الماضي، كلعؿَّ السببى الرئيسى يعكدي إلى إطالًؽ 
كقٍد كافى نصيبي . ()(نايؿ سات)ك (ورب سات)جيؿو جديدو مفى األقماًر تتم ؿي في 

. ()القنكاًت التسكيقيةى  ال ان ك ال يف قناةن 

                                                           

، ، دار الشركؽالملة اللررمة  ف اللفر الصدمث قمم الثروت وقوى ال صول نياد، ،المكسى ()
 .129ص، 2007

 

 اللفائمة  مح الوموك  mbcت  أثمر اا عن  مح قتوا ومي أرشيد، ،مشاقبة ()
 جامعة الشرؽ األكسط، رسالة االو هعكف لممشاهدمن  ف ااردن، داروة موصمة،

 .112ص، 2007ماجستير، 
 

 .62المرجع نفسو، ص ()
 

 إصدارات اتحاد إذاوات الدكؿ العربية، الرث اللفائف اللررف، ال قرمر الوتوي،انظر،  ()
2014. 
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 كتبثُّ ىذًه الفضائياتي مكادىىا بمغاتو متباينةو، فتبثُّ بالمغًة العربٌيًة بنسبةً 
منيىا  (%10) منىيا بالمغًة اإلنجميزٌيًة، كتبثُّ  (%13)، في حيف تبثُّ (77%)

. ()بالمغاًت الكردٌيًة، كالفرنسٌيًة، كاإليرانٌيًة، كاإلسبانٌيةً 
كفي سياًؽ الحديًث وٍف لغاًت الفضائياًت العربٌيًة مفى المزاـً ومينا اإلشارة إلى 

وامؿو جسيـو في ارتفاًع نسبًة انتشاًر العربٌيًة في الفضائياًت العربٌيًة ييضاؼي إلى 
نكويًة المشاىديف أال كىكى الدبمجةي، ففنَّنا نشاىدي اليكـى في الفضائياًت العربٌيًة الك يرى 

إنجميزٌيةن أك )مف اإلوالناًت كالمسمسالًت التي تككفي لغتييا األصمٌيةي لغةن أجنبٌيةن 
ًكرٍت إلى المغًة العربٌيةً  (فرنسٌيةن أك إسبانٌيةن أك تركيةن أك ككريةن  .   َـّ حي

كأجريًت الك يري مفى الدراساًت المتعمقًة باإلوالناًت في الفضائياًت العربٌيًة، 
ٍت إلى نتائهى ميمةو، كمٍف أىمِّيا : كأفضى

 .()بالييًف دكالرو سنكيان  (4)دخؿي اإلوالًف في الدكًؿ العربٌيًة حقؽَّ  -
مف ساواًت اإلرساًؿ في  (%8,8)المضمكفي اإلوالنيُّ يم ؿي ما نسبتو  -

 .()الفضائياًت العربٌيةً 
 .()مف الدخًؿ اإلوالنيِّ  (%85)القنكاتي الفضائٌيةي الخاصةي تستحكذي ومى  -
 سنةن 39 سنةن إلى 20نسبةي الذيفى يشاىدكفى القنكاًت الفضائٌيةى ًمفى العمًر  -

72%.(). 
                                                           

 .2014 إصدارات اتحاد إذاوات الدكؿ العربية، الرث اللفائف اللررف، ال قرمر الوتوي، ()
 
 

 . 112 ص، الفضائية ومى السمكؾ االستيالكي لممشاىديف mbcتتأ ير اإلوالف ومى قنكا ()
 
 

الرصوث ، مجمة "اال جاهات اا عتمة  ف المصطات اللفائمات اللررمة" طايع، ،سامي ()
 .68 ص،1998، القاىرة، 33 ، وددلمدراوات اللررمة

 

 .68 المرجع نفسو، ص()
 

 . 112ص ، الفضائية ومى السمكؾ االستيالكي لممشاىديف mbcتتأ ير اإلوالف ومى قنكا ()
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 .()%99,7نسبةي الذيفى يشاىدكفى القنكاًت الفضائٌيةى العربٌيةى  -
 .()%96,5نسبةي الذيفى يشاىدكفى الدواياًت كاإلوالناًت  -
نسبةي الذيفى يفضمكفى اإلوالناًت المباشرةى الحكارٌيةى بيفى أك رى مٍف شخصو  -

65,6%(). 
 .()%31,9والناًت الفصٌيحةى نسبةي الذيفى يفضمكفى اإل -

كنىخميصي مٍف خالًؿ ىذه النسًب إلى أفَّ الفضائياًت العربٌيةى قٍد أبيتىٍت أإلمبى 
ـٍ بكصفيا لغة  انية، حيث كافى  بيكتاًت مٍف ينطقكفى بالعربٌيًة بكصفيا لغة أـٌ  أ

؛ كلذلؾى  اإلوالفي أحدى أىِـّ الركائًز االقتصادٌيًة لمقنكاًت الفضائٌيًة لما يحققوي مٍف دخؿو
شرعى أصحابي رؤكًس األمكاًؿ بفطالًؽ قنكاتو اقتصادٌيةو متخصصةو باإلوالناًت 

كالدواياًت، كقٍد كانًت المغةي العربٌيةي المغةى الرسمٌيةى في أإلمًب القنكاًت االقتصادٌيًة 
والكةن ومى . إلى أبناًء العربٌيةً  خصكصان كالقنكاًت الفضائٌيًة ومكمان؛ ككنىيىا مكجيةن 

أفَّ التأ يرى المغكمَّ كالفكرمَّ ليذًه الفضائياًت مهَّ بكاىًمًو ومى فئًة الشباًب التي ىيى 
 .ًنيافةي األمًة كسببي تسٌنًميا

اا عتاُت  -
ففُّ إإلراًء األفراًد كالجماواًت مٍف جميكًر المستقبميفى " كييعرؼي اإلوالفي بأنَّو

: ، بىٍؿ ىكى ()"نتاًج السمكًؾ االستيالكيِّ كال قافيِّ كفؽى طريقًة الجيًة المعمنةً إومى 
                                                           

 .117المرجع نفسو، ص ()
 

  ، الفضائية ومى السمكؾ االستيالكي لممشاىديف mbcتتأ ير اإلوالف ومى قنكا ()
 .120ص

 

 .122المرجع نفسو، ص ()
 

 .122المرجع نفسو، ص ()
 

 . 23، ص2005، دار الكتاب، اإلمارات، اا عن ااوس والمرادئ ،النكر أحمد، ()
 



 

11 
 

وممٌيةي االتصاًؿ إلير الشخصيِّ مٍف خالًؿ كسائًؿ االتصاًؿ العامًة بكاسطًة معمنيفى 
 ، يدفعكفى  منان ميعينان إليصاًؿ معمكماتو معينةو إلى فئاتو معينةو ًمفى المستيمكيفى

. بحيثي يفصلي المعمفي وٍف شخصيًتوً 
 :()ككضعى المختصكفى باإلوالناًت الك يرى مفى التصنيفاًت ليا، كمٍف أىمِّيا

؛ :   عُن الفتنِ  كىكى اإلوالفي االستيالكيُّ األك ري انتشاران، كيطمؽي وميو الصنؼي
 كىك الذم يركزي ومى تسكيًؽ اسـً :  عُن ال جزئةِ و .ألفَّ ىدؼى اإلوالًف ىكى البيعي 
 كىك الذم يستخدـي شبكةى :اا عُن المراشرُ و. المؤسسًة أٍك الشركًة كتركيًجوً 

 . السمعةً ـً كالبريدى اإللكتركنيَّ كالبريدى العادمَّ لغاياًت تسمي (تى اإلنترف)المعمكماًت 
 كيمتازي برسالًتًو اإلوالنٌيًة المكجيًة إلى مؤسساًت :اا عُن  لح المموواتِ و

. أوماؿو معينةو كليسى للفرادً 
كأمَّا كظائؼي اإلوالًف، ففٌنيىا تتم ؿي في كظائًؼ اإلخباًر كاإلقناًع كالتسميًة 

تكمفي كظيفةي اإلوالًف في التركيًز ومى نكويًة المنتًه : كالتذكيًر، كبعبارةو أخرل
كتبرزي . ()كالخدماًت كجذًب الجميكًر لمشراًء أك اإلقباًؿ ومى الخدمًة أٍك السمعةً 

أىميتيوي بانفتاًحًو الكامًؿ ومى كسائًؿ اإلوالـً المرئٌيًة كالمسمكوًة كالمقركءًة، التي 
 فيمٍف خالًليا يجرم نشري الرسالًة اإلوالنٌيًة بصكرةو مستمرةو كبالغًة التأ يًر 

. ()المشاىديف جميًعيـ، أكانكا مييتميفى ًبيىا أـ إليرى مييتميف

                                                           

. 283، ص1996، 2، وماف، طاافول اللمممة لم رومج ال جاري واا عن ناجي، ،معال ()
 . 105، ص2006، دار النيضة، بيركت، دراوات ووومو   عممة ،محمد وميالبدكم، ك

 

 .25ص ،1989، دار الطباوة، مصر،  مممة اال فال اا عتف، صفكت العالـ، ()
 

 .178، ص1994، دار المستقبؿ، وماف، 1، طوموك المو همك، كآخركف،  وقيمي، ومر()
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 (التمفازى ) كمٍف أىِـّ اإلوالناًت تمؾى التي تستخدـي اإلوالـى المرئيَّ المسمكعى 
فالناسي يشاىدكفى "نظران لتميًزًه بقدراتو جسيمةو ومى اإلقناًع كالتأ يًر كالسيطرًة، 

وي بحكـً أنَّوي يىفريضي سيطرتىوي ومى البشرً  . ()"التمفازى ميما كانٍت برامجي
كمىا يستكقفينىا في ىذا لغةي اإلوالناًت، ككنىيا تجمعي بيفى المتناقضاًت، فنجدي 

 فورة مكلهرة: اإلوالناًت المب ك ًة في الفضائياًت العربٌيًة صكرتيًف متناقضيفً في 
تككفي المغةي العربٌيةي فييا ضحيةن مٍف خالًؿ ما تبٌ وي مٍف ليجاتو متباينةو كأنماطو دخيمةو 

ان  مطيةن القتصاًد " تككفي المغةي العربٌيةي فييا تافلةة وفور. كفصحى ما تنفؾي تقميصى
، فيي تترجـي بفصاحةو واليةو منطكقةو، ككفايةو مينيةو تسكيقٌيةو  االستيالًؾ بامتيازو

، كالمشر ، كالمركًب، بً واليةو إلير مسبكقةو، وف كؿِّ ما أنتجوي اآلخري مفى المطعـً
 .()"التصفيًؼ، كالتنظيًؼ، كالتنحيؼً  كأجيزةً 

العربٌيًة الفصحى سبيالن لمتركيًه في الصكرًة الناصعًة  المجكءى إلى كلعؿَّ 
تدوك إلى "يتمخضي مف فمسفًة العكلمًة، كخاصةن مفيكـ الميبرالٌيًة الجديدًة التي 

بيفى " ككضعيا" معاممًة جميًع األنشطًة اإلنسانٌيًة كالمنتجاًت البشرٌيًة ًبمىا ىي سمعه 
دارًتيىا كتنميًتيىا  يدم أصحاًب المشاريًع كالشركاًت التجاريًة لدمًجيا في السكًؽ كاإ

. ()"بشكؿو أفضؿى بيعان كشراءن 
 

الملُة اا عمّمُة  -
                                                           

، 2003 ، كسائمو، دار الفجر، مصر،ملاهممه، تظرما ه: اال فال فضيؿ، ،دليك ()
 .148ص

 

 .120ص ،المغة العربية في العصر الحديث قيـ ال بكت كقكل التحكؿ ()
 

 .67، ص2002 بيركت، ،(قفاما مركزمة وصوارات كاشلة) رماح اللفر فيمي، ،جدواف ()
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تختمؼي المغةي اإلوالمٌيةي المستخدمةي في اإلوالًف وًف المغًة األدبٌيًة كالمغًة 
، كالعممٌيًة قائمة ومى تجريدو  العممٌيًة؛ ككفى األدبٌيًة قائمة ومى تذكؽو فنيٍّي جماليٍّي

، كمٍف ىينا ييكضلي وبديالعزيز شرؼ مفيكـى المغًة اإلوالمٌيًة بأنَّيىا  ظاىرةه "نظرمٍّي
 ، مركبةه خاضعةه لكؿِّ مظاىًر النشاًط ال قافيِّ مٍف ومـو كففٍّي كمكسيقى كففٍّي تشكيميٍّي

كييفيـي مٍف  .()"ىذا باإلضافًة إلى جانًب السياسًة كاالقتصاًد كالمكضكواًت العامةً 
ٌنما ييدؼي إلى تحقيًؽ  كالـً شرؼو أفَّ المغةى اإلوالمٌيةى ففٌّ تطبيقيٌّ ال يقصدي لذاتًو، كاإ

 .شأكو معيفو كالتسكيًؽ كالتسميًة كالتعميـً كاإلخبارً 

االستغناءي وًف : كتحرصي المغةي اإلوالمٌيةي ومى وددو ًمفى األماراًت، كأىمُّيا
الكمماًت الزائدًة، كاألفعاًؿ التي ال قيمةى ليا، كالصفاًت كالظركًؼ، كأحرًؼ الربًط، 

ـي األلفاًظ الكاضحةً ،كاألسماًء المعركفةً  . () كالمركنةي كالقدرةي ومى الحركةً ، كاستخدا
، ىي الوظملُة : كتتجسدي كظائؼي المغًة اإلوالمٌيًة بأداًء  الًث كظائؼى

بالغي الحقائؽً : اا عمّمةُ  التعبيري وٍف : والوظملُة ال لرمرّمةُ . تكصيؿي المعمكماًت كاإ
. ()إقناعي جميكًر المستقبميفى : والوظملُة ااقتا ّمةُ . مشاوًر اإلنساًف كوكاطًفوً 

كلعؿَّ المجكءى إلى ىذًه المغًة جاءى نتيجةى اختالًؼ تحكالًت الحياًة الحدي ًة، 
كدخكًؿ متغيراتو في  كرًة المعمكماًت، ك كرًة االتصاالًت، كالحاجًة إلى إوالـو حيكمٍّي 

. ()يكميٍّي وبرى كسائًؿ المرئيِّ كالمسمكًع كالمكتكبً 
                                                           

، 1999 القاىرة، دار الكتاب المصرم، المدخل  لح ووائل اا عم،وبدالعزيز شرؼ،  ()
، :انظر. 228ص ، 1992، بيركت، دار الجيؿ، مدخل  لح للة اا عم جاف جبراف كـر
 .80ص

 

 . 234-230المدخؿ إلى كسائؿ اإلوالـ، ص ()
 

 . 192-190، ص المرجع نفسو()
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كمٌيزى أستاذنا الدكتكري نيادي المكسى التجمياًت المغكيةى لمغًة اإلوالـً 
 اللفصح ااردا ّمةُ و.  كىي في تالكًة التنزيؿً :اللفصح اللمما: ()بالمستكياًت اآلتيةً 

 كىيى راللللِ  اللفصح الفصمصةُ و .كىيى في إنشاًد الشعًر، كالدراما المدبمجةً : راللللِ 
: رالقوةِ  اللفصح الفصمصةُ و .في التقاريًر العمميًة االقتصادٌيًة كالنشراًت اإلخبارٌيةً 

كىيى لغةي مراسمي  :اللررّمُة شره اللفصحو. كىيى العربٌيةي المترجمةي المكتكبةي 
 .كىيى وربٌيةي المتعمميفى كالم قفيفى : اللررّمُة الووطح المتطوقةُ و .الفضائياتً 

 .المهجاُت المصكّمُة المهجتُة رااتجممزّمةِ  و.المهجاُت اللررّمُة المصكّمُة اللامّمةُ و
كيتضلي مف التجمياًت المذككرًة آنفان أفَّ المشيدى اإلوالميَّ يفضي إلى  ال ًة 

مستكل العربٌيًة الفصيحًة، كمستكل العربٌيًة الكسطى، كمستكل : مستكياتو متباينةو 
. الميجاًت المحكٌيةً 

ما سبؽى، فففَّ المغةى اإلوالمٌيةى تسيري معى المغًة الفصحى ومى ىيئًة ومى كبناءن 
، أكافى التقاطعي في المفيكـً أـ في  خطيف مستقيميف يتقاطعاًف بأك رى مف مكضعو

السماًت أـ في الكظائًؼ، فمـ نجد أمَّ اختالؼو بينيما أك أمَّ رأمٍّي يجعؿي مفى 
الفصحى،  كمف ىنا، فففَّ اختيارى المغةً . الفصحى ًكٍزرىان كىٍخمان ومى المغًة اإلوالمٌيةً 

أك الكسطى أك المحكٌيًة في نيايًة المطاًؼ يرجعي إلى سياسًة مالكي القنكاًت 
ٌ ًمًو لمغتوً   .الفضائٌيًة أك قدرًة المذيعً أك المم ًؿ ومى تىمى

ما طبيعةي : كومى ىذا فففَّ الباحثى يصكغي سؤاؿى بح ًو ومى النحًك اآلتي
المستكياًت المغكٌيًة التي تقدميا اإلوالناتي المدبمجةي أىي إوالناته تم مٍت الفصحى 
                                                                                                                                              

قة ااو اذ الدك ور  مومر أرو ر لقمب ااو اذ الدك ور خالد الكركف  مح والكركي، خالد،  ()
، ندكة المغة العربية ككسائؿ اإلوالـ، جامعة البترا، " قومم للة الفصا ة اللررمة الموم"  رجة

