
 العربية، كلية الجامعةاللغة قسم 

 ، كيرالا، الهند430596 -ثروننتبرم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISSN (Print) : 2277-9914   e-ISSN (Online) : 2321-2756     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العاصمة مجلة
مة

ّ
 مجلة بحثية سنوية محك

 م 7502،  التاسعاملجلد 
 

   2.0 معامل التأثير العربي:

 



 

 

      __________________________________________7107    – الخاظْ الّاـمت : املجلذ مجلت  023

___________________________ 

173 Majalla al-Aasima, Vol. 9, 2017, ISSN : 2277-9914,  eISSN: 2321-2756  _____________________________ 

    ________________ 

 

 
ّ
م أمشل للز  جلٍى

ّ
 غىٍّ خحرة الل

ّ
ُّ غت الشات في الل ُّ  :تهُت أو ألاحىب  حت همىرالّشب

ً
 ا

ىلاسي  د/ ِ
ّ
 ـالر مذجىب مدّمذ الخ

ا، الجامٗت ؤلاؾمامُت الٗاإلاُت، ؤؾخاط مكاع٥  مالحًز

ذمت
 
 ُمل

ضُّ  َٗ
ُ
ت ؤو   ح ٛت. بط الٌؿخُُ٘ الُالب ؤن ًسُى زُىة  الظزحرة اللٍٛى

ُّ
ت في الل ُّ اإلاٟغصاث لبىت مً اللبىاث ألاؾاؾ

 
ُّ
م الل

ّ
م مً َظٍ ألاَمُت، ٞةّن اإلاخإمل في وا٢٘ حٗلُم بلى ألامام في حٗل لى الٚغ  مجها. ٖو

 
 مٗخبرا

 
ٛت ما لم ًمخل٪ عنُضا

 .
 
ما  وج٣ٍى

 
ؿا مها ًخطر له ِم٣ضاع ما جل٣اٍ  اإلاٟغصاث مً بَما٫، ؤو بٗباعة ؤص١ّ مً تهمِل جضَع

ّ
ت وحٗل َُّ ٛت الٗغب

ُّ
الل

 
ُّ
 ٞاإلاٟغصاث هي التي جؼوص  اإلاهاعاث ألاعب٘ والٗىانغ الل

 
ت ألازغي مشل الىدى  باإلااصة ألاؾاؽ، ٦ما ؤّجها جاصي صوعا ٛىٍَّ

ا ما  ت للىا٣َحن بٛحَر َُّ ـ الٗغب ت ألاعب٘. و٢ض إلاـ الباخض مً زما٫ ججغبخه في جضَع ٛىٍَّ
ُّ
غ اإلاهاعاث الل  في جٍُى

 
اال َّٗ ٞ

اث الؾُما ال ت، ؤو اإلاٟغصاث مً ٖضم بههاٝ ٖلى ظمُ٘ اإلاؿخٍى ٍٛى
ُّ
م، ومً َىا ظاءث جل٣اٍ الظزحرة الل خ٣ٍى

 ما
 
ت.   ٨ٞغة َظا البدض لئلظابت ًٖ ؤؾئلت ٦شحرا ُّ  جغصصَا ؤلؿىت مضعسخي اللٛت الشاهُت ؤو ألاظىب

م؟ )0(: أظئلت البدث ؛ ما الدجم اإلاىاؾب الزخباع اإلاٟغصاث؟) 3؛ (ما هٕى اإلاٟغصاث التي بجب بزًاٖها للخ٣ٍى

ُغ١ الكاجٗت في ازخباع اإلاٟغصاث؟) 2(
ُّ
ؾُٗخمض البدض ٖلى اإلاىهج الىنّٟي لئلظابت ًٖ ألاؾئلت اإلاُغوخت . ما الُ

خماص ٖلى الترار الطخم الظي  ًٖ الٖا
 
ا،ًٞما  ٟ ت في مجا٫ حٗلُمها بىنٟها  آه ٢ّضمخه، وال جؼا٫ ج٣ّضمه ؤلاهجلحزًّ

م؛ ، وال ؾُما في مجا٫ الخ٣ٍى
 
 ؤظىبُت

 
ت لٛت ٛىٍّ

ُّ
م الظزحرة الل للٛت الٗغبُت  للخغوط بخهىع واضر ًٖ ٦ُُٟت ج٣ٍى

ت. والهضٝ مً طل٪ مؿاٖضة مٗلمي الٗغبُت في جهمُم ازخباعاث ج٩ىن مىا٦بت إلاا  ُّ بىنٟها لٛت زاهُت، ؤو ؤظىب