 . 63–62، ص2001دار المنياج، وماف، 
 

 . 104ص ،المغة العربية في العصر الحديث قيـ ال بكت كقكل التحكؿ ()
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ـٍ  ـٍ أٌنيا اكتفٍت بالعاميًة المستخدمًة في الفضائياًت العربٌية أ في مستكياتيا كافةن أ
     أنَّيا راكحٍت بيفى الفصحى كالعاميًة؟ 
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2 
 (()دموع رمتممومف)

الفورُة الومرّمُة لواقِع اللررّمِة  ف اا عِم اللررفِّ 

إفَّ الصكرةى السمبٌيةى لكاقًع العربٌيًة في اإلوالـً العربيِّ تتم ؿي في األداًء المغكمِّ 
لي بأخطاًء المذيعيفى كالمذيعاًت في اإلوراًب،  ، كىكى أداءه يىٍنضى لكسائًؿ اإلوالـً

كالتركيًب، كنطًؽ بعًض األصكاًت، كاشتقاًؽ بعًض المشتقاًت، كقراءًة األوداًد، كفي 
نطًؽ األسماًء األجنبٌيًة، كفي نطًؽ أسماء األشخاًص كالبمداًف، كفي سيطرًة 

. إلخ...العامٌيةً 
ـٍ يقتصٍر األمري ومى ىذا النضًل الميكًؿ الذم سنشيري إلى بعًض صكرًه  كل

أفَّ حربى الميجاًت الميستعرًة : "الحقان، فيناؾى مظيره آخر ليذًه الصكرًة السمبٌيًة، كىك
بيفى اإلذاواًت كالفضائٌياًت العربٌيًة، كالتنافسى المحمكـى لحيازًة قصًب السٍَّبًؽ، بانتشاًر 

 ، وامٌيًة ىذًه اإلذاوًة أٍك تمؾى الفضائٌيًة بيفى أكبر وددو مفى المستمعيفى كالمشاىديفى
حتى تنكوٍت كتعددٍت ليجاًت اإلذاواًت كالفضائٌياًت بعدًد الدكًؿ العربٌيًة، كأفَّ منافذى 

العامٌيًة في اإلذاوًة كالتمفاًز تعددٍت كباتى مفى الصعًب حصريىىا، فيناؾى إذاواته 
كفضائٌياته تبدىأي إرسالىيىا كتنييًو بالعامٌيًة، كما بيفى البدًء كالختاـً ال يكادي المتابعي 

كالك يري مفى المذيعيفى كالمذيعاًت ال يحسفي صياإلةى جممةو . يسمعي جممةن فصيحةن 
ـي ًمٍف قكاوًد العربٌيًة شيئان، كىك ال يرل في ذلؾى ويبان  فصيحةو إلير ممحكنةو، كال يعم
أك منقصةن تحطُّ مف قدًرًه، بٍؿ كصؿى األمري ببعًضًيـ إلى ازدراًء الفصحى، كجعًميىا 

                                                           

، وكيمس التي استيمكت ومرىا بكاء كحسرة كألمان ومى إلياب زكجيا ىي زكجة:  ممتممومف()
ف لـ يعاله، فسيبقى للبد مؤلمان ككاقع العربية في كسائؿ اإلوالـ مؤلـ ، كىذا ىك كجو  كاإ

 . المقاربة
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م اران لمسخريًة، كاالستيزاًء في مقابًؿ االوتزاًز بالميجًة المحمٌيًة، كالشعكًر بتفكًقيىا 
.  ()"ومى مىا وداىىا مفى الميجاتً 

معمـً  المغًة العربٌيًة كالمغًة العربٌيًة نفًسيىا في بعًض األفالـً  كلعؿَّ صكرة ى
، فقٍد أظيرٍت أفالـه كػ مع تحياتي "ك" إلزًؿ البناتً "المصرٌيًة ت يري في النفًس حاجاتو

درسه "ك" رمضاف مبركؾ أبك العمميف حمكده"ك" السفيرةي وزيزة"ك" ألستاذم العزيز
صكرةن سيئةن لمعمـً المغًة العربٌيًة، كقدمٍتوي " آخري الرجاًؿ المحترميف"ك" خصكصي

ـي في الميقاـً األكًؿ بفضحاًؾ الناًس كالسخريًة ًمٍف معمـو أسيـى بجيدو  بشكؿو ىزليٍّي ييت
خالصو شديديف في صناوًة التحضًر للنساًف العربيِّ   .كاإ

ا يىٍختصي باإلوالناًت التجاريىًة، فيحرصي القائمكفى ومى أمًر تمؾى  كأمَّا فيمى
اإلوالناًت ومى استخداـً العاٌميًة التي يركفى أنَّيىا أك ري تأ يران كجذبان لممتابًع، كبالتالي 

كفي مقابًؿ الطكفاًف العارـً لمعامٌيًة، ما وادى . فييى أضمفي تسكيقان لسمعًتيـ كتركيجان 
لمفصحى مكافه إال في نشراًت األخباًر، كىيى ىنا مشكىةه وميمةه مميئةه باألخطاًء 

. ()المغكٌيًة كاإللقائٌيةً 
كيتحدثي جابري قميحة وًف الصكرًة السمبٌيًة للوالـً العربيِّ ميجًمالن أىَـّ 

أفَّ التمفازى يٍصًرؼي األطفاؿى كالناشئةى وًف القراءًة، كوٍف : ()المالحًظ السمبٌيًة، كىيى 

                                                           

، المكسـ ال قافي لمجمع المغة العربية، "الملة  ف الخطاب اا عمف" ، تيسير،أبك ورجة ()
 . 398، ص2013

 

، منشكر في مكقع مدار القمـ، بتاريخ أثر اا عم  ف  قومض د ائم اللررمةاألبٌية،  ()
15/3/2013. 

 

قراشة  ف ك اب الدك ور جارر - أثر ووائل اا عم  ف الملة اللررمةوبدالرحمف ىاشـ،  ()
: ، مكقع رابطة أدباء الشاـ، ومى الرابطقممصة

 www.odabasham.net/show.php?sid=34467 
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كأفَّ اإلوالناًت كال سيما التمفازٌية كانٍت انتصاران . أكجًو نشاطاتو أخرل مفيدة
فسادان  لمعامٌياًت، كتركيجان لمغاًت األجنبٌيًة، كنشران لمنطًؽ المعيًب لكمماًت العربٌيًة، كاإ

 .لمذكًؽ الفنيِّ كلمحسِّ المغكمِّ 
كلعؿَّ ًمٍف أسكًء المالحًظ الميعبرًة وًف الصكرًة السمبٌيًة للوالـً العربيِّ أٍف 

بىان منوي؛ فاألخطاءي الفادحةي في المفرداًت، كالجمًؿ،  ييصًبلى الصكابي أمران ميتعجى
كالتراكيًب، كالحكاراًت، كالمناقشاًت، كاألخطاءي في مخارًج الحركًؼ، كنطًؽ كمماًت 

. ()العربيًة بعيٍجمىةو وامٌيةو أٍك أجنبٌيةو أصبحٍت تيشكؿي ضركرةن لمغًة اإلوالناتً 
كوندم أفَّ ىذا الخركجى المتم ؿى باستعماًؿ العاميًَّة أك األلفاًظ األجنبٌيًة وىًف 

اليكيًة العربٌيًة، كالتعنتى ومى استعماًليىا، كليَّ المساًف لمتبجًل بيا أصبلى يشكؿي 
نشاء  ـى بعًض الطمبًة بفطالًؽ مبادراتو كاإ ، كلعؿَّ قيا ضركرةن ممحةن وندى شبابنا العربيِّ

. لمحيمكلًة دكفى انتشاًر ىذا الكباًء دليؿه قكيـه ومى ذلؾى  ()أنديةو  قافيةو 
نشاءي األندٌيًة الحؿَّ الناجعى لكأًد ذاؾى الخركًج وندى أبنائنا  ففٍف كانًت المبادراتي كاإ

الطمبًة، فففَّ أىؿَّ االختصاًص شروكا بفطالًؽ الًسياـً لمتصحيًل المغكمِّ في ىذا 
الزماًف نكوان مف تشريًل ذاؾ الكباًء لمكصكًؿ إلى أسبابًو كطريقًة والجًو، فالناظري 

إلى المحد يفى يجدي أنَّيـ اتخذكا لعمًمًيـ في التصحيًل المغكمِّ وينكانىاتو تتناكؿي كسائًؿ 
ـي اليازجٌي ونكافى كتاًبًو  ، كجعؿى صالحي "لغةي الجرائدً "اإلوالـً خاصةن، فقٍد جعؿى إبراىي

نا في الصحؼً " الديًف الزوبالكٌم ونكافى كتاًبو . ()"أخطاؤي

                                                           

قراشة  ف ك اب الدك ور جارر - أثر ووائل اا عم  ف الملة اللررمةوبدالرحمف ىاشـ،  ()
: ، مكقع رابطة أدباء الشاـ، ومى الرابطقممصة

 www.odabasham.net/show.php?sid=34467 
 
 
 

نشاء ناد اسمو " لغتي ىكيتي" قاـ طمبة مف الجامعة األلمانية األردنية بفطالؽ مبادرة () كاإ
.  ، كم ميـ في جامعة األميرة سمية إذ قامكا بفنشاء نادم النكف ال قافي"نادم الضاد ال قافي"

 

، ندكة المغة العربية، جامعة البترا، ااخطاش الملجممة والفر مة والتصومة نياد، ،المكسى()
 .108، ص2001وماف، 

 

http://www.odabasham.net/show.php?sid=34467
http://www.odabasham.net/show.php?sid=34467
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التي تم ؿي النصَّ –ككانًت النتيجةي الحتمٌيةي ليذا التجرًؤ ومى المغًة العربٌيًة 
تصٌدمى الك يًر مفى الدارسيفى ًلدراسًة األوطاًب المغكٌيًة – المقدسى كالييكٌيةى العربٌيةى 

التي يقعي فييا اإلوالميكفى في القنكاًت الفضائٌيًة العربٌيًة، كفيما يمي ورضه مكجزه 
: ()لبعًض ىذًه الدراساًت، نضمنيوي أىَـّ األوطاًب المغكٌيًة التي رصديكىىا

، للستاًذ الدكتكًر ااخطاُش الملجمّمُة والفر ّمُة والتصوّمةُ : الدراوُة ااولح
أخطاءه معجمٌيةه تفارؽي الحقيقةى : كقٍد رصدى الك يرى ًمفى الظكاىًر، كىي: نياًد المكسى

رأس كراس، كأخطاءه : سيكان أك قصدان، كأخطاءه صرفٌيةه فييا تحفظه ومى قبكًليا، نحك
ميمفت، كإليكريف، كال زاؿ  :صرفٌيةه خرجٍت وًف القكاوًد الصرفيًة كاستعماؿً 

كفإلفاًؿ والماًت اإلوراًب، كانقالًب وبارًة : ، كأخطاءه نحكٌيةه ....كتىَـّ  (لالستمرار)
اإلضافًة بتقديـً المضاًؼ إليًو ومى المضاًؼ، كطغياًف الجممًة االسمٌيًة التي خبريىا 

. ()جممةه فعمٌيةه 
، لمدكتكًر جعفر وبابنة، كقٍد ااخطاُش التصوّمُة وال ركمرّمةُ : الدراوُة الثاتمةُ 

نصبي اسـً كافى المؤخًر، : األخطاءي النحكٌيةي، كىي: رصدى الك يرى مفى الظكاىًر، كىيى 
، كرفعي اسـً إفَّ المؤخًر، كمنعي كمماتو  كودـي التفريًؽ بيفى صفًة اسـً كافى كخبًر كافى

راء، كجرُّ األسماًء الممنكوًة مفى الصرًؼ آ: مفى الصرًؼ، نحكى  (أىٍفعىاؿ)ومى كزًف 
ـي الحركؼً  قحا ، كفتلي ىمزًة إفَّ ككسريىىا، كاإ . المضافًة بالفتحًة، كالعددي الترتيبيُّ

                                                           

 تعهُّ مكتباتنا العربية بالكتب كالرسائؿ الجامعية كاألبحاث كالندكات العممية التي تختص بيذه ()
الظاىرة، كىي في مجمميا تركز ومى األخطاء الصرفية كالصكتية كالمعجمية كالنحكية، مع 
اإلشارة إلى أف ىذه الدراسات لـ تتناكؿ اإلوالنات المدبمجة كال يمكف بحاؿ ودىا دراسات 

 . سابقة، كقد جيء بيا ليدؼ كاحد مفاده كشؼ الصكرة المكفيرة للوالـ العربي إلير المدبمه
 

 . 117ص- 114ص ألخطاء المعجمية كالصرفية كالنحكية،ا ()
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تممؾي أكراؽى ضغطو : سكؼ ال، كالجرُّ ومى الجكاًر، نحك: كاألخطاءي التركيبيةي، كىي
 .()وديدةو، كنصبي نائًب الفاوؿً 

، للستاًذ الدكتكًر داكد ااخطاُش الملوّمُة  ف اا عِم اللررفِّ  :الدراوُة الثالثةُ 
ظاىرةي األصكاًت العامٌيًة، كظاىرةي : كقٍد رصدى الك يرى مفى الظكاىًر، كىي: وبده

. ()"يعني"، كظاىرةي "أكٍ "التسكيًف، كظاىرةي زكاًؿ ىمزًة الكصًؿ، كظاىرةي 
الملُة اللررّمُة  ف ااذا ِة وال ملاِز واللفائّماِت  ف  :الدراوُة الرارلةُ 

، للستاًذ فػاركؽ شػكشػة، إذ رصدى فييا دراوة  صمممّمة: جمهورّمِة مفَر اللررّمةِ 
منعي بعًض المفرداًت مفى الصرًؼ النتيائيىا بألؼو : الك يرى مفى الظكاىًر، كىي

لـً في انتيىائًو بألؼو كتاءو في كممًة اكالخمطي بيفى المفرًد كجمًع المؤنًث الس. كىمزةو 
التي ىي مفردةه كليسٍت جمعان مؤن ان سالمان، كم يمتيا فتاته كسيباته كسيكاته " رفاتو "

 ةاسـً الفاوًؿ كاسـً المفعكًؿ، كالخمطي بيفى كزًف فىٍعؿى : كالخمطي بيفى صيغتي. كفيراته 
الذم ييجمع جمعان مؤن ان سالمان ومى فىعىالت، م ؿ سجدة، سجدات، ككزًف ًفٍعمة 

دىمات، كالخمطي في ت نيتو دوكة كدوكل، كالخمطي : فيقكلكف ًرحمة، رىحىالت كًخٍدمة خى
ومى المتركًؾ أك المحذكًؼ، كالخمطي بيفى قط  (استبدؿ)في دخكًؿ الباًء مع الفعًؿ 

.  ()كأبدان 

                                                           

، ندكة المغة العربية ككسائؿ اإلوالـ، جامعة "ااخطاش التصومة وال ركمرمة" جعفر، ،وبابنة ()
 . 128ص- 120، ص2001البترا، دار المنياج، وماف، 

 

لمجمع الحادم كالعشركف ، المكسـ ال قافي "ااخطاش الملومة  ف اا عم اللررف"داكد وبده،  ()
 .91-61، ص2003،  األردنيالمغة العربية

 

الملة اللررمة  ف ااذا ة وال ملاز واللفائمات  ف جمهورمة مفر "فػاركؽ شػكشػة،  ()
 لمجمع المغة العربيةالحادم كالعشركف ، المكسـ ال قافي "دراوة  صممممة وتقد: اللررمة
 .125-109ص، 2003، األردني
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الملُة اللررّمُة  ف ااذا ِة وال ملاِز واللفائّماِت  ف  :الدراوُة الخاموةُ 
، للستاًذ الدكتكًر سالـ المعكش، كرصدى فييا الك يرى مفى دراوة  صمممّمة: لرتانَ 

سقاطي اإلوراًب جممةن كتفصيالن، كالعامٌيةي إتسكيفي أكاخًر الكمماًت، ك: الظكاىًر، كىي
العامةي، كالعامٌيةي المحمٌيةي، كالفصحى المشكبةي باألجنبٌيًة، كالعامٌيةي المشكبةي 

 .()باألجنبٌيةً 
ااخطاُش الملوّمُة الشائلُة  ف ووائِل اا عِم الجزائرّمِة  :الدراوُة الوادوةُ 

 خمكفي، رصدًت ةلصميل ،(الفصا ِة المك ورةِ – ال ملزِة – ااذا ِة )تماذَج مَن 
تسكيفي اآلخًر، كوالماتي ) األخطاءي النحكٌيةي : الباح ةي فييا الك يرى مفى الظكاىًر، كىي

نطؽي األصكاًت نطقان معيبان، كالكقفاتي ) كاألخطاءي الصكتٌيةي . (اإلوراًب الفروٌيةً 
، كالعامٌيًة، كالدخيًؿ كالمعربً . (كالسكناتي الخاطئةي  كاألخطاءي . كأخطاءي الحشكِّ

، كتصريؼي الفعؿً ) الصرفٌيةي  كاألخطاءي الداللٌيةي، كاألخطاءي  (العددي، كالتذكيري كالتأنيثي
.  ()(ىمزةي التسكيًة، كمىا زاؿى ) الشائعةي، كاألخطاءي المغكٌيةي 

كتتفؽي الدراساتي السابقةي مٍع ك يرو مفى الدراساًت التي أإلفمنىا ذكرىىىا بغيةن 
لليجاًز ومى أٌف المادةى اإلوالمٌيةى التي تقدمييىا الفضائٌياتي العربٌيةي تترىؿي باألخطاًء 

كتختمؼي فيما بينيا بالميجاًت العامٌيًة التي . الصكتٌيًة كالصرفٌيًة كالنحكٌيًة كالمعجمٌيةً 
تختصُّ بيا كؿُّ قناةو؛ أٍم أفَّ فضائيةن لبنانيةن تطرحي مادتىيا اإلوالمٌيةى بالميجًة 

 . . .  المبنانٌيًة، كفضائٌيةن أردنٌيةن تطرحي مادتىيا اإلوالمٌيةى بالميجًة األردنٌيًة 
                                                           

دراوة  صممممة : الملة اللررمة  ف ااذا ة وال ملاز واللفائمات  ف لرتان"سالـ المعكش،  ()
-127، ص2003،  األردنيلمجمع المغة العربيةالحادم كالعشركف المكسـ ال قافي ، "وتقد
219. 

 

ااذا ة )ااخطاش الملومة الشائلة  ف ووائل اا عم الجزائرمة تماذج من  خمكفي، ةصميل ()
، 2011منشكرات مخبر الممارسات المغكية في الجزائر، ، (الفصا ة المك ورة– ال ملزة – 

.  211-162ص
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3 
 (()فتدوُق راتدورا)

لواقِع اللررّمِة  ف اا عتاِت المدرمجِة  ()الفورُة اامجارّمةُ 
بعضو  إفَّ الكاقعى المغكمَّ ألمِّ لغةو ومى كجًو ىذًه البسيطًة ميٍرتيفه االرًتيىافى 

، فالكاقعي المعيشي  يجعؿي مفى االقتصاًد الميدبِّرى المتفردى – اليكـى –بالكاقًع االقتصادمِّ
المتحكـى باألشياًء كمِّيىا، فال إلىٍركى أٍف ترتبطى سيركرةي المغًة كاإلقباؿي ومييا بمكضكًع 

، كإليرىما ا ييدىرُّ ًمٍنوي ًمٍف أمكاؿو كفيرىصو . االقتصاًد ًلمى
ـى بًو البنؾي األىميُّ األلمانيُّ باستعماًؿ المغًة  كليسى أدؿَّ ومى ذلؾى مما قا
اإلنجميزٌيًة في تعامالًتًو ومى الٌرإلـً مٍف ودـً كجكًد والقةو تربطوي معى الكالياًت 

                                                           

إف صندكؽ باندكرا يحتكم ضكءان المعان قابعان في قاوو :  تقكؿ األسطكرة:فتدوق راتدورا ()
كىك األمؿ لمكصكؿ إلى بر األماف، كلعؿ اإلوالنات المدبمجة تككف األمؿ في انتصار 

 .الفصحى، كىذا ىك كجو المقاربة
 

 مة الك ير مف البحكث كالدراسات التي أجريت وف المسمسالت المدبمجة، كقد أفضت إلى  ()
النتائه السمبية للخالؽ كالتماسؾ األسرم كالنسيه االجتماوي، إلير أننا لـ نتطرؽ ليا ألننا 

 أثمر مصطفى، رانيا أحمد، : انظر م ؿ ىذه الدراسات. بصدد دراسة الجانب المغكم فييا
الدراما اللررمة وااجترمة المقدمة  ف القتوات اللفائمة اللررمة  مح قمم وا جاهات الشراب 

أثر الموموعت كمزاىرة، مناؿ، . 2006، رسالة ماجستير، القاىرة، جامعة القاىرة، اللررف
، جامعة البترا، ال ركمة ال ف  لرض  مح القتوات اللفائمة اللررمة  مح المج مع ااردتف

الموموعت المدرمجة و أثمرها  مح القمم والوموكمات كحميدة، راضية، . 2011األردف، 
 كالنجار، دينا وبداهلل،. 2006، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، لدى الجمهور الجزائري

القمم ال ف  قدمها الموموعت المدرمجة الملروفة  ف القتوات اللفائمة ومدى  دراك 
  .2008، رسالة ماجستير، جامعة القاىرة، المراهقمن لها
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؛ ألنَّيىا المتحدًة كبريطانيا ان سيطرةي المغًة اإلنجميزٌيًة اليكـى ومى العالـً ، كمٍف ذلؾى أيضى
. ()المغةي المستعممةي في النظاـً االقتصادمِّ اإلمبرياليِّ 

ك ييظىفي بعضي المتشائميفى أفَّ العالقةى بيفى االقتصاًد كالمغًة العربٌيًة في تمٌكرو 
دىا ببعًض رجاالًت االقتصاًد أٍف يىقيكلكا ، كىذا مىا حى إفَّ الشؤكفى االقتصادٌيةى : "طاغو
إٍذ إفَّ – محمٌيان كوربٌيان كدكلٌيان –خاصةن التجارٌية ال ييمكفي استعماؿ المغًة العربٌيًة فييا 

اللى  ". استعمالىيىا ييعرقؿي المصى
كوندم أفَّ ىذا الظفَّ مردكده؛ ومى الٌرإلـ مما فيًو مفى الكاقعٌيًة المغمكطًة؛ 

فيرل بعضي المتشائميف أفَّ المغةى اإلنجميزٌيةى أصبحٍت تم ؿي لدل قطاعو وميـو مفى 
العرًب لغةى الفرًص المكوكدًة، فاآلفى نجدي في جامعاًتنىا العربٌيًة وامةن كاألردنٌيًة 

خاصةن أفَّ أمرى تكلي األستاًذ الجامعيِّ أٌم منصبو إدارمٍّي في الجامعًة ميرتيفه بمدل 
ٍت بعضي الجامعاًت  إجادًتًو لمغًة اإلنجميزٌيًة، بٍؿ تجاكزى األمري ىذا الحدَّ، فأصبحى

ا قٍد تخرجى في جامعةو تيدرِّسي بالمغًة اإلنجميزٌيًة،  تىشترطي أٍف يككفى المتقدـي لكظيفةو مى
قررى صرؼى والكةو "كقٍد زادى الطيفى ًبًمةن أمرُّ أحًد كزراًء العرًب لمتربيًة كالتعميـً بأٍف 

. ()"خاصةو لمعممي المغًة اإلنجميزٌيًة امت االن آلمًر السكًؽ في العرًض كالطمبً 
أٍف – ىينىا–مٍع رفًضنىا ليذا الكاقًع، ففٌننىا نىٍشعري أٌنوي مفى المزاـً ومينا  ()كنحفي 

نيقدـى احتراسان مفاديهي أنَّنا لسنىا معى ال نائٌيًة اإللزاميًة التي نيٍجبىري ومييا امت االن لقكًؿ ابًف 
إفَّ المغمكبى مكلعه أبدان باالقتداًء بالغالًب في شعاًرًه كزيًِّو كًنٍحمىًتًو كسائًر : "خمدكفى 

                                                           

التهوض اللررف ضمف كتاب "  ودة  لح الموألة الملومة"محاضرة ونكانيا  لبيب، ، الطاىر()
 .173، ص2005 ، مراجعة صالح جرار، مؤسسة شكماف، األردف،ومواكرة اللفر

 

 . 119ص، المغة العربية في العصر الحديث قيـ ال بكت كقكل التحكؿ ()
 

  . المغكيكف الذيف يغاركف ومى المغة العربية": نحف"يقصد بػ ()
 



 

24 
 

– رضيى اهللي ونوي –، كلكنَّنىا مٍع  نائٌيًة االنتخاب امت االن لقكًؿ زيد بف  ابت ()"أحكاًلوً 
. ()" فتعممت لو كتاب ييكدملسو هيلع هللا ىلص أمرني رسكؿ اهلل" ملسو هيلع هللا ىلصوًف الرسكًؿ 

أفَّ : كلعؿَّ خيرى ما ييفندي ذاؾى الظٌف كذاؾى الكاقع رؤيةي المتفائميفى التي مفاديىىا
 مةى إقباالن إلير منقطًع النظيًر ومى تعمـً المغًة العربٌيًة كاإلقباًؿ ومى التخصًص 

إلتقاًنيا قراءةن كأداءن لدل المذيعيفى كمعدم برامًه األطفاًؿ كمم مي المسمسالًت " فييا؛
التاريخٌيًة بؿ الدراما العاطفٌيًة المدبمجًة؛ ًلمىا تمنحوي إياهي العربٌيةي الفصيحةي مٍف مزايا 

. ()"النجكمٌيًة كالفرًص الماديةً 
بىٍؿ إفَّ األمرى تجاكزى الناطقيفى بالعربٌيًة إلى الناطقيفى بغيًرىا، فك يران ما 

نشاًىًدىيـ اليكـى يممؤكفى مراكًز المغاًت في جامعًتنىا العربٌيًة لدراسًة العربٌيًة؛ ألسبابو 
والمٌيةو كفكرٌيةو كتربكٌيةو  فقمما نيشاًىدي جامعةن أردنٌيةن تخمك مٍف . دينيةو كسياسٌيةو كاإ

في نىيـو شديدو – األجانب–مراكًز المغاًت التي تيدًرسي المغةى العربٌيةى للجانًب، كىـي 
، كلذلؾى نجدىىـ في – اليكـى – العربٌيًة، نيـو فاؽى الميتكقعى كالميتقكًقعى كالمأمكؿى كالمتأمؿى

. في برامًه الماجستيًر كالدكتكراًه في أقساـً المغًة العربٌيةً 
كنستطيعي الجزـى بأفَّ االقتصادى ييضاؼي إلى األسباًب التي جعمًت اإلقباؿى يزدادي 

ا الفصحى منيا، فأصحابي  ومى تعمـً كتعميـً المغًة العربٌيًة، كليسى أيَّة وربٌيةو، إنَّمى
الفضائياًت العربٌيًة، كأصحابي كبرل الشركاًت التجارٌيًة وندمىا يريدكفى تسكيؽى منتهو 

أجنبيٍّي سبؽى أٍف سيًكؽى في أكركبا أك أمريكا، ففنَّيـ ينتخبكفى أفضؿى المترجميفى 

                                                           

 .  259ص- 258، ص1961، دار الكتاب المبناني، بيركت، المقدمةابف خمدكف،  ()
 

شعيب األرناؤكط، دار الرسالة العالمية، : ، تحقيؽوتن أرف داود أبك داكد، سميماف، ()
 .3645حديث رقـ ، 2009
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كالمدربيفى كالمم ميفى مٌمٍف يتقنكفى المغةى العربٌيةى الفصحى؛ ليظيرى حكارىـ المدبمه 
. بالعربٌيًة الفصيحًة إلايةن في اإلتقاًف كاإلبداًع كاالنسيابٌيةً 

كًمٍف ىنا وىرؼى القائـي ومى االتصاًؿ أٌنوي يجبي أٍف يككفى ميؤىالن ليذا الدكًر، 
يرل أفَّ خصائصى القائـً ومى االتصاًؿ يمكفي أفَّ تككفى مفى العكامًؿ  (تكف جكف)فػ

. ()في مجاًؿ اإلقناًع، كميميمةن إلدراًؾ أىميًة استعماًؿ المغًة الفصحى
كوندم أفَّ اختيارىىـ لمعربٌيًة الفصحى كافى اختياران قكميان صائبان، فييى المغةي 

ٍف كافى إليرى ذلؾى كاختياًر الميجًة المصريًِّة  المشتركةي بيفى مٍف يتكممكفى ًبيىا، كاإ
ف اختارى الميجةى الجزائرٌيةى الستعصى ومى  الستعصى ومى السكرمِّ استيعابييىا، كاإ

كفي ذلؾى يقكؿي أستاذينىا  ...مىٍف يقطنكفى الشرؽى األكسطى كالخميهى العربيَّ استيعابييىا
ـٍ ًمٍف بيمكًغ أكسعى مدلن " :الدكتكري نيادي المكسى فففَّ اتخاذى أٌية ليجةو سيقصري بًي

 .()"يطمحكفى في الكصكًؿ إليوً 
يا قبؿى الكشًؼ وف المستكياًت  كًمٍف ىينىا تىظيري لنا بعضي الحقائًؽ التي نطرحي

: المغكٌيًة للوالناًت المدبمجًة، كىذًه الحقائؽي ىيى 
أفَّ المغةى العربٌيةى الفصحى مطملي أصحاًب الشركاًت التجاريًة الكبرل  -

كأصحاًب الفضائٌياًت التسكيقٌيًة لمىا تفضي إليًو مٍف بمكًغ أكسع مدلن 
.  يطمحكفى إليوً 

أفَّ السكؽى العربٌيةى كالفضائياًت المختصةى بالدبمجًة أصبحٍت تشكؿي قاودةن  -
وادًة أمجاًدىا  .أساسيةن لسيركرًة المغًة العربٌيًة الفصحى كاإ

                                                           

. 333، ص1997 ، والـ الكتب،تظرمات اا عم وا جاهات ال أثمرمحمد وبدالحميد،  ()
، دار مهارات اال فال رالملة اللررمة ،محمد محمكدكمكسى،  ،مصطفىشمبي، : كانظر

 . 35ىػ، ص1428القمـ، دبي، 
 

 .  117، صالمغة العربية في العصر الحديث قيـ ال بكت كقكل التحكؿ ()
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محطَّ أنظاًر المتعمميفى امت االن آلمًر السكًؽ في  أفَّ المغةى العربٌيةى أصبحتٍ  -
 . العرًض كالطمبً 

 المو وماُت الملوّمُة  ف اا عتاِت المدرمجةِ 

سنعمدي إلى تبياًف المستكياًت المغكٌيًة للوالناًت المدبمجًة في الفضائٌياًت 
معجـه كصكته كصرؼه )العربٌيًة ليسى مفى المنظكًر المغكمِّ المقيًد؛ أٍم أفَّ المغةى 

نما سننظري إلى ذلؾى مٍف منظكرو لغكمٍّي ميحٌررو يشمؿي الحدثى المغكمَّ كما  (كنحكه  كاإ
يحيطي بًو مٍف مالبساتو كأحداثو كظركؼو تيؤ ري فيًو، كيشمؿي كيفيةى إلقاًء ىذا الحدًث، 

إنَّنىا سنتناكؿي : كما الكسائؿي إلير المغكيًة التي استعممٍت في تشكيًمو؟ كبعبارةو أخرل
المسانٌيًة، كالقدرًة التداكلٌيًة، كالقدرًة ال قافٌيًة كاالجتماوٌيًة، كالقدرة مككناًت القدرًة 

الخطابٌيًة، كالقدرًة االستراتيجٌيًة في اإلوالناًت المدبمجًة ككنيا خطاباتو مسمكوةن 
َـّ نم ؿي ومى تمؾى المككناًت بأم مةو مستقاًة مفى اإلوالناًت المدبمجةً  . ()مرئيةن،  

، فالمجاؿي  كمف المزاـ أٍف نقدـى احتراسان مفاده أفَّ ىذه األم مةى إليضه مٍف فيضو
ال يتسعي لذكًرىا كمِّيا؛ ككنىنىا بصدًد اإلبانًة ال اإلحاطًة، فضالن ومى أنَّيىا مشككلةه 

 .حسبى نطًقيىا في اإلوالناًت المدبمجًة دكفى تغييرو أك تبديؿو أك إضافةو أك حذؼو 
كلمكصكًؿ إلى النتائًه المرجكًة، فقٍد حددى الباحثي الخطكاًت المنيجيةى 

:  المستخدمةى في الدراسًة، ككانٍت ومى النحًك اآلتي

                                                           

لقد قاـ الباحث باستخالص ىذه األم مة مف مقاطع اإلوالنات المدبمجة،  ـ قٌص ىذه  ()
النمكذج األكؿ، )المقاطع بفترة زمنية مداىا مف دقيقتيف إلى  الث دقائؽ، كتسمية كؿ مقطع بػ

كي يتسنى مشاىدتيا كسماويا، كستكضع مكاقع ( يكتيكب)كب يا ومى مكقع  (كالنمكذج ال اني
ىذه المقاطع في نياية البحث في قائمة المصادر كالمراجع، والكة ومى ذكر رقـ المقطع في 

 . الجدكؿ
 في
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 كقٍد تم مٍت في إوالناتو مب ك ةو ومى قناةو خميجيةو، : متُة الدراوةِ : أوالً 
والناتو  والناتو مب ك ةو ومى قناةو مغربيةو، كاإ والناتو مب ك ةو ومى قناةو مصريةو، كاإ كاإ

.  مب ك ةو ومى قناةو شاميةو 
 كقٍد اوتمدًت الدراسةي ومى المنيًه الكصفيِّ :متهُج الدراوِة واادواتُ : ثاتماً 

التحميميِّ الذم يعتمدي ومى أسمكًب تحميًؿ مادًة االتصاًؿ أك الرسالًة اإلوالنٌيًة 
كما ايوتيًمدى ومى استقراًء المستكياًت المغكٌيًة . المكجيًة لجميكرو ما وبرى شاشًة التمفازً 

كتحميًميىا مف خالًؿ المشاىدًة كاالستماًع كالمالحظًة لعينًة الدراسًة،  َـّ صارى إلى 
تحميًؿ تمؾى المستكياًت تحميالن جزئيان مقابؿى كٌؿ ظاىرةو لغكٌيةو م مٍت إحدل المستكياًت 

.  المغكٌيًة،  ـ انتقؿى إلى التحميًؿ الكميِّ بعدى حصًر وينًة الدراسةً 

  ُالقدرُة المواتّمة: 
: القدرُة الملجمّمُة  ف اا عتاِت المدرمجةِ : أوالً 

 :كسنتناكؿي ىذه القدرةى مٍف خالًؿ محكريف
 اإلوالناًت المدبمجًة كمقابمييا المستخدـي في المككناتي المعجميةي :المصوُر ااولُ 

 : إلير المدبمهً ففي اإلوال
 
 

 نالمكوتاُت الملجمّمُة  ف اا ع
المدرمِج 

طرملُة المو وى الملويِّ 
لممكوتاِت الملجمّمِة  ف اا عتاِت 

المدرمجِة 

 غمر المدرمِج نالمقارُل  ف اا ع
 فمح مر ذل /   امف 

كتير حمك بنيةه فصيحةه رائعه 
الصبل = كٌؿ صباًح 
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طمكع = إنباتان 
أصمع / أقرع = أجملي الرأًس 