م. م والخ٣ُُم مهُلخان متراصٞان ٖلى  َى ؾاثض في مجا٫ الخ٣ٍى جضع بىا ؤن وكحر في البضء  بلى ؤنَّ الخ٣ٍى ٍو

م  م مً الٟغو١ الض٣ُ٢ت بُجهما، بط الخ٣ٍى م الٚغ ُّ ا وزمجها. و٢ ىظاط ًٖ الصخيء، و٢ّىم الؿلٗت ٢ّضَع ٌٗجي بػالت ؤلٖا

م)؛ ألّجها جٟي بٛغى َظا البدض الظي ٌؿعى   ؤي ٢ّضع ٢ُمخه. وؾِؿخسضم البدض ٧لمت (ج٣ٍى
 
الصخيء ج٣ُُما

 
ُّ
ت لُمابهم؛ للى٢ٝى ٖلى ٦ٟاًتهم الل ٛىٍَّ

ُّ
م الظزحرة الل ت في إلاؿاٖضة مٗلمي الٗغبُت ٦ما ؾب٤ ال٣ى٫ في ج٣ٍى ٛىٍّ

ا، ومىاًَ ال٠ًٗ؛ لٗماظها.                                        َؼ                                                                                       َظا الٗىهغ مً ٖىانغ اللٛت، وطل٪ لل٨ك٠ ًٖ مىاًَ ال٣ىة؛ لخٍٗؼ

ت مجها: مٗٓم الضعاؾاث التي: الذساظاث العابلت ُخٍب باإلهجلحزًّ
ُ
 ,Nation 2003 جىاولذ اإلاٟغصاث هي ٖباعة  ًٖ ٦

John Read 2006) ؛Hughes 1997, Penny 1997،  ؤّما في الٗغبُت ،
 
ا ول٣ض اؾخٟاص الباخض مجها ٦شحرا حَر ٚو

بض الخال٤ 0651، والخىلي م)0653( ٣ٞض ؤزغي َُٗمت   م.0656م،  ٖو

 اإلافشداث    

، ؤو ؤ٦ثر. بىاء  ٖلى ما ًلخ٤  اإلاٟغصة ؤو ال٩لمت
 
 واخضا

 
ت خّغة، وال٩لمت ٢ض ج٩ىن مىعُٞما ٛىٍَّ

ُ
هي  ؤنٛغ وخضة ل

م ال0653الجظع مً ؾىاب٤، ؤو لىاخ٤، ؤو خكى ( الخىلي، ت للُالب الىا٤َ بٛحر ظم). ٟٞي ج٣ٍى ٛىٍَّ
ُّ
زحرة الل

ت ٖلى مؿخىي ظظع ال٩لمت، وما َُّ خه اإلاٟغصاج ت ًجب ؤن ه٣ِـ مٗٞغ َُّ ًخٟٕغ ٖىه مً ٧لماث، وطل٪ للضوع  الٗغب

ىض  ٛاث ألازغي. ٖو
ُّ
 في الل

 
 ًٖ ؤجها َمْحزة ٢ّل ؤن ججض لها هٓحرا

 
ت، ًٞما ُّ الظي ًاصًه الاقخ٣ا١ في بىاء معجم الٗغب

ت  حٗامل مٗاملت ال٩لمت الىاخضة مشل: ابً  ُّ خباع ؤّن َىال٪ ٧لماث زىاث مىا للمٟغصاث ًجب ؤن هً٘ في الٖا ج٣ٍى
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اث... بلخ. الخا٫، وابً ؤّما ظىاهب اإلاٗجي اإلاخٗل٣ت بال٩لمت مً خُض الضاللت، والاعجباٍ، الٗم، ونىضو١ الخبٖر

كحر بلى مٗىاَا في  زخهذ به في ال٣امىؽ، َو
ُ
والخىاؾب، ٞىجضَا ٖلى مؿخىي الضاللت جدمل اإلاٗجى الظي ؤ

 (م Penny  0664، ويغب لها Real worldالٗالم الخ٣ُ٣ي  
 
ى خُىان ؤل٠ُ، ول٨ً َظا ) بال٩لب، 30مشاال َو

 
 
ت بط ًىن٠ ال٩لب  بالىالء  Connotation اإلاٗجى ٢ض ٌؿخضعي جغابُا َُّ  ٦ما َى الخا٫ في الش٣اٞت الٛغب

 
بًجاًبا

ت ٧الظي وكاَضٍ  َُّ ت،  وبٌٗ الضو٫ ؤلاؾمام َُّ وؤلازمام، بِىما  ال٩لمت هٟؿها لها بًداءاث ؾالبت في الش٣اٞت الٗغب