حظ سيء = أصبتي بالخيبًة 
مفرفش / مبسكط= أنا سعيده جدان 

كاك / خيمو = مدىشةه 
أدنؽ = االنحناءي 
تكب = م اليةه 

بالزبط = آفو كاحدو 
ـي  الكسخ = الٌسخا
ادنؽ = الرككعي 
اتزحمؽ = منزلقةه 
يدخؿ = يتغمغؿي 
شيميا = إزالتييىا 
مفتل = نضارةه 
فيش = القابسي 

شـٌ = استنشاؽه 
الجام = التالي 
األحة / القحة= السعاؿي 
األلعاب = الديمى 

البعيد = األقصى 
دايما = لطالما 

تسرم الحياة = تدبُّ الحياةي 
يمو = ىيا 
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شكم شكم = ميالن 
خذ المكنسة = ىاؾ المكنسةى 

مميت = سئمتي 
يرجع لحالو = يتقمصي تمقائيان 

دايما = وادةن 
بربيش = خرطكـي 

األمريف مع بعضيـ = األمريًف معان 
- = في متناكًؿ 

فرف = أتكفه 
ـى = صقؿي الزجاًج  نٌع

- = ىاكفه 
ـي الزجاًج  - = ًقكا

- = وصفكريف في حجر كاحدة 
- = يا لميكؿ 

/ إكس فايؼ / جيمس / جكف 
دكدك سميمر 

ٍب ألنَّيا أسماءي أشخاصو أك مفردات دخيمة  ـٍ تيعرى لى
أجيزةو 

 

: المككناتي المعجميةي إلوالفو ديبًمهى تارةن بالفصحى كأخرل بالعاميةً : المصوُر الثاتف

المكوتاُت الملجممُة  ف اا عِن المدرمِج 
 ()راللفصح

المو وى 
الملويُّ 

المكوتاُت الملجممُة 
 ف اا عِن المدرمِج 

 ()راللاممةٍ 

المو وى 
الملويُّ 

                                                           

 . (7)استمع إلى النمكذج  ()
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ـى  كٍة بتعبٍت مٍف لعفصيله سئمتى مٍف ألـً الظيًر في جرِّ كسحًب الخراطي
ـٍ  الخراطي

واميٌّ 

واميٌّ تقيمو وميؾ كمزىاؾ فصيله تعبتى مف االنحناًء لتقكيمًو حيفى يتشابؾ 
حيفى تنتييفى ًمفى استعماًلو فقٍط أفرإليو مفى الماًء 

كيتقمصي تمقائيان 
كلما تخمصي إإفمي فصيله 

الميو كحيجي لحد 
وندؾ 

واميٌّ 

لتمدًد كخرطكـه خارجيٌّ ؿخرطكـه داخميٌّ قابؿه 
مطكمٌّ  

كاحد جكه يتمتدد كاحد فصيله 
بره 

واميٌّ 

واميٌّ ومره ما حيتكعبؿ فصيله يجعؿي التشابؾى مستحيالن 
: ()القدرُة الفو ّمُة  ف اا عتاِت المدرمجةِ : ثاتماً 

المكوتاُت التصُّ المرئفُّ الموموُع  
الفو ّمُة 

طرملُة المو وى الملويِّ 

 (بعدى أحرًؼ الجكابً ) فصيله الكقؼ لكني بعدى ذلؾى ويرضى وميَّ جيازه    تلْم    
 (لـ يقٍؼ بعد ال) فصيله =  دائمةن  ال  عجاتٍ 
 (لـ يقٍؼ بيفى البدًؿ كالمبدًؿ منو) فصيله =  تحجبي هذذ ال قتمةُ 

لـ يقٍؼ بيفى المضاًؼ كالمضاًؼ ) فصيله =   روِة الرأْس ىذا يدخؿي األككسجيفى إلى 
 (إليو

نبري المقطًع األكًؿ مف فعًؿ ) فصيله النبر  إلى نفًسؾى  اتظرْ 
 (األمرً 

نبري المقطًع األكًؿ مف اسـً ) فصيله =  رائعْ بدأٍت تمتلي بشكؿو 
 (الفاوًؿ إلير المنكف

نبري المقطًع األخيًر مف صيغًة ) فصيله =   لاالً كافى األمري 
 (المبالغًة المنكنةً 

نبري المقطًع األخيًر مف اسـً ) فصيله =  في زراوًة الشعًر جراصاً استشرتي 
                                                                                                                                              

 . (18)استمع إلى النمكذج  ()
 

 .(3)ك (2)ك (1)استمع إلى النماذج  ()
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 (الفاوًؿ المنكفً 
 (تنغيـه ىابطه بسبًب االستفياـً ) فصيله تنغيـ  نستعممييا  وكمنَ 

تسحبي الفرشاةى          كتستخدـي السطلى 
األممسى 

تنغيـه مسطله لمجممًة إلير ) فصيله = 
 (المكتممةً 

تنغيـه صاوده لمجممًة تامًة ) فصيله = كافى شعرم ينمك  
 (المعنى

نطؽ   أمفاً بٍؿ 
األصكات 

نطؽي صكًت الضاًد فصيله كتنطؽي بالظاًء 
واميان 

فصيله، كتنطؽي  (القاؼً ) نطؽي صكتً =  دقائقٍ لفترًة خمًس 
جيمان مصريةن بالعاميًة 

ـى المرآًة  أقنُ كٌؿ صباحو  فصيله، كتنطؽي  (القاؼً ) نطؽي صكتً =  أما
جيمان مصريةن بالعاميًة 

فصيله، كتنطؽي زايان  (ال اءً ) نطؽي صكتً =  جانبيةه   ثارٌ لوي 
بالعاميًة 

فصيله، كتنطؽي زايان  (الذاؿً ) نطؽي صكتً =  تطمبيوي وهكذا
بالعاميًة 

قمبي الياًء إلى اليمزًة فصيله، كتنطؽي ياءن القمب  دقائقَ لفترًة خمًس 
بالعاميًة 

نطؽي اليمزًة فصيله، كتنطؽي ألفان بالعاميًة  =  الرأسِ تكجدي بقعةه وندى أومى 

قمبي الياًء إلى اليمزًة فصيله، كتنطؽه ياءن =  ت ائجَ نرل شخصان يحصؿي ومى 
بالعاميًة 

كصؿه   اللرشاةَ تسحبي 
كقطعه 

 (نطؽي ىمزًة الكصؿً )فصيله 
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  (نطؽي ىمزًة القطًع كىمزًة الكصؿً ) فصيله =  او خدامهُ بفمكانؾى 

  (نطؽي ىمزًة قطعً ) فصيله =  أخاهي جكف  أ طف
 

: ()القدرُة الفر ّمُة  ف اا عتاِت المدرمجةِ : ثالثاً 

المكوتاُت التصُّ المرئفُّ الموموُع  
الفر ّمُة 

طرملُة المو وى الملويِّ 

 (ًفعىالىة)فصيله المصدري  الشعًر زرا ةِ لقٍد استشرتي جراحان في 

 (إفعاؿ)فصيله =  جديدان  ترا اً تركفى 

 (فيعيكؿ) فصيله =  جمسةن 20 إلى الخفوعُ طيمبى مني 

مة) فصيله =  الملالجةِ ال يستخدـي في   (ميفىاوى

اشتقاؽي اسـً الفاوًؿ مف فكؽ ) فصيله اسـي الفاوًؿ  ُم ذرِذبٍ يستخدـي جيازى تدليؾو 
 (ال ال يِّ 

= =  الُمو ِمرّ كباالستعماًؿ 

= =  ُمو ِمّراال تجديدى 

اشتقاؽي اسـً الفاوًؿ مف ) فصيله =  لمنظًر ال تٌ أٌنوي جيازه 
 (ال ال يِّ 

= =  الزجاًج تا فُ 

                                                           

 . (14)ك (6)ك (5)ك (4)ك (3)ك (2)ك (1)استمع إلى النماذج  ()
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اشتقاؽي اسـً المفعكؿ مف ) فصيله اسـي المفعكًؿ  ُمزمَّيَلاً كافى الًمشطي 
 (فكًؽ ال ال يِّ 

= =  كلكنوي نسخةه فعالةه ُمفَلرٌ إنوي 

اشتقاؽي اسـ المفعكًؿ مف ) فصيله =  شفافةو  متصو ةٍ إلى 
 (ال ال يِّ 

صيغةي   لاالً كافى األمري 
المبالغًة 

 (فىعَّاؿ) فصيله 

= =    لالةٌ كلكٌنوي نسخةه 

كاألفصلي ودـ ذكًر  (فىٍعمة)فصيله اسـي المرًة  لمرٍة واصدةٍ إٌنوي است ماره 
 (كاحدةو )كممًة 

= =   لمَجموِة الواصدةِ أربعمئة دينارو 

 (فىٍعمة)فصيله =   جموةً  20طيمبى مني الخضكعي إلى 

 (اسـه جامده )فصيله اسـي اآللًة  الحقيقٌي ِمشطفأيفى ىكى 

= =  يعطي ضغطى ماءو شديدان خرطومٌ 

 (ًمفعىمة) فصيله =  جميمةه  ِمْموصةٌ 

ـى  = =   المر ةِ كٌؿ صباحو أقؼي أما

ـى   (تمفزيكف)فصيله كالعاميُّ =  ال ملازِ أما
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 (ًمٍفعمة) فصيله = . . .   العاديةى الِمكواةَ إفَّ 

 (مىفًعؿ) فصيله اسـي المكاًف  الَمْوِقدِ إٌنوي ومى 

= =  التعديًؿ ِمقَرضاستخدـ 

= =  جميؿه  َملَطٌس 

اسـي  شعرو حصمتي وميًو  أكثنُ أنوي 
التفضيًؿ 

 (أٍفعؿى )فصيله 

= =  الدكرًة الدمكيًة أكثرَ ىذا سينشطي 

= =  بشعرو ك يؼو أجملَ فأنتي تبدك 

 (فيٍعمى)فصيله =  القفوىستخدـي الدرجةى أاآلفى أنا 

 (الكقؼي ومى آخًر الجممةً )فصيله الكقؼي  الرأْس تستخدـي السطلى األممسى ومى فركًة 

= =  مكانْ بفمكانؾى استخداموي بأمِّ 

= =  الرأْس يدلؾي فركةى 

التقاءي  كاستعممو خِذ الجهازَ 
الساكنيف 

 (كسري صكًت الذاؿً )فصيله 

  (حذؼي الكاكً ) فصيله =  وندؾى شعره  مكنْ إٍف لـ 

 (فتلي صكًت النكفً ) فصيله =  مَن الووقِ اشتريو 

ـى المر ـي  و ف الووقِ ًة آبفمكانؾى استخداموي أما  (فسكؽ)فصيله اإلدإلا

 (فشير) فصيله =  ال اني تركفى إنباتان  ف الشهرِ 
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 (فميـك) فصيله =    ف المومِ استخدموي وشرى دقائؽى 

 (لرائع) فصيله =   رشكٍل رائعٍ بدأٍت تمتلي 
 

: ()القدرُة التصوّمُة  ف اا عتاِت المدرمجةِ : رارلاً 

طرملُة المو وى الملويِّ المكوتاُت التصوّمُة التصُّ المرئفُّ الموموُع  

اقترافي الفعًؿ الماضي بتاًء )فصيله الفعؿي الماضي  الدراسةي مف الياباٍف جاشتِ 
 (التأنيًث الساكنةً 

الفعؿي الماضي مبنيٌّ ومى ) فصيله =  جكف إلى السكًؽ ذهبَ 
 (الفتلً 

  (والمةي الرفًع الضمةي ) فصيله فعؿه مضارعه مرفكعه  األككسجيفى إلى فركًة الرأٍس مدخلُ ىذا 

= =  الدكرة الدمكية ومتشطُ ىذا 

  (والمةي الرفًع  بكتي النكفً ) فصيله =  مشطان واديان  و لمممنَ كما كنًت 

فعؿه مضارعه  الجيازى مش ريَ يجٍب أٍف 
منصكبه 

والمةي النصًب الفتحةي ) فصيله 
 (الظاىرةي 

  (والمةي النصًب حذؼي النكفً ) فصيله =  ىذا ألٌف أفضؿى تقنياًت الشعًر  و لممواال 

والمةي النصًب الفتحةي ) فصيله =  الشعرى   تمفَ  فلكٌنيا ؿ

                                                           

 . (14)ك (3)ك (2)ك (1)استمع إلى النماذج  ()
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 (الظاىرةي 

ـٍ    (والمةي الجزـً السككفي ) فصيله فعؿه مضارعه مجزكـه  وندؾى شعره قط  مكنْ إٍف لى

ـٍ  ككميةي  (حذؼي حرًؼ العمةً ) فصيله =  الشعرى أك رى  تمِّ لكنيا لى
الصكًت تدؿُّ ومى ذلؾى  

 (الفاوؿي مرفكعه ) فصيله الفاوؿي  مف الياباف الدراوةُ جاءًت 

= =  وف التساقًط الشلرُ يتكقؼي 

 (الفاوؿي مرفكعه بالكاكً ) فصيله =  الجيازى المشاركونيستخدـي 

اشتقاؽي الفعًؿ المبني ) فصيله نائبي الفاوًؿ  الخفوعُ  مني ُطمبَ 
 (لممجيكؿً 

نائبي الفاوًؿ مرفكعه بتنكيًف ) فصيله =  وندى قمًة الرأٍس رقلةٌ   وجدْ 
  (الضِـّ 

المفعكؿي بًو منصكبه بتنكيًف ) فصيله المفعكؿي بًو  في زراوًة الشعًر  جراصاً استشرتى 
 (النصبً 

المفعكؿي بًو منصكبه ) فصيله =  تدليؾو متذبذبو جهازَ يستخدـي 
  (بالفتحةً 

المفعكؿي بًو منصكبه بتنكيًف )فصيله =  يحصؿي ومى نتائهى مفيدةو شخفاً ترل 
 (النصبً 

تمييزي ألفاًظ العقكًد يأتي ) فصيله التمييزي  جموةً مف وشريفى إلى  ال يفى 
 (مفردان منصكبان 
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يأتي مفردان " 1000" تمييزي ) فصيله =  ومفةٍ  1000بٍؿ يستخدـي 
 (مجركران 

االسـي بعدى اسـ التفضيًؿ ) فصيله =   طوراً جكدتيو جعمتوي األك رى 
 (المعرًؼ يككفي تمييزان 

  (الحاؿي منصكبةه ) فصيله الحاؿي   مقائماً يتمددي خرطكـي أكس ىكز 

= =  الملةً لتترؾى األرضى 

المبتدأي مرفكعه كالخبري جممةه )فصيله المبتدأي كالخبري  صروةى القرًف مكونُ  قدْ  المتلوخُ  الزجاجُ 
 (فعميةه 

= =  بشكؿو سريعو صفمتْ  والت ائجُ 

= =  فعاليتىوي أثرتَ  الجيازي هذا

المبتدأي مبنيٌّ كالخبري مرفكعه ) فصيله =  جدان بالنتائًه ولمدٌ  أتا
 (بتنكيًف الضِـّ 

اسـي كافى مرفكعه كخبريىا ) فصيله كافى كأخكاتييا  جدان كرمرةً  العمميةي الكملةُ كانت 
 (منصكبه 

ـٍ يكٍف وندؾى    (اسـي كافى المؤخر مرفكعه ) فصيله =  شلرٌ إف ل

 (خبري كافى منصكبه ) فصيله =  القرًف الحديًث  فر ةَ قد يككفي 

اسـي كافى مرفكعه كخبريىا ) فصيله =  جدان ثقمعً  المياًه خرطومُ قد يككفي 
 (منصكبه 
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 (خبري إفَّ مرفكعه ) فصيله إفَّ كأخكاتييا  لمرةو كاحدةو او ثمارٌ إنوي 

 (اسـي إفَّ منصكبه ) فصيله =  شعرو حصمتي وميو أكثنُ إنَّو 

طابؽى " شديدان "النعتي ) فصيله النعتي  شدمداً خرطكـه يعطي ضغطى ماءو 
 ("ضغط" المنعكتى 

 (النعتي طابؽى المنعكتى ) فصيل=   الواصدةِ أربعمئة دينارو لمجمسًة 

 الذم يبدؿي حياتىكـ الجهازُ صارى ىذا 
متكفران 

 (البدؿي طابؽى المبدؿى منوي ) فصيله البدؿي 

تأخري لفظًة نفًسًو كاقترانييا ) فصيله التككيدي   تلُوهُ ليا التأ يري الفسيكلكجيُّ 
 (بضميرو يعكدي ومى المؤكدً 

وي  = =  تلَوَهاأريدي نتائجى

 ومى معالجًة تلِوهِ يعمؿي في الكقًت 
الشعًر 

 = =

المعطكؼي طابؽى المعطكؼى ) فصيله العطؼي  أك رى ور اقٍ  رثقةٍ تحظى 
 (وميوً 

= =  واللرشاةِ  رالمشطِ لٌما تسرحكفى رأسىكـ 

مف أجًؿ فعاليًة ىذا المنتًه طمبنا مفى 
 ااخومنِ 

 (جرُّ الم نى بالياءً ) فصيله الم نى 

= = نما شعرم ومى أومى رأسي كومى 
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 الجاترمن

= =  الركر منكداوان لمرككًع ومى 

= =  متلفممن خرطوممنمصنكعه مف 

 (جرُّ المذكًر السالـً بالياءً ) فصيله جمعي المذكًر السالـً   انيةن  و منَ ىذا البخاري سينظؼي بأقؿى مف 

= =   انيةن ستخؼي األكساخي و منَ بأقؿى مف 

= =  الملمرمنَ أكبري وددو مف 

نصبي األسماًء الخمسًة ) فصيله األسماءي الخمسةي  أخاذأوطينا 
 (باأللؼً 

 (العددي خالؼى المعدكدى ) فصيله العددي  أضعاًؼ طكًلًو ثعثةُ 

العددي خالؼى في الجزًء األكًؿ ) فصيله =  متران   شرَ  خموةَ خرطكـه 
 (كطابؽى في ال اني

 (نصبي العدًد الم نى بالياءً ) فصيله =  واـو أللفلففٍّي ومره أك ري مف 

 (العددي خالؼى المعدكدى ) فصيله =  آالتو خمُس 

الظرؼي المقطكعي وف ) فصيله الظرؼي  ورلدُ  قرلُ ىذه لكحتيكـ 
 (اإلضافًة يبنى ومى الضِـّ 

 (تناسبي لـ مع قط) فصيله =  قط ينبٍت شعرمى لم

 (تناسبي لف مع أبدان ) فصيله =  اً أردستخدـى إليرىا أ لن

  (قبؿي المضافًة منصكبةه ) فصيله =  ودًة أسابيعو كنتي أجملى الرأٍس قرلَ 
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   ِالقدرُة ال داولّمُة  ف اا عتاِت المدرمجة()  :

 قكاودي التخاطًب التداكلٌيةً ال صممل التصَّي الموموُع 
 
 

 -      

لـ تتقيٍد الخطاباتي بيذًه 
القاودًة؛ ألنَّيىا طبقٍت 

استراتيجيةى المماطمةى كاإلقناعى، 
كىاتاف االستراتيجيتاف تفضياف 

إلى استعماًؿ كٍّـي ىائؿو مف 
. المساىمًة المعمكماتٌيةً 

 ()قاودةي الكِـّ 

المعرفةي المسبقةي بأٌف التدريباًت  الشصومَ  مذمبُ دكدك سميمر 
الجسمانٌيةى تعمؿي ومى حرًؽ 

الدىكف 

 ()قاودةي الكيؼً 
 

 دِم ااكِل لثعثِة أحتاج إلى 
.  لمحصكؿ ومى ىذًه النتيجةً أمامٍ 

المعرفةي المسبقةي بأفَّ ودـً 
األكؿ يقمؿي الكزفى 

رقر ك تالمسي القطعي المطاطيةي 
 وظهَرك وخفَرك رراصةٍ 

استعماؿي المتدرًب لمجياًز 
مرئيان يبيفي أٌنوي يالمسي أجزاء 

الظيًر كافةن دليؿي ذلؾى 
الدائَم تناسبي نمطى حياتي 

 االتشلالِ 
  ()قاودةي والقًة الخبررجؿه يمبسي لباسان رسميان 

                                                           

 . (17)ك (16)ك (15) استمع إلى النماذج () 
 

التظرمة القفدمة " صالح، ،إسماويؿ: انظر. المساىمةي اإلخبارٌية دكفى زيادةو أك نقصافو : يقصد بيا () 
، الحكلية الخامسة كالعشركف، صولمات اآلداب واللموم االج ما مة، " ف الملتح  تد رول جرامس

 مم الداللة الومات كمة والرراجما مة  ف الملة شاىر الحسف،  ك.89الرسالة ال ال كف بعد المئتيف، ص
 .169 ص،2001 دار الفكر، ،اللررّمة

 

ـي كذبىوي، كال تقٍؿ ما ليسى لؾى وميو بٌينة: يقصد بيا ()   ،طو، وبدالرحمف:  انظر. أك دليؿو ال تقٍؿ ما تعم
  مم الداللة شاىر الحسف، ك.238ص، 1998، المركز ال قافي العربي، 1ط ،الموان والممزان

 .169 صالومات مكمة والرراجما مة  ف الملة اللررّمة،
 

االق فاش " وادؿ، فاخكرم،ك. 238ص، الموان والممزان:  انظر.ًلييناًسٍب مقاليؾى مقامىؾى :  يقصد بيا() 
 .147، ص1989، اللكر والـ " ف ال داول الّمواتف
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رجؿه مسفه   مرييصعبي لشخصو بم ًؿ 
تمريف ست أب  800تحتاجي 

 أولمحصكًؿ ومى معدةو مسطحةو 
 5استعمٍؿ جيازى دكدك سميمر 

.   دقائؽى 

 ()قاودةي التشكيؾً حريةي االختياًر لممتمقي 

 أو الغبارى أولتنظٍؼ السُّخاـ 
الشحكـى 

حريةي االختياًر لممتمقي 

إطالةي الصكًت كتنغيميوي  تها جمممٌة  
إلظيار التكدًد 

 ()قاودةي التكددً 

إلير قياسي بالنبًر  رائعٌ ىذا  تعجب ه
إلظياًر التكدًد 

 سـ بخمًس 3 خسرتي ال أفدقُ 
دقائؽى 

تعجبه إلير قياسي بالنبًر 
إلظياًر التكدًد 

 ()مبدأي القصدٌيةً "  الغرض"كممةي  منيا تخفيؼ الكزًف اللرض
"  أوني" كممةي   أنيا تدلؾ الرقبة أ تف
" نقدـ"كممةي  إليكـ بينت زـك تقدم

  ِالقدرُة االج ما ّمُة الثقا ّمُة  ف اا عتاِت المدرمجة() : 
ال صممُل التصُّ الموموُع اللامل 

صكرةي شخصو ممتمئ ىؿ معتدتيؾ ىكذا وكامؿي السياًؽ االجتماويِّ  

                                                           

 . 241، صالمرجع نفسو: انظر .ًلتجعًؿ المخاطبى يختاري بنفًسوً : يقصد بيا () 
 

 . 241، صالمرجع نفسو: انظر.  الكدِّ لممخاطبً إظياري : يقصد بيا () 
 

ـي تحقيًقيىا مفى الخطاًب كقصًدًه منو: يقصد بيا ()  المرجع : انظر. الغايةي التكاصمٌيةي التي يريدي المتكم
 . 103، صنفسو

 

 . (17)ك (16)ك (15) انظر النماذج () 
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المتكمـً كالمتمقي" إٌنو سرُّ الرشاقًة للشخاًص  ()"شخصية ي
دائمي االنشغاؿ  

شخصو يعمؿي ومى الحاسكًب  صكرة ي

يصعبي ومى شخصو بعمرم 
التمرٍف 

صكرةي رجؿو طاوفو في السفِّ 

ـٍ دكدم سممر لتصبلى  استخد
كاآلتي 

صكرة رجؿو نحيؼو 

شمسي ساطعةه استعمميا في الصيًؼ  
وكامؿي السياًؽ االجتماويِّ  

 ()"أ ري الحدًث الكالميِّ "
تألـه بسبًب ودـً القدرًة يا لميكًؿ ال أقدري ومى ذلؾ 

فرحه بسبًب النتيجًة اإليجابٌيًة ركوة، المعدةي مسطحة ه 
تعجبه بسبًب ودـً تكقع األمًر ىذا رائعه لـ أكٍف أتكقعي ذلؾي 

فرحه لمحصكًؿ ومى ما أرادهي وصفكريف بحجرو كاحدةو 
وكامؿي التكاصًؿ إليًر المفظيِّ 

 ()"لغةي الجسدً "
تعجبه مٍف حاجًة الرياضيِّ إلى فتلي الفـً مع رفًع اليديف 

 تمريفو 800
ـى الشخًص  طمبي السككًت بسطي كجًو الكًؼ أما

تحريؾي اليديفى أفقيان  ـ تحريؾه 
للصبًع 

استحالةي القياـً باألمًر 

 وكامؿي التكاصًؿ إلير المفظيِّ 
 ()"الصمتي "

الصمتي معى االستعانًة بمغًة 
الجسًد 

رفضه لجيازو آخرى إلير دكدك سممير 

                                                           

 : انظر.شخصيةي المتكمـً كالمتمقي كتككينييا ال قافيُّ كشخصياتي مىٍف يشيدي الكالـى :  يقصد بيا() 
الفورة والفمرورة رفائر  ف أصوال الظاهرة التصومة، وتظرمة التصو اللررف، متزلة نياد، ، المكسى

الملة "بيير باكلك، : كانظر. 124، ص2003 دار الشركؽ، وماف، الوماق  ف تظرمة التصو اللررف،
، العدد ال اني، رمى- الخطاب الثقا فمحيي الديف محسب، مجمة : ، ترجمة"والوماق االج ما ف

 . 247ص
 

ـي أك اإلإلراءي أك الضحؾي : يقصد بو ()   متزلة الوماق  ف تظرمة التصو اللررف، : انظر.اإلقناعي أك األل
 .124ص

 

ال لرمر  ن االتللاالت داركيف،  :انظر .تهي وٍف شعكرو مىاا الجسدمُّ الفاألداءي العضميُّ :  يقصد بيا() 
للة باكك نتالي، . 97 ص2005مجدم محمكد المميجي، القاىرة، : ، ترجمة ف ااتوان والصمواتات

 . 19سمير شيخاني، دار الجميؿ، بيركت، ص: ، ترجمةالصركات
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الصمتي معى االستعانًة بمغًة 
الجسًد 

 خسارًة الكزًف بً تعجبه بسب

وكامؿي التكاصًؿ إلير المفظيِّ 
 ()"الفكنيماتي فكؽى التركيبٌيةً "

أطكؿي  (يا) حرؼي األلًؼ في" تألـه "يا لميكًؿ ال أقدري ومى ذلؾى 
مف الالزـً  

نبره في المقطًع األكًؿ مف " تعجبه "ىذا رائٍع 
 (رائع)

 ألسمكًب االستفياـً الحقيقيِّ "تنغيـه "كيؼى تشعريف؟ 
وكامؿي المناسبًة األسمكبٌيًة   

 ()"االوتذاري كالطمبي "
 طىيا لنجربيا وميًؾ فؽ

الجمكس 
ـي  لمطمًب بدالن مف فعًؿ " ىيا"استخدا

األمًر 
آسؼ للطالًة وميكـ اتصمكا 

اآلفى 
ـي  لالوتذار  " آسؼ"استخدا

ـي وذران ىال تقكميف وف الجياًز  لالوتذاًر " ىال"ك" وذران "استخدا
 

 

 

 

 

  ِالقدرُة الخطارمُة  ف اا عتاِت المدرمجة() : 
                                                                                                                                              

، "رعغة الفمت  ف الخطاب الفو ف"،  أحمدبكزياف، :انظر. البالإلةي ىي السككتي :  يقصد بيا() 
،  هم وأداش الفمت الملرر- ال مثمل الفامتكلكشكي، مارفيف، . 2013، 18، العدد ااثرمجمة 
 . 31، ص2002سامي صالح، القاىرة، : ترجمة

 

، كالنبري :  يقصد بذلؾ()  ، كالطكؿي ـي، كالمفصؿي ال تلمم "ىي ـ، ال كابية، ك ريـ، ،الربضي: انظر .التنغي
، 18 ، وددأمارراك، مجمة "دراوة لواتمة  قارممة رمن اللررمة وااتجممزمة: والملفل والطول

2015. 
 

  صممل الخطاب العناتي، كليد،: انظر.  كفقان ألوراًؼ المجتمعً  كالطمبأداءي االوتذارً :  يقصد بذلؾ() 
، كقائع مؤتمر اتجاىات حدي ة في و لممم الملة ااجترمة من الكلامة الملومة  لح الكلامة ال خاطرمة

 .61-37، جامعة الممؾ سعكد، ص2014- فبراير- 12-10تعميـ المغة العربية لغة  انية، 
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الماهمُة المكوُن التصُّ الموموُع 
تعمؿي . . . . ااوواخِ يقكـي البخاري ومى تكسيرً 

"  َهاومى تكسيرً 
 تماسؾي الخطاًب 

إحالةه ضميريةه " اإلحالةي "
العالقةي بيفى العباراًت "

مف جيةو كبيفى األشياًء 
كالمكاقًؼ في العالـً 

الخارجيِّ الذم تشيري 
 ()"إليو العباراتي 

ـي ًمقبًض  =  ... لهِ ي كتحكال لدملِ استخدا
إحالةه إشاريةه  األسطل هذذِ كؿُّ 

=  الرخارِ  هذاتسخيفي 
إحالةي االسـً المكصكًؿ  بيا   تطمقُ  ال فانظركا السروةى 

=  و تلقوُته الذيفكركا بالماًؿ 
أدكاتي "تماسؾي الخطاًب ال ياًب ولننظؼى قماشى المفركشاًت 

" الربطً 
" وطؼي المفرداتً "

ربطي العنصًر المغكمِّ 
بغيرًه كربطي الجممًة 

  .()بغيًرىىا
=  المياًه الساخنًة أويمكنؾى استخداـ المياًه الباردًة 

وطؼي الجمًؿ   خفيفةي الكزًف  وسيمةي االستعماًؿ 
كاكي الحاًؿ ىي ممتمئةه و باكندات 5كزنييا أقؿي مف 

أداةي الشرًط تكفري  إن أكس  امن . . .  امتالؾي آلةو أردُ م  ذا
استبعادي العباراًت " الحذؼي "تماسؾي الخطاًب  تممعي  . . . تنظؼي ك تَّيها

السطحيًة التي يمكفي 
لمحتكاىىا المفيكميِّ أٍف 
يقكـى في الذىًف، أك أٍف 

يكسًع، أك أٍف يعدؿى 
بكاسطًة العباراًت   

 .()"الناقصةً 

= كسأقكـي  . . .ستخدـي الدرجةى القصكل، أ أتااآلفى 
= كقتىكـ  . . . .  أمكالىكـ كو روا

، كت مْ أ ، ك. . .  تنظفكفى = تعقمكفى . . . . تعطركفى

                                                                                                                                              

 . (14)ك (13)ك (12)ك (11)ك (10)ك (9)ك (8) انظر النماذج () 
 

.  172ص ،2007، ترجمة تماـ حساف، والـ الكتب، التص والخطاب وااجراشركبرت دم بكجراند،  ()
، 2004،والـ الكتب، األردف، 1، طتصو التص تقد التظرمة ورتاش أخرى ومر، ،أبك خرمة ()

   .184ص
من االص راك  لح "ال كابية، ىي ـ، : كانظر. 301، صالتص والخطاب وااجراشركبرت دم بكجراند،  ()
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تماسؾي الخطاًب  ( مرات10)خفيفةي الكزًف 
" التكراري  "

تكراري لفظو أك وددو مف "
األلفاًظ في بدايًة كؿِّ 

جممةو مف جمًؿ النصِّ 
 ()"قصدى التأكيدً 

=  ( مرات8) المكادي الكيميائيةي 
=  (15) سيمةي االستعماؿً 

=  ( مرة12) التنظيؼي 
 وخُن، رخاٌر، صرارٌة، راردٌة، واختٌة، ): المماذُ 
 (درجةٌ 

تماسؾي الخطاًب 
" المتالزماتي المعجمٌيةي "

ألفاظي مجمكوةو كاحدةو 

االرتباطي االوتيادمُّ "
لكممةو ما في لغةو ما 
. ()"بكمماتو أخرل معينةو 

الشصُم، الوخاُم، الرقُع،  ثاُر، الوصُل، ) :ااوواخُ 
  (أتظُن،  فقُل، غراُر، الرك مرما، قذارةٌ 

 =

ُمو خدُم  ف ) م لدُد االو لمالِ إٌنو منتهه 
الصماماِت وغرِن الجموِس، من اارفماِت  لح 

  (..الرعِط  لح أللاِب ااطلالِ 

التفصيؿي كاإلجماؿي 

 الصتلمِة اللادمةِ تستخدـي اإلكس فايؼ مياهى 
ممكتُكم او خداُم مماٍذ راردٍة أو مماٍذ واختٍة، )

  (و وخُن الماَش رأقلَّي من ثعثمَن ثاتمةً 

 =

اإلنسافي : الحيكاناتي / ساخنةو : باردةو 
السجادةى : األرضى الصمبةى 

المقابالتي ال نائٌيةي 
التضادي 

ـى : األكساخى  الترادؼي البقعى : الكحؿى : الغبارى : السخا
أفَّ الكاحدى منا يستعمؿي إدارةي الخطاًب مقتنعه بيا   أتَت 

كمماتو أك وباراتو لمتأكًد 
ًمٍف أفَّ المخاطبى ما 

=  إنيا خفيفةي الكزًف  أ تف
= أٌنيا تنظؼي   قفدُ أ

                                                                                                                                              

 . 87، العدد 2014، مجمة مجمع الملة اللررمة ااردتف، "اال  داد رالمرتح اللدمف
المركز ال قافي العربي،  ،1، طتومج التص رصث  ف ما مكون ره المملوظ تفاً األزىر الزناد،  ()

.  134، ص1993
 .74، ص1998والـ الكتب، القاىرة،  ،5، ط مم الداللةأحمد مختار ومر،  ()
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يزاؿي مسيمان كمنتبيان =  بالماًؿ الذم   كروا
=  إلييا  تظرواا  ()لمخطابً 

ىيى تمؾى التدابيري ما كراًء افتتاحياتي الخطاًب ممتاز ىيا ننظؼي  
المغكٌيًة التي يتخذيىىا 

المتحدثي إيذانان 
 ()باستعداًدًه لبدًء الحكارً 

 ()الحكارً 

=  إلى جكف  ت قلْ نل
=  ونيا الخبيري ومخرركم اان

=  اليكـى وف تنظيًؼ البخاًر وأ كممُ 
=  أنا أنتكني سيمفر مرصراً 

 

  ِالقدرُة االو را مجّمُة  ف اا عتاِت المدرمجة() : 

 ()المكوتاتال صممُل التصُّ الموموُع 
المماطمةي  دقائؽ 10تكررٍت وشر مرات خالؿ خمسي دقائؽى يكميان  