الُاثٟت اإلاؿلمت الؾُما اإلاماًى، ٞهى ٖىضَم صلُل ٖلى ال٣ظاعة والىياٖت، ؤّما جىاؾب في ظىىب قغ١ آؾُا ٖىض 

ت ال٩لماث  اإلاىاؾبت Appropriatenessال٩لمت  خه  مً ألاَمُت بم٩ان، ٞاإلاخٗلم  البضَّ ؤن ًلمَّ  بمٗٞغ لهظا  ٞمٗٞغ

ت ما َىقاج٘ مجها، ؤو هاصع، وما ًدٓ غ ٖلُه اؾخسضامه في بٌٗ اإلاىا٠٢، الؿُا١، وجل٪ ٚحر اإلاىاؾبت له، ومٗٞغ

ٛت الغؾمُت، 
ُّ
، وماًدغم ٖلُه في الخىاعاِث واإلاكاٞهِت، وما ًيبػي اؾخسضامه في الل

 
وما ًجىػ له اؾخسضامه ٦خابت

ت الُالب؛  م ط٦ٍغ ًجب ؤن ج٣اؽ ؤو جسخبر ُٞه مٗٞغ اعظت. و٧ّل ما ج٣ضَّ باح له اؾخسضامه في اللٛت الضَّ ًُ وما 

خه ًٖ ا ها الُالب، لخخطر مٗٞغ كحر مهُلر الاحؿإ لٗضص ال٩لماث التي ٌٗٞغ ا. وَُ م٣  ا ٖو  ٖ إلاٟغصاث احؿا

ظا الىٕى ؤبان ) بم٩اهُت ٢ُاؾه Nation 3112( ٞاحؿإ ال٩لمت ٌٗجي جظ٦غ الُالب لها مىٟهلت ًٖ مٗىاَا، َو

ه الُالب ًٖ َظٍ ال٩لمت مً  ٤ ازخباع الترظمت، ؤما ٖم٤ ال٩لمت ٣ُٞهض به ما ٌٗٞغ ػواًا مسخلٟت، ًٖ ٍَغ

 في َظٍ الىع٢ت.
 
م٨ً ٢ُاؾه ببىىص الازخباعاث املخخلٟه التي ؾىدىاولها الخ٣ا  ٍو

ُما ًخٗل٤ بإهىإ اإلاٟغصاث ٣ٞض حكٗب الخضًض ٖجها ُُٞٗمت ( ط م) ًغي ؤّجها بىاء  ٖلى اإلاهاعاث 0653،3ٞو

 جى٣ؿم بلى:          

0- .
 
، و٢غاءة

 
 مٟغصاث للٟهم: اؾخماٖا

ت Informalي مىا٠٢ ٖاصًت مٟغصاث لل٨مام: ف -3 َُّ  .Formal، ؤو مىا٠٢ عؾم

ت.  -2 َُّ ت، ؤو عؾم ًَّ  مٟغصاث لل٨خابت: في مىا٠٢ ٖاص

ت ًم٨ً potentialمٟغصاث ٧امىت   -1 َُّ ت ؤي ًم٨ً بصعا٥ مٗىاَا مً الؿُا١، وجدلُل َُّ ان ؾُا٢ : ولها هٖى

ت. َُّ  ٖلى زهاثهها الهٞغ
 
 الخىنل بلى مٗىاَا اٖخماصا

مها ؤي َُٗمت  خؿب اإلاٗجى بلى: و٢ؿَّ

ت ؤؾماء، وؤٞٗا٫.  -0 َُّ ٣هض بها ال٩لماث ألاؾاؾ  ٧لماث املخخىي: ٍو

ت : ٣ًهض بها ؤصواث الغبِ بك٩ل ٖام.  -3 َُّ ُٟ  ٧لماث ْو

ت   -2 ًَّ ب في، وعٚب ًٖ.٧Cluster wordsلماث ٖى٣ىص  بدؿب ما ٣ًترن بها هدى: ٚع
 
ى مسخلٟا  : ٧لماث جدمل مٗج 

مها الخىلي (  خسضام بلى:م) بدؿب الاؾ0653و٢ؿَّ

 مً ٢َِبل الُالب. -0
 
، و٦خابت

 
 ٧لماث وكُُت ٨ًثر اؾخسضامها ٦ماما

 ٧لماث زاملت ؤي ٢لُلت الاؾخٗما٫. -3

حن خضوص مغهت، ومخدغ٦ت.  ٞاليكُُت لماؾخسضام، ؤما الخاملت ٞلماؾدُٗاب. وط٦غ ؤنَّ الخضوص بحن َظًً الىٖى