كاالحتياؿي   دقائؽ 10تكررت أربع مرات خالؿ استعٍد معدتؾى المسطحةى  
 دقائؽ 10تكررت خمس مرات خالؿ دائمي االنشغاًؿ 

  الرقابةي الذاتٌيةي التصحيلي الذاتيُّ ال أقصدي أٌنوي يحرؽي الدىكفى 
إوادةي صياإلًة القكًؿ أوني أنؾى تستطيعي حرؽى الدىكًف 

  .التفاوؿي طمبي المساودًة ىيا منى فمنجرٍبيىا اآلفى 
الت بتي ًمٍف مستكل الفيـً ىٍؿ فيمتى ما أقكؿي 

 

                                                           

،  صممل الخطاب و لممم الملة ااجترمة من الكلامة الملومة  لح الكلامة ال خاطرمةالعناتي، كليد،  () 
 .8ص

 

 .18 ص، المرجع نفسو() 
 

 .(17)ك (16)ك (15) انظر النماذج () 
 

 () http://blog.iain-tulungagung.ac.id/wp-content/uploads/sites/96/2014/05  
content/uploads/sites/96/2014/05  

http://blog.iain-tulungagung.ac.id/wp-content/uploads/sites/96/2014/05
http://blog.iain-tulungagung.ac.id/wp-content/uploads/sites/96/2014/05
http://blog.iain-tulungagung.ac.id/wp-content/uploads/sites/96/2014/05
http://blog.iain-tulungagung.ac.id/wp-content/uploads/sites/96/2014/05
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4 
 (()الهمدرا)

او ثماُر اال عتاِت المدرمجِة 
قبؿى الشركًع في إلماًر ىذا المبحًث، أكدُّ إيرادى رسالةو بيعً ٍت ألستاذو ًمٍف شخصو 

في أكركبا ييعبر وٍف فرحًتو في كصكًؿ الفضائياًت العربٌيًة إلى اآلفاًؽ القصٌيًة مف 
، كستككفي ىذه الرسالةي المنطمؽى األساسى ليذا المبحثً  . ىذا العالـً

كبالمناسبًة أصبحًت القنكاتي العربٌيةي تم ؿي جسران بيفى الكطًف " :تصَّي الروالةِ 
كنحفي ىينىا نشجعي أكالدىنىا ومى مشاىدًة القنكاًت العربٌيًة في الكقًت . كالمغتربً 

المخصًص لمشاىدًة التمفاًز؛ ألٌننىا أحسىٍسنا أفَّ مشاىدةى ىذه القنكاًت يعمؿي ومى 
ردِّىـ إلى لغًتيـ العربٌيًة بعدى أٍف كافى الخكؼي ًمٍف نسياًنيـ ليا يقضُّ مضجعي 

كمضجعى أمِّيـ، فكما تعممكفى أفَّ األكالدى يقضكفى معظـى ساواًت اليكـً في المدرسًة 
 .()"ال يتحد كفى إال باإلنجميزٌيًة مع أساتذًتًيـ كأقراًنًيـ

ٍف يىٍرقيبكفى اوتمادى العربٌيًة في الفضائياًت  كلعؿَّ م ؿى نصِّ ىذه الرسالًة قادى مى
لالستبشاًر، كمىٍف يرصدكفى كضعى المغاًت في تياًر العكلمًة لالوتقاًد بأفَّ الفضائياًت 

تمنلي – إذ تتخطى الحكاجزى الجغرافيةى –تسيـي في بثِّ العربٌيًة كانتشاًرىا، ذلؾى أنَّيىا 
حتى –المغتربيفى في اآلفاًؽ القصٌيًة كسيمةن تربطييـ ب قافًتيـ كتراً يـ، كما أنَّيىا 

، – بمستكياًتيا المحكيًة المتنكوةً  تمغي وزلةى المياجريفى العرًب خارجى الكطًف العربيِّ

                                                           

ىك كائف لديو جسـ ال عباف كالعديد مف الرؤكس كجد طريقان لمتجدد بأنو كمما قطع رأس مف  ()
 .رؤكسو نبت رأس جديد، كالعربية ستجدد مف جديد بطريقة أك بأخرل، كىذا كجو المقاربة

 

 مجمع الملة اللررف ، مجمة"ووائل اا عم واللفصح الملافرة"وبداهلل بف خميس،  ()
 .2001، 94، ودد رالقاهرة
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، كتتيلي ليـ ومى تعرًؼ اؿكتفسلي لمناشئًة ًمٍف أبناًء المغتربيفى سيبؿى  تراً يـ المغكمِّ
 .()فرصان لتعمـً العربٌيًة مف خالًؿ البرامًه التعميمٌيًة التي تب ييا

 ما أوجُه هذا االو رشاُر؟ 
وي االستبشاًر في اإلوالناًت المدبمجًة باآلتي  : تتجمى أكجي

 :او ثماُر اا عتاِت المدرمجِة  ف  شكمِل رعغماِت خطاِب التششِ : أوالً 
ذىبي كماؿي ًبٍشر إلى كم، ()تيكتسبي المغةي بالسمًع فيك أبك الممكاًت المسانٌيةً 

اإلذاوةي : أىَـّ كسيمةو الكتساًب المساًف المنطكًؽ ىي كسائؿي اإلوالـً المنطكقةً : "أفَّ 
؛ ذلؾى ألفَّ ىذا الجيازى الخطيرى ييعٌبري وىًف األمًة كبيًرىىا كصغيًرىىا، كألنَّوي  كالتمفزيكفي

ذا كانًت الكممةي العربيةي ميزكزةن ليؿى . ىك الجيازي الناطؽي بمساًف العرًب ليؿى نيارى  كاإ
لى الم قًؼ  لى الصانًع كاإ لى الفالًح كاإ ، فسكؼى تصؿي إلى ناطًقيا إلى المرأًة كاإ نيارى

ذا خرجًت الكممةي صحيحةن  لى العاميِّ ميزكزةن أيضان، كاإ فصيحةن استقرت صحيحة كاإ
في األذىاًف، كىكذا تستقري القكاودي كتتماسؾي كتصؿي إلى بيئةو لغكٌيةو صحيحةو 

كاكتسابي المغًة أٌيًة لغةو ومى . يستطيعي اإلنسافي فيما بعدى أٍف يستمدى منيا مىا يشاءي 
. ()"اسمٍع كأسًمع: كجًو األرًض يتمخصي في جممةو كاحدةو 

                                                           

 قرمر ال تممة ، 99 ص،المغة العربية في العصر الحديث قيـ ال بكت كقكل التحكؿ ()
تصو  قامة مج مع الملر ة، ررتامج اامم الم صدة  (2003) ااتواتمة اللررمة لملام

المكتب اإلقميمي لمدكؿ -  الصندكؽ العربي للنماء االقتصادم كاالجتماوي-ااتمائف
.  3، ص2003العربية، المطبعة الكطنية، وماف، األردف، 

 

، 2ـ،  ااردتمة  ف الملة اللررمة، المجمة"الممكة الملومة  تد ارن خمدون"  فايز،،المحاسنة ()
 .   133ـ، ص2007، 3ع

 

، اتحاد المجامع المغكية تدوة قفاما الملة اللررمة  ف  فر الصوورة واللولمةكماؿ بشر،  ()
 .16ىػ، ص1423 رجب 12-9العربية بالتعاكف مع مجمع المغة العربية األردني، 

 ج
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ـى كسيمًة اتصاؿو بالإلٌيةو إوالمٌيةو ومى درجةو ميمةو جدان، كىذًه  فنحفي إذف أما
الكسيمةي البالإلٌيةي ال يقكـي فييا األمري ومى المرسًؿ كمراواًتًو لحاًؿ المستقبًؿ بىٍؿ يقكـي 

ٍذبان ًمٍف  كفؽى اختياراًت المستقبًؿ لما يناسبو، أك لما يراهي أك رى إقناوان أك أك رى جى
. أساليًب الخطاًب، كتعدُّ الدبمجةي إحدل تمؾى الكسائؿ األك ر إقناوان 

 كلعؿَّ كاحدان ًمٍف أك ًر األمكًر إيجابٌيةن ًمٍف حيثي العكلمةي االقتصادٌيةي 
ـي المغًة الفصحى في بثِّ إوالناًتيـ المدبمجًة في الفضائياًت العربٌيًة  استخدا

ٍف لغًة التعامًؿ اليكميِّ  .  (المغًة المحكيةً )أك  (المغًة الكسطى)كابتعاًدًىـ وى
 كتسيـي اإلوالناتي المدبمجةي أك اإلوالناتي المنطكقةي بالفصحى في التأ يًر 

:   تشكيًؿ بالإلياًت خطاباًت النشًء ًمٍف خالًؿ الك يًر ًمفى المداخًؿ، كًمٍف أىمِّيىافي
 فالحدثي الكالميُّ يقكـي :(الروالِة اا عمّمةِ ) رتاُش الصدِث الكعمفِّ : أوالً 

، كلعؿَّ ارتباطى اإلقناًع بالمغًة العربٌيًة الفصحى ييبعدي ()بمطمًؽ العمكـً ومى اإلقناعً 
ٍف التحمًؿ ًمفى المغًة العربٌيًة في الرسالًة اإلوالمٌيًة وىٍف جادًة الصكابً  . القائميفى وى

. فالنشءي يتعممكفى مفى اإلوالناًت المدبمجًة أىميةى اإلقناًع ككيفيتىو كالطرؽى المؤديةى لوي 
 فالمرسؿي الذم يممؾي أكبر قدرو مفى المعمكماًت حكؿى :الملموماتُ : ثاتماً 

، كمٍف ىينا فاإلوالميُّ القائـي ومى بثِّ ()المكضكًع المطركًح سيككفي الشخصى األقكل
الرسالًة اإلوالمٌيًة لٍف يقنعى النشءى المتمقيى ليا بكجكًب الحفاًظ ومى المغًة العربٌيًة إذا 
كافى إليرى متقفو لمعربٌيًة نحكان كصرفان كصكتان كمعجمان، كلذلؾى فالرسالةي اإلوالمٌيةي في 

                                                           

 .321 صتظرمات اا عم وا جاهات ال أثمر، وبدالحميد، ،محمد ()
 

 مكتبة الممؾ فيد، السعكدية، ااقتاع  ف صمعت ال و مة اا عممة، وبدالمطيؼ، ،العكفي ()
 .134، ص1994
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اإلوالناًت المدبمجًة تكفري لمنشًء الدافعى كاإلقناعى الستعماًؿ الفصحى تأ ران بالميرًسًؿ 
. كالميرسىؿً 

 فامتالؾي كسائًؿ اإلوالـً لمصكرًة كالحركًة :اامكاتاُت ال كتولوجّمةُ : ثالثاً 
 Space) النشًء، فقناةي سبيس تكف فيكالمكًف يعطي لمغًة بيعدان خياليان لمتأ يًر 

Toon) والناتو مدبمجةو بالمغًة العربٌيًة الفصحى ا تقدموي مف برامهى كاإ  في تؤ ري ()بمى
مىؿو بالفصحى لغةن كتركيبان  . األطفاًؿ بفقامًة جي

 كلعؿَّ الكاقعى المعيشى بمخالطًة ك يرو مفى النشًء، يجعمنا نقتنعي بأ ًر 
 تشكيًؿ بالإلياًتيـ الخطابٌيًة، فجمؿه فياإلوالناًت المدبمجًة كالرسكـً المتحركًة 

رفقان "ك" ما بًؾ أيتيا االمرأةي؟"ك" سأذىبي إلى السكًؽ اليكـى "ك" ارفعي بنطالًؾ جيدان "كػ
ـي "ك" أيضان "ك" بي يا إلالـي  وو "ك" تبان لؾى "ك" ىاًؾ يا صاحٍ "ك" ىكذا ييقدـي الطعا  " صى

ـٍ يمًض ًمٍف ومًرًه سكل خمًس  سمعتيا وندى زيارًة أحًد أصدقائي ًمٍف ابفو لو ل
، كًكٍمتي المديلى لكالديًو ومى تعميًمًيـ ىذًه المفرداًت مٍع  ، فاستغربتي مٍف ذلؾى سنكاتو

حًكيـ، "تبان لىؾٍ "تحفًظي ومى كممًة  ـٍ بسبًب ضى ًحكيكا، فبافى وميَّ استيجاًني ليي ؛ فضى
اًني، فاستدرككا قائميفى   .إٌنوي تعممىيىا ًمفى التمفازً : فاستشعركا باستيجى

 اتفٌّي  فوٌر لس)او ثماُر اا عتاِت المدرمجِة  ف  تممِة المهاراِت الملوّمِة : ثاتماً 
: ( ررويٌّي 

تيعدُّ مياراتي االتصاًؿ المغكمِّ ًمٍف جكانًب التعميـً الميمًة؛ فييى تم ؿي مطمبان 
أساسيان ًمٍف مطالًب تعميـً المغًة العربٌيًة، ففتقافي المتعمـً لمغًة كالسيطرةي ومييا كسيكلةي 

كقٍد حٌددىىا ، ()استعماًليىا أمكره تعتمدي ومى كيفيًة تعمـً المياراًت األساسٌية

                                                           

( سكبر سكتيؾ)ك( ركزم الصغيرة)ك( كراش جير: )مف األم مة ومى ىذه البرامه ()
 .  (ستركبيرم)ك

 

 .97ىػ، ص1425، الرياض، 4ط فول  ف  درمس الملة اللررمة،  ،حسف جعفر الخميفة، ()
 



 

51 
 

َـّ المحاد ةي : المختصكفى بأربعةو، كىيى  َـّ الكتابةي،   َـّ االستماعي،   كفيما يمي . القراءةي،  
. ()ورضه لماىيًة ىذه المياراًت ككيفيًة است ماًر اإلوالناًت المدبمجًة في تنميًتيا

االقتداري ومى إنتاًج فيـو مترابطو كمتماسؾو " كيقصدي ًبيىا :مهارُة االو ماعِ : أوالً 
لمنصِّ المسمكًع يكشؼي وىٍف تم ؿو كفيـو لبنيًة النصِّ كإلرًضًو ميراويان السياؽى الذم 

. ()"أٍنًتهى فيوً 
 كتيعٌد اإلوالناتي المدبمجةي فرصةن مناسبةن لتدريًب المتمقيفى ومى االستماًع 

لما تبٌ وي بالمغًة العربٌيًة  ()"مخصكصةن بالخطاًب المنطكؽً "الجٌيًد كالكاوي ككنيا 
الفصحى، فالمتمقكفى معتادكف ومى االستماًع إلى البرامًه المنطكقًة بالعامٌيًة، كلعؿَّ 

: استماوىيـ لمفصحى في اإلوالناًت المدبمجًة يشٌكؿي دافعان إلى
 .القدرًة ومى اإلصغاًء كاالنتباهً  -
 .القدرًة ومى تتبًع المسمكعً  -
 .القدرًة ومى فيـً المسمكعً  -
صداًر األحكاـً ومى الكالـً المسمكعً  -  .القدرًة ومى التحميًؿ كالنقًد كاإ
 .القدرًة ومى إدراًؾ األلفاًظ الفصيحًة المستعممًة في اإلوالفً  -
 .القدرًة ومى تمييًز وناصًر المحتكل المعرفيِّ لمنصِّ المسمكعً  -
 .القدرًة ومى التمييًز بيفى وناصًر المحتكل المعرفيِّ في النصِّ المسمكعً  -
 القدرًة ومى تمييًز الرأم الشخصيِّ مفى التعميًؽ كتميًز مكقًؼ المرسًؿ مفى  -

 .الحقيقًة العممٌيةً 

                                                           

 . تحميؿ الخطاب كتعميـ المغة األجنبية، كليد،العناتي: انظر طرؽ تنمية الميارات المغكية ()
 

 .26-25 تحميؿ الخطاب كتعميـ المغة األجنبية، ص، كليد،العناتي ()
 .25، صالسابؽ نفسو ()
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االقتداري ومى إنتاًج فيـو مترابطو كمتماسؾو " : كيقصدي ًبيىا:مهارُة ال صدثِ : ثاتماً 
لمنصِّ المكتكًب يكشؼي وٍف تم ؿو كفيـو لبنيًة النصِّ كإلرًضًو في سياؽو كظيفيٍّي 

 .()"داؿٍّي 
كتعدُّ اإلوالناتي المدبمجةي طريقان فعاالن لتعميـً المتمقيفى ميارًة التحدًث ًمٍف خالًؿ 

: اوتباًر الناطًؽ في اإلوالًف المدبمًه القدكةى الحسنةى كالنمكذجى األم ؿى في
 .نطًؽ الحركًؼ ًمٍف مخارًجيا األصمٌيًة، ككضكًحيىا وندى المستمعً  -
 .استخداـً الحركاًت اإلورابٌيًة استخدامان صحيحان  -
تمييًز المالمًل الصكتٌيًة كداللًتيىا ومى أإلراًض المتحد يفى كحاالًتيـ النفسٌيًة  -

 .كأجناًسًيـ
 .آليًة تبادًؿ األدكارً  -
نيائًو كالمضي فيًو قيدمان  -  .افتتاًح النصِّ كاإ

االقتداري ومى إنتاًج فيـو مترابطو كمتماسؾو " : كييقصدي ًبيىا:مهارُة القراشةِ : ثالثاً 
لمنصِّ المكتكًب يكشؼي وىٍف تم ؿو كفيـو لبنيًة النصِّ كإلرًضو في سياؽو كظيفيٍّي 

.  ()"داؿٍّي 
 كلعؿَّ االستفادةى ًمفى اإلوالناًت المدبمجًة في ميارًة القراءًة تككفي أقؿَّ مفى 

الميارتيًف اآلنفتيًف، ككفى تمؾى اإلوالناًت تندرجي تحتى كسائًؿ اإلوالـً المرئٌيًة 
المسمكوًة ال المكتكبًة، إليرى أفَّ االستفادةى تكمفي في بعًض العباراًت المدرجًة داخؿى 

وي االستفادًة يكمفي في ، ككجي ـي فييا اإلوالفي : اإلوالًف كاألرقاـً الياتفٌيًة التي ييخت
 .نطًؽ الحركًؼ نطقان صحيحان  -

                                                           

 جاملة أم ، مجمة" صممل الخطاب و لممم ااتشاش لمتاطقمن رلمر اللررمة"كليد، ،  العناتي()
 .20، ص2012، 9 العدد ،القرى للموم الملات و دارها

: كانظر. 20 ص، تحميؿ الخطاب كتعميـ اإلنشاء لمناطقيف بغير العربية، كليد، العناتي()
 .106، ص1984، مكتبة الفالح، 1، ط درمس  تون الملة اللررمة ،ومي أحمدمدككر، 
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 .قراءًة الكمماًت كالجمًؿ كاألرقاـً قراءةن سميمةن  -
 .الفيـً الدقيًؽ لمجمًؿ المكتكبةً  -

االقتداري ومى إنشاًء خطابو مترابطو مستقيـو :  كييقصدي ًبيىا:مهارُة الك ارةِ : رارلاً 
. ()"في معناه كمبناه، داؿٍّي ومى مكضكًع الخطاًب كإلرًضًو في سياؽو كظيفيٍّي 

 كًمفى الممكًف أٍف ييستفادى ًمفى اإلوالناًت المدبمجًة في تطكيًر ميارًة الكتابًة 
باالوتماًد ومى اإلمالًء، ككفى اإلوالناًت المدبمجًة تم ؿي أرضيةن مناسبةن لمغًة العربٌيًة 

: الفصحى، كتتأتى ىذه االستفادةي ًفي
 . القمريةً "أؿ" الشمسيًة ك"أؿ"التفريًؽ بيفى  -
 .التفريًؽ بيفى النكًف كالتنكيفً  -
 .التفريًؽ بيفى التاًء المربكطًة كالمبسكطًة كىاًء الضميرً  -
. التفريًؽ بيفى الصكائًت القصيرًة كالصكائًت الطكيمةً  -

كسنضعي ىنا تصكران لسانٌيان تربكٌيان وامان ًمفى الممكًف أٍف يككفى دوامةن ألصحاًب 
التخطيًط المغكمِّ في تنميًة المياراًت المغكٌيًة وىٍف طريًؽ اإلوالناًت المدبمجًة أك ما 

: يشاكمييىا، كىكى ومى النحًك اآلتي
 يجبي أٍف تيربطى المكادي التعميمٌيةي بمشاىدى ًمفى اإلوالناًت :المادُة ال لمممّمةُ 

المدبمجًة بالمغًة العربٌيًة الفصحى، فالمادةي التعميمٌيةي إلالبان ما تككفي مكتكبةن في 
مؤسساًتنىا التعميمٌيًة، في حيًف أنَّيا ستحكؿي إلى مرئٌيةو مسمكوةو مكتكبةو لك ربطٍت 

كيمكننا أٍف نستفيدى مما تقدموي . ()بنصكصو مسمكوةو مرئٌيةو كاإلوالناًت المدبمجةً 
ىذه اإلوالناتي في تصميـ برامهى لمنشًء في المحاد ًة بالعربٌيًة الفصحى، كأشرطةو 

                                                           

 ،أحمد فؤادومياف، : كانظر. 22 كليد، تحميؿ الخطاب كتعميـ المغة األجنبية، ص، العناتي()
.  137، ص2000، دار المسمـ، الرياض، 2 طالمهارات الملومة ماهم ها وطرائق  تمم ها،

 

 . مف المزاـ وند اختيار ىذه النصكص مراواة الجكانب ال قافية كي ال تؤ ر في المتعمـ سمبان  ()
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لنصكًص الكتاًب تككفي إلايةن في الدقًة في اإللقاًء كالتم يًؿ، كزيمرو مفى األإلاني 
. كاألناشيًد المناسبًة لمنشًء بالعربٌيًة الفصحى

ـي إودادان نظرٌيان كتدريبيان ًمٍف خالًؿ الندكاًت :()الملممُ   يجبي أٍف ييعدَّ المعم
الت قيفٌيًة لالستفادًة ًمفى اإلوالناًت المدبمجًة، كأٍف تكصؿى المادةي التعميمٌيةي المكتكبةي 
بالمادًة التعميمٌيًة المرئٌيًة المسمكوًة، كأٍف يستفيدى كليُّ األمًر في البيًت في ربًط ما 

ـي في المدرسًة م الن مٍع ما يشاىدهي ومى التمفاًز، كذلؾى مٍف خالًؿ طرًح  تعممىوي المتعم
: أسئمةو ومى النحًك اآلتي

طرُح أوئمٍة   لمُق رمهارِة 
 االو ماِع من خعلِ 
 اا عتاِت المدرمجةِ 

طرُح أوئمٍة   لمُق رمهارِة 
ال صدِث من خعِل اا عتاِت 

 المدرمجةِ 

طرُح أوئمٍة   لمُق 
 رمهارِة القراشِة ِمْن خعلِ 

 اا عتاِت المدرمجةِ 

طرُح أوئمٍة   لمُق 
رمهارِة الك ارِة ِمْن 

خعِل اا عتاِت 
 المدرمجةِ 

؟ ....ما معنى كممة 
؟ ...ماذا فيمتى ًمٍف قكؿ 
 ما الكممةي التي تقابؿي 

 ؟...كممةى 
 

 .ىال تتحدثي كما تحدثى المذيعي 
 .ىال تعيدي الجممةى اآلتيةى 

... كتى ػعي صػذمػؼ نطؽى الـػكي
 ؟

. تعجٍب كما تعجبى المذيعي 

 ؟....كيؼى تيقرأ كممةي 
ـي   ؟....كيؼى ييقرأ الرق

ٍع كممةى  في ..... ضى
جممةو؟ 

.... ما الفرؽي بيفى 
 ؟.....كبيفى 

؟ ......كيؼى تكتبي 

 يجبي أٍف يطٌبؽى مىا تعممىوي في المؤسسًة التربكيًة تطبيقان ومميان ًمٍف خالًؿ مشاىدًة :الم لممُ 
. اإلوالناًت المدبمجًة المنتقاةً 

، كاألسًس التي يعتمديىا :ال قمممُ   كييصاري إليًو ًمٍف خالًؿ تقييـً المتعمـً لممحتكل اإلوالنيِّ
ـي في تقييـً المتعمـً  .  المعم

: ()او ثماُر اا عتاِت المدرمجِة  ف  صفمِل الكلامِة ال وافمّمِة راللفصح: ثالثاً 
                                                           

 .(. . . كلي األمر، كالمدرس في المدرسة، كاألستاذ في الجامعة)نقصد بالميعًمـ  ()

يكلد الشخص متمتعان بقدرات تكاصمية تجعؿ مف االقتدار ومى تحصيؿ الكفاية التكاصمية ال  ()
فائدة منو، كلكننا نقصد ىنا القدرة التكاصمية بالمغة العربية الفصحى، كىي قدرة تكاد أف تككف 

 .قميمة إف لـ تكف معدكمة وند مستعممي العربية
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ـي المسانيُّ األمريكيُّ  " دؿ ىايمز"إفَّ أكؿى مٍف استعمؿى مصطملى الكفايًة التكاصمٌيًة العال
ىي "، فالكفايةي التكاصمٌيةي ()وندما رأل أفَّ فكرةى تشكمسكي وًف القدرًة محدكدةه إلير شاممةو 

مجمكوةي القدراًت التي تمكفي ًمٍف اكتساًب المغًة كاستعماًليا كتكظيًفيا نطقان ككتابةن في 
ـي بتنميًة التكاصًؿ كالتمكًف مف المغاًت كاستعماًليىا،  ()"مختمًؼ مجاالًت التكاصؿً  التي تيت

ـي لمغًة في كضعياتو تكاصمٌيةو  داخؿى المؤسسًة - فالتكاصؿي يقتضي. كىيى التكظيؼي السمي
معرفةى القكاوًد التركيبٌيًة كالداللٌيًة كالتداكلٌيًة كالنحكٌيًة كالصرفٌيًة كالصكتٌيًة لمغًة – التعميميةً 

فالكفايةي ىي قدرةه ومى اإلنتاًج، لكنَّيىا محككمةه بالكضًع االجتماويِّ . المتخاطًب ًبيىا
كترل جكدث جريف أفَّ ىذًه القدرةى ومى استعماًؿ المغًة في االتصاًؿ . لممتكمـً كالمتمقي

كىيى التي تحكـي استعماليا حسبى السياًؽ . ()المغكمِّ ىي جزءه ًمفى المعرفًة المغكٌيًة للنسافً 
. الذم تجرم فيًو الظاىرةي المغكٌيةي 

كيشمؿي تعريؼي الكفايًة االتصالٌيًة مجمكوةى قدراتو تختمؼي وىٍف وناصًر الكفايًة 
المعرفةي بالكحداًت المعجميًة كقكاوًد الصرًؼ كالتراكيًب كداللًة الجممًة : ()، كىيى ()المغكٌيةً 

                                                           

دار النيضة،  وبده الراجحي، بيركت،: ، ترجمةأوس  لمم الملة و لمممهادكإلالس، براكف،  ()
المواتمات ال طرمقمة و لممم الك ارة وااتشاش "العناتي، كليد، :  كانظر.244ص، 1996

، 2012، تمكز 3، ودد 8، مجمد المجمة ااردتمة  ف الملة اللررمة و دارها، "رالملة ااجترمة
 . 59ص

دار ، ، مؤتمر ومـ المغة ال انيمتهاج الملة اللررمة  ف ال لممم الثاتوي، محمدرزقي،  ()
 .823ـ، ص2004الياني لمطباوة، 

 ترجمة، وبدالرحمف وبدالعزيز العبداف، دار والـ الكتب، الرياض، ال لكمر والملة، جريف، ()
 .207ص، ـ1990

المتهج ال وافمف و لممم الملة اللررمة  ف المرصمة الثاتومة رالمممكة  صالل، ،السحيباني ()
ـ، دار الياني لمطباوة كالنشر، القاىرة، 2004، مؤتمر ومـ المغة ال اني، اللررمة الولودمة

 ااوالمب  ف  لممم الملة اللررمة، نياد، ،المكسى: كانظر أيضان . 275ػ 274 ص،ـ2004
.  124-123، ص2003، دار الشركؽ، وماف، 1ط
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كاألصكاًت، كالقدرةي ومى نقًؿ المقاصًد التكاصمٌيًة كفيًميىا ًمٍف خالًؿ إنجاًز األوماًؿ المغكٌيًة 
كتأكيًميىا، كمعرفةي المتكمـً بكيفياًت التعبيًر المالئمًة لمقتضياًت الميقاـً االجتماوٌيًة كال قافٌيًة 
كالمؤسسٌيًة، كالقدرةي ومى اختياًر الكمماًت كاألقكاًؿ كترتيًبيىا إلنتاًج جمؿو نصيةو شفكيةو أك 

مكتكبةو منسجمةو كمتسقةو، كالقدرةي ومى استخداـً المكارًد المفظٌيًة كإليًر المفظٌيًة ًمٍف أجًؿ 
 . تعزيًز التكاصًؿ الفعاؿً 

كلعؿَّ ًمفى األجدًر بنا اآلفى أٍف نكضلى الفرؽى بيفى الكفايًة المغكٌيًة كالكفايًة االتصالٌيًة، 
ـى الذم يحكـي المغةى، كيطبقيوي دكفى انتباهو أك  فالكفايةي المغكٌيةي يقصدي بيا أٍف يعرؼى الفردي النظا
تفكيرو كاعو بًو، كما أفَّ لديو القدرةى ومى التقاًط المعانٌي المغكٌيًة كالعقمٌيًة كالكجدانٌيًة كال قافٌيًة 

 أمَّا الكفايةي االتصالٌيةي ففنَّيا قدرةي الفرًد ومى .التي تصحبي األشكاؿى المغكٌيةى المختمفةى 
استعماًؿ المغًة بشكؿو تمقائي مىٍع تكفًر حسٍّي لغكمٍّي يميزي بًو الفردي بيفى الكظائًؼ المختمفًة 

 .لمغًة في مكاقًؼ االستعماؿً 
كتيسيـي اإلوالناتي المدبمجةي في تحصيًؿ الكفايًة التكاصمٌيًة ًمٍف خالًؿ ارتكاًزىا ومى 
القدراًت التي تنبني ومييا الكفايةي التكاصمٌيةي، فيي تشكؿي األنمكذجى األم ؿى كالقدكةى الحسنةى 

، الذيفى قىٍد يمتمككفى ىذه القدراًت ًمٍف خالًؿ المشاىدًة المتكررًة  لممتعمميفى كالمعمميفى
. كاالستماًع الجيًد لم ًؿ ىذه اإلوالناتً 

كقىٍد جاءى تم ؿي اإلوالناًت المدبمجًة لمككناًت قدراًت الكفايًة التكاصمٌيًة باالقتداًر ومى 
: تقديـً تمؾى المككناًت كما ظيرى في المطمًب السابًؽ ومى النحًك اآلتي

تراكيبى : ةى تتمتعي بقدرو ممتدو بػػدبمهػاًت الـػالفػظي أفَّ اإلعػ نمل:القدرُة المواتّمةُ : أوالً 
ـي المؤكداًت،  متسقةو ًمٍف حيثي بنيةي المركباًت كترتيبي الكمماًت كأنماطي الجمًؿ كاستخدا

كتصريؼو متسؽو مىعى األسماًء كالضمائًر، كاشتقاؽو مراعو ألحكاـً التصريًؼ، كتمييزو في 
نطًؽ األصكاًت نطقان سميمان، كاستعماًؿ الفكنيماًت فكؽى التركيبٌيًة، كاستعماؿو أم ؿى لممفرداًت 

أم أنيا لـ تقٍع باألخطاًء المسانٌية التي . كالمتالزماًت المفظٌيًة كالتعابيًر االصطالحٌيةً 

                                                                                                                                              

 .244 صأوس  لمم الملة و لمممها، براكف، دكجالس، ()
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، كومى ىذا فاإلوالناتي  ذكرٍت بالدراساًت التي بٌينٍت الكجوى السمبيَّ في كسائًؿ اإلوالـً
 . المدبمجةي تشكؿي مصدران أساسيان لتنميًة القدرة المسانٌيًة وندى مٍف يشاىدكنىيىا

التزاـً قكاوًد :  نمحظي أفَّ اإلوالناًت المدبمجةى تميزٍت بػ:القدرُة ال داولمةُ : ثاتماً 
المحاد ًة كاألدكاًر التخاطبٌيًة، كالتزاـً معاييًر التعبيًر وىًف المشاوًر كاإلقناًع كالطمًب 

كيستفادي مفى اإلوالناًت المدبمجًة في تعميـً المشاىديف كيؼى يتحد كفى بأم ؿ . كورًض الرأم
 . طريقة، ككيؼى يعبركفى وىًف المشاوًر التي تتعاكريىـ، ككيؼى يتقدمكفى بطمبو أك ورضو 

وكامؿى :  نمحظي أفَّ اإلوالناًت المدبمجةى راوتٍ :القدرُة االج ما ّمُة الثقا ّمةُ : ثالثاً 
، ...السياًؽ االجتماويِّ كالمنزلًة االجتماوٌيًة، كىكيًة المشاركيفى في اإلوالناًت، كصفاًتيـ

، كمغًة الجسًد، كالصمتً  كيستفادي مفى اإلوالناًت المدبمجًة . كوكامؿى التكاصًؿ إلير المفظيِّ
في تعميـً المشاىديف طرؽ التحدًث معى اآلخريف بما يتناسبي كمستكياًتيـ كصفاتىيـ 

 .   كظركفىيـ، كما تييىيءي لىييـٍ نماذجى لعكامًؿ التكاصًؿ إلير المفظيِّ 
 نمحظي أفَّ الخطاباًت التي قدمٍتيىا اإلوالناتي المدبمجةي تتسـي :القدرُة الخطارمةُ : رارلاً 

التزاـً قكاود اتساًؽ الخطاًب كاإلحالًة كالحذًؼ كأدكاًت الربًط، كالتزاـً قكاود انسجاـً : بػ
كيستفادي مفى اإلوالناًت المدبمجًة في إظياًر . الخطاًب كالتكراًر كالمصاحباًت المعجميةً 

التعامًؿ األم ًؿ مع الضمائًر كأدكاًت العطًؼ كالحذًؼ لممشاىديف، كمىا تيتيلي لييـٍ طريقة 
 ... التعامًؿ مع المفرداًت ًمٍف خالًؿ والقاًت التفصيًؿ كاإلجماؿً 

القدرًة ومى :  كنمحظي أفَّ اإلوالناًت المدبمجةى اتسمٍت بػ:القدرُة ااو را مجمةُ : خامواً 
التصرًؼ في القكًؿ كالتخمي وىًف القكًؿ، كتفادم المكضكًع، كتغييًر القكًؿ، كالمماطمًة 

، كالمناكرًة، كالتفاوًؿ كطمًب المساودًة، كالت بًت مف الفيـً  كييستفادي . كاالحتياًؿ كتكراًر الكالـً
مفى اإلوالناًت المدبمجًة ًمٍف خالًؿ تم ًؿ المشاىديفى لتعمـً تمؾى االستراتيجياًت المناسبًة 
؟ كأيفى يطمبي المساودًة؟  ـي متى يكرري الكالـى؟ ككيؼى يغيري القكؿى أ ناءى الحديًث، أم يتعم
كيتضلي مٌما سبؽى، أفَّ است مارى اإلوالناًت المدبمجًة يسيـي في تشكيًؿ بالإلياًت 
خطاباًت النشًء، كتنميًة المياراًت المغكٌيًة، كالكصكًؿ إلى الكفايًة التكاصمٌيًة وندى أبناًء 
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العربٌيًة، كىذا يقكدينىا إلى األ ًر اإليجابيِّ لكسائًؿ اإلوالـً إذا ما تم مٍت ميككناًت الفصحى 
. في برامجًيا
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5 