غي الباخض ؤن َظا الخ٣ؿُم ٚحر ص٤ُ٢، والخضوص الٟانلت بُ جهما ٚامًت، وهماخٔ في مهاعحي الاؾخمإ ٍو

ت، و  َُّ ت ال٣اثلحن بخ٣ؿُم اإلاهاعاث بلى بهخاظ  في بٌٗ اإلاىا٠٢، مما  حهضم هٍٓغ
 
وال٣غاءة ؤّن الُالب ٢ض ٩ًىن ُمىخجا

ت. َُّ ، وهي ما ٌؿخسضمها Serviceم) بلى ٧لماث زاصمت 0653ؤما مً خُض الخسهو ٣ّٞؿمها َُٗمت ( اؾخ٣بال

صة.  Special contentا٠٢ الٗاصًت، و٧لماث جسههُت الُالب في اإلاى  وؤياٝ  ؤي ًخّم اؾخسضامها في مُاصًً مدضَّ

 3101ًٖؤبى ٖمكت (
 
 ٖلى اإلاٗجى، والك٩ل، والاؾخٗما٫ Free man م) ه٣ما

 
 ٢اثما

 
 .ج٣ؿُما
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 اإلاٗجي 

 َل ال٩لمت ؤنلُت ؤو م٣تريت؟  اإلاٗجي الٗاّم والخاّم  

 لمت في اللٛت ألاو٫ جدمل اإلاٗجى هٟؿه؟َل ال٩ ؤلاًداجي والؿُاقي 

 َل جيخمي للٟئت هٟؿها في اللٛت ألام؟  والىٟسخي  

 َل ٌؿخُُ٘ الُالب بٖاصتها بٗض ؾماٖها؟ قٟهُت   الك٩ل

 َل ٌؿخُُ٘ الضاعؽ ٦خابتها  بٗض ؾماٖها؟ ٦خابُت  

ُت ُت؟ نٞغ ت ػواثضَا الهٞغ  َل ٌؿخُُ٘ الضاعؽ مٗٞغ

 

 الاؾخٗما٫ 

اثٟها  ت ْو ت زانت؟  الىدٍى  َل جيخمي ال٩لمت بلى ٞئت هدٍى

 َل جماػماث ال٩لمت هي هٟؿها  في اللٛت ألام؟   مخماػماتها  

ا   حَر َل جدمل ال٩لمت ال٣ُىص هٟؿها في اؾخسضاماتها ٦ما في   ؾماتها الخانت ٧الظ٧ىعٍت ٚو

 اللٛت ألام؟

اث:فلذ كعمها إلى زالر مجم) Nation)  ،p.13-21, 2003ؤما   ِى

ت مً اإلاّلم والىالب؛ لىثرة جشددها في  .0 ّـَ ه ـغحرة مً اليلماث الؽاةّت التي جحخاج إلى ِىاًت خا مجمِى

 
ً
مها، ووعبت

ّ
غت الثاهُت وحّل

ُّ
 هي اليلماث التي هشهض ِليها دابًما ِىذ حّلُم الل

ً
مُذاوي الىالم والىخابت، وغالبا

 ِليها.لفغش حجمها، وهثرة جشددها ًمىً للىالب ؤن ٌعُىش 

دة،  مثل اإلافشداث  .3 ت  اإلاخّّذِ َُّ ت  وهي التي جشد في مجاٌ مً املجاالث  ألاوادًم َُّ ت اليلماث الخخفف مجمِى

فق 
َ
خف، ؤو للشاءة ك ت؛ للشاءة الصُّ َُّ التي جشد  في مهاسة الىالم ؤو اللشاءة، و في الىفىؿ ألاوادًم

ذُّ مً اإلا َّ ت التي حُ َُّ ت راث ؤهىاُ مخخلفت، ألاوفاٌ. وهزلً اإلافشداث الخلى َُّ ت. واإلافشداث الخلى ّـَ فشداث الخا

ت.  َُّ غت ألغشاك ؤوادًم
ُّ
ت للىالب الزي ًذسط الل ها مهمَّ  والؼً ؤنَّ

 في ؤي هّق مً الىفىؿ  .2
ً
 لُّفت

ً
ت ضخمت مً اليلماث راث الؽُُى اإلاىخفن التي حغىي وعبت مجمِى

ت  للعُىشة ِليها.  ـّ  فهي في حاحت  إلى اظتراجُجُاث  خا

بٗض الى٢ٝى ٖلى ؤهىإ اإلاٟغصاث بًغوبها املخخلٟت ٣ًٟؼ بلى الظًَ ؾاا٫ ما الىٕى الظي ًجب ؤن هغ٦ؼ ٖلُه