الصاجُة  لح قراٍر وماوفٍّ لصمامِة الملِة اللررّمِة 

 ()صقائقُ 

ـى إليًر األلمانيًة حتى في الفنادًؽ كالمطاوـً السياحٌيةً " - ". مىنعىٍت ألمانيا استخدا
ـى المصطمًل األجنبيِّ مىا إٍف يتَـّ إقراري مقابمو العبرمٌ " - مٍت إسرائيؿي استخدا رَّ ". حى
، يجمعي بينيا كبيفى النمسا كسكيسرا " - تسعى ألمانيا إلى إقامًة حمؼو لغكمٍّي ألمانيٍّي

". كالدكًؿ االسكندنافٌيةً 
ييعدُّ مكقؼي الياباف ًمٍف لغًتيىا اليابانيًة نمكذجان لمنضاًؿ ًضدَّ ىيمنًة القطًب المغكمِّ " -

نجازاًتيىا في مجاًؿ صناوًة إاألكحًد، كنقصدي بًو الكالياًت المتحدةى األمريكٌيةى، فبرإلـً كؿِّ 
العتاًد كاالتصاالًت كاإللكتركنياًت الميكركٌيًة، فقٍد أيقنًت اليابافي أفَّ مصيرىىىا في وصًر 
المعمكماًت ومكمان، كاإلنترنًت بصفةو خاصةو رىفه بمصيًر المغًة اليابانٌيًة، كتكالٍت جيكًد 

".  لغكٌيةً – الياباًف لتأميًف مكقعو حصيفو ليىا ومى الخريطًة الجيك 
ـى إليًر الفرنسٌيًة في األبحاًث كالمقاالًت كالمحاضراًت، كفي " - منعٍت فرنسا استخدا

دكالرو ومى  (3500) كفرضٍت إلرامةن تيعادؿي . . . تسميًة الممتمكاًت كالمنتجاًت كالخدماًت 
".  مىٍف يخالؼي ىذا القانكفى 
َما أشرَه الموَم راامِس 

لقٍد احتاجًت العربٌيةي منذي القركًف األكلى لميجرًة إلى قرارو سياسيٍّي ييعنى بحفًظ المغًة 
رضيى –ف أنسو ػم صحيًحًو عػالعربٌيًة ًمٍف خالًؿ الرجكًع إلى األفصًل، فيركم البخارمُّ ؼ

                                                           

، كممدكح 174، ص263 سمسمة والـ المعرفة، الككيت، العدد الملة واالق فاد،لكرياف ككلماس، ؼ ()
الثقا ة ، نبيؿ ومي، 104، ص2003 الدار الكطنية لمنشر، دمشؽ،  قفاما للومة ملافرة،خسارة،

، 265 ، سمسمة والـ المعرفة، المجمس الكطني لم قافة، الككيت، ودداللررمة و فر الملمومات
 .236ص
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ٍيدي بفي  ىاًبتو ًفي شىٍيءو ًمفى اٍلقيٍرآًف، فىاٍكتيبيكىىا ًبًمسىاًف ...  "-:اهللي ونوي  زى ًإذىا اٍختىمىٍفتيـٍ أىٍنتيـٍ كى
، فىفىعىميكا ـٍ ؿى ًبًمسىاًنًي ، فىًفنَّمىا نىزى ٍيشو  .()"...قيرى

دىرى ًمفى الرجًؿ األكًؿ في  كنمحظي ًمفى النصِّ السابًؽ ذاؾى القرارى السياسيَّ الذم صى
الذم مفاديه االقتصاري  –رضيى اهللي ونوي –الدكلًة اإلسالمٌيًة أميًر المؤمنيفى و ماف بف وفاف 

.  ()في االختالًؼ ومى لغًة قريشو 
ًضعىٍت أصكليوي بقرارو  كفضالن وٌما سبؽى، فففَّ الركاياًت تذكري أفَّ النحكى العربيَّ قد كي

حينما أمرى أبا األسكًد – رضيى اهللي ونوي –سياسيٍّي مف خميفًة المسمميفى وميٍّي بف أبي طالبو 
، كبالفعًؿ فقٍد كافى قراران مكفقان حقؽَّ لمدكلًة اإلسالمٌيًة مكاسبى ()الدؤليِّ بكضًع ىذا العمـً 

. . .  ومى األصعدًة السياسٌيًة كاالجتماوٌيًة كال قافٌيًة كالدينيةً 
 
 

" َوفُن الوفلّمِة الملوّمِة االج ما ّمةِ "َما كاَن 
ينبئي بيكةو لغكٌيةو تفصؿي بيننا كبيف  ال يخفى ومى أحدو أفَّ مشيدنىا المغكمَّ الراىفى 

، بصفًتيىا شرطان أساسٌيان  ـي بمغًتيا القكمٌيًة أقصى درجاًت االىتماـً ك يرو مفى األمـً التي تيت
" .  نادم المعمكماًت العالميِّ "لمحصكًؿ ومى وضكٌيًة 

                                                           

ـ، كتاب فضائؿ القرآف، باب جمع القرآف، 1978، دار الشعب، القاىرة، فصمح الرخاريالبخارم،  ()
 . 4987: رقـ الحديث

وبداهلل الجبكرم، : ، تحقيؽغرمب الصدمثابف قتيبة، : انظر. لغة قريش ىي أجكد لغات العرب ()
وبدالسالـ ىاركف، الخانجي، القاىرة، : ، تحقيؽالرمان وال رممن، الجاحظ، 404، ص2العراؽ، ج

، ابف 312، 3محمد أبك الفضؿ، بيركت، دار المعرفة، ج: ، تحقيؽاللائق، الزمخشرم، 212، 3ج
، دار ال قافة، 3، طااغاتف، األصفياني، 48ص ،9، والـ الكتب، بيركت، جشرح الملفليعيش، 

، دار الفكر، دمشؽ، الومرا ف التصويالمنعـ فائز،  وبد. 278، ص1ىػ، ج1381بيركت، 
. 472ص

، 1، ج1مجدم السيد، مصر، ط: ، تحقيؽأخرار التصوممنابف أبي ىاشـ، وبدالكاحد بف ومر،  ()
المت ظم ابف الجكزم، . 59، ص1، ج1978، دار المعرفة، بيركت، اللهروتابف النديـ، . 20ص

 . 96، ص6، ج1992مصطفى وبدالقادر، بيركت،: ، تحقيؽ ف  ارمف المموك واامم
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ًزيئةو في – بيفى جيًؿ النشءً –كيكشؼي التأمؿي في المشيًد المغكمِّ المعيًش فيًو  وٍف رى
، كتتمظيري ىذًه الرزيئةي في رالييكٌيًة المغكٌيًة العربٌيًة ومى المستكل االستبداليِّ كاؿ صفيِّ

يـ  ٍعًؼ الكفايًة التكاصمٌيًة ألبناًء العربٌيًة في ًصيىاإلًة مقكالًتيـ الحياتٌيًة، فيظيىري بعضي ضي
يـ يمزجكفى  اتو وامٌيةو إلير مقبكلةو ألبتة، كنرل بعضى منزاحيفى وىٍف لغًتيـ الفصيحًة إلى ليجى

، كمنيـ مىٍف يتحكلكفى إلى لغةو أجنبٌيةو تحكالن تامان داالن (Rubbish)بيفى العربٌيًة كاإلنجميزٌيًة 
. كمدلكالن 

 كدأبى المغكيكفى في األردًف خصكصان كالكطًف العربيِّ ومكمان بالتدخًؿ في كصًؼ 
الكضعٌيًة المغكٌيًة لمغًة العربٌيًة كصفان ومميان دقيقان، حتى تتحقؽى كفايًة الكصًؼ كالتحميًؿ، 

ككافى ذلؾى بجرًد المشاكًؿ المغكٌيًة المطركحًة المعيشًة في اإلوالـً العربٌي، كتحميًميىا تحميالن 
. لسانٌيان اجتماوٌيان 

في رصًد الظكاىًر المغكٌيًة كاآل اًر السياسٌيًة  (كالفي) كتم ؿى ىؤالًء المغكيكفى طريقةى 
االجتماوٌيًة المترتبًة ومييا لمتمكًف ًمٍف صنًع قرارو سياسيٍّي يعكؿي وميًو الرتكازًه ومى قكاودى 

الدراسةي مفى )متينةو بيًنيٍت ومى حقائؽى كاقعيةو، كذلؾى ًمٍف خالًؿ القياـً بالدراساًت الميدانٌيًة 
 التي تقكـي ومى المالحظًة الميباشرًة كالجمًع كاالستقصاًء كاالستبياًف ()(الجسـً الحيِّ 

حصائياتو  ظياًر النتائًه في جداكؿى كاإ . كاإ
 كقىٍد كانًت النتيجةي الحتمٌيةي ليذًه الدراساًت المستفيضًة في الكاقًع المغكمِّ المعيًش 

ًمٍف  ()في األردًف كالكطًف العربيِّ بأٍف أكصٍت منذي سنكاتو بضركرًة كجكًد قرارو سياسيٍّي 
. شأًنًو أٍف ييحسِّفى الكاقعى المغكمَّ لمغًة العربٌيًة في األردًف خصكصان كالكطًف العربيِّ ومكمان 

"  مخُض القراِر الوماوفِّ من َرِصِم الُملاتاةِ " َما هو كائنٌ 

                                                           

وفيفي، ، 31، ص2009محمد يحياتف، الجزائر، : ، ترجمةةالوماوات الملوي جاف، كالفي، ()
قفاما كميشاؿ زكريا، . 184، ص1995دار الفكر، القاىرة، لم االج ماع الملوي، ع، وبدالفتاح

. 45، ص1993  دار العمـ لممالييف،ألوتمة  طرمقمة،
 .(32)ك (31)ك (27)ك (26)ك (23)المكاسـ ال قافية في مجمع المغة العربية األردني أبحاث انظر  ()
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ومى مشركًع – حفظوي اهللي –ييعدُّ تصديؽي جاللًة الممًؾ وبًداهلًل ال انٌي ابًف الحسيًف 
، يينًبئ بيدـً 2015قانكًف حمايًة المغًة العربٌيًة لسنًة   حد ان تاريخٌيان كطنٌيان قكمٌيان بامتيازو

الييكًة المغكٌيًة التي نعيشييىا اليكـى، كذلؾى ألفَّ ىذا التصديؽى يأتي بعدى جيكدو طكيمةو كمضنيةو 
بذلٍت خالؿى وٌدًة وقكدو ًمٍف ًقبىًؿ مىٍجمًع المغًة العربٌيًة األردنيِّ كىيئاتو كطنيةو وديدةو أبرزيىا 

. فريؽي المشركًع الكطنيِّ لمدفاًع وىًف المغًة العربٌيًة، كقىٍد تكٌممٍت ىذًه الجيكًد أخيران بالنجاحً 
" وفُع ال دارمرِ "َما ومكوُن 

 (2015قانكفي حمايًة المغًة العربٌيًة األردنيِّ )نرجك أال تككفى ىذه السياسةي المغكٌيةي 
، كيكفينىا ًمٍف مشاىًد الكاقًع المأساكمِّ ما تمقاهي حركةي التعريًب  حبيسةى األدراًج ال ترل النكرى

ةو شديدةو، كما وجزًت الحككمةي المصرٌيةي ومى إلزاـً المؤسساًت بمىا  في الجزائًر مٍف ميعارىضى
. أصدرتوي ًمٍف تشريعاتو بخصكًص ودـً استعماًؿ المغاًت األجنبٌيةً 

كًمٍف ىينا ففٌنوي يجبي تحديدي التدابيًر التي تكفؿي تحقيؽى المرجكِّ ًمٍف قانكًف حمايًة المغًة 
إقرارى ىذا القانكًف يعني أٍف يصبلى الناسي بيفى وشٌيةو " العربٌيًة، كنحفي ال نطملي بأفَّ 

، كفيما يمي ورضه ()"كضحاىىا فصيحي المساًف، كال يتعاممكفى إال بالعربٌيًة الفصيحةً 
:  ()مقترحه لبعًض ىذًه التدابيرً 

.  العمؿي ومى اإلسراًع ومى إصداًر األنظمًة الالزمًة لتنفيًذ أحكاـً ىذا القانكفً : أكالن 
العمؿي ومى تعميـً ىذا القانكًف ومى الكزاراًت كالمؤسساًت العامًة كالخاصًة  :  انيان 
. العمؿي ومى نشًر نصكًص ىذا القانكًف ومى التمفاًز األردنيِّ بشكؿو مستمرو :  ال ان 
تكفيري الترسانًة الماليًة بالتمكيًؿ المكجو بفرًض إلالؼو ماليٍّي يضمفي نجاحى ىذا : رابعان 

. القراًر السياسيِّ 

                                                           

" قاتون صمامة الملة اللررّمة "مقالة لمدكتكر صالح جرار بعنكاف ()
http://www.alrai.com/article/636810.html 

 الثتائمات  ف قفاما الملة اللررمة،نياد المكسى، : ، انظر أيضان ىذه تدابير مقترحة ()
 .140 ص–136ص
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ـٍ بالبعديًف : خامسان  ري النشءى كذكيًي محاضراته تكوكيةه مك فةه مقركءةه كمسمكوةه تيبصِّ
. الدينيِّ كالقكميِّ لمعربٌيةً 

المبادرةي بصناوةو معجمٌيةو ترسيسٌيةو لمدكاًؿ العربٌيًة المعربًة أسكة بصناوًة : سادسان 
. المعجمييف األقدميف

تحريري العربٌيًة في المدرسًة كالجامعًة ًمفى الدكاًؿ الكورًة المكحشًة الميجكرًة، : سابعان 
شاوةي الفصحى المأنكسةً  . كاإ

، ًمٍف شأًنًو أٍف ييكًحدى :  امنان  إوالفي حمؼو لغكمٍّي وربيٍّي أسكة بالحمًؼ األلمانيِّ
. المنظكمةى المغكٌيةى العربٌيةى إلى حدٍّي كبيرو 

ربطي كؿِّ الكتًب التعميمٌيًة بأشرطةو مسجمةو، تسجؿي بأصكاًت معمميفى متقنيًف : تاسعان 
. لمكفايًة المسانٌيًة أك مم ميفى ميدرًبيفى 

. التربكٌيًة كاإلوالمٌيًة كالترفييٌيةً – المسيسةً –إنشاءي المؤسساًت : واشران 
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6 
الخا مُة 

:  كصفكةي القكًؿ تتجمى في المالحًظ اآلتيةً 
ـٍ ًمفى النشًء، كىـ يفضمكفى مشاىدةى إ: أكالن  فَّ أك رى مشاىدم الفضائياًت العربٌيًة ىي

ـى بمغًة ىذه اإلوالناًت  اإلوالناًت تمبيةن لرإلباًتيـ الحياتٌيًة االستيالكٌيًة، كلذلؾى فففَّ االىتما
. ىك اىتماـه بالقدًر نفسًو بالمستكل المغكمِّ ليذا النشءً 

فَّ أك رى الباح يف ركزكا ومى الصكرًة السمبيًة للوالـً العربيِّ المرئيِّ المسمكًع إ:  انيان 
. ًمٍف خالًؿ تركيًزىـ ومى األوطاًب الصكتٌيًة كالصرفٌيًة كالنحكٌيًة كالمعجمٌيةً 

فَّ اإلوالناًت المدبمجةى تقدـي كفايةن لسانٌيةن صكتٌيةن كصرفٌيةن كمعجمٌيةن كنحكٌيةن إ:  ال ان 
. إلايةن في الفصاحةً 

فَّ اإلوالناًت المدبمجةى تنطكم ومى القدرًة التداكلٌيًة مف خالًؿ التزاـً قكاود إ: رابعان 
 كالتزاـً معايير التعبيًر وىًف المشاوًر كاإلقناًع كالمحاججًة ،المحاد ًة كاألدكاًر التخاطبٌيةً 

 .كالطمًب كورًض الرأم
فَّ اإلوالناًت المدبمجةى تنطكم ومى القدرًة االجتماوٌيًة ال قافٌيًة ًمٍف خالًؿ إ: خامسان 

، كوكامًؿ التكاصًؿ إلير المفظيِّ   .التركيًز ومى وكامًؿ السياًؽ االجتماويِّ
فَّ اإلوالناًت المدبمجةى تنطكم ومى القدرًة الخطابيًة ًمٍف خالًؿ التزاـً قكاوًد إ: سادسان 

 .اتساًؽ الخطاًب كانسجاًموً 
فَّ اإلوالناًت المدبمجةى تمتمؾي القدرةى اإلستراتيجيةى ًمٍف خالًؿ التصرًؼ في إ: سابعان 

.  القكًؿ، كالمماطمًة كاالحتياًؿ، كالتفاوؿً 
نَّنا نستطيعي است مارى اإلوالناًت المدبمجًة في تشكيًؿ بالإلياًت الخطاًب، إ:  امنان 

. كتنميًة المياراًت المغكٌيًة األربعًة، كالكفايًة التكاصمٌيًة ألبناًء العربٌيةً 
 2015فَّ الحاجةى إلى قرارو سياسيٍّي كقانكًف حمايًة المغًة العربٌيًة األردنيِّ إ: تاسعان 

.  ضركرةه ممحةه، كالخمكصي إليو ييعدُّ إنجازان كطنيان قكميان 
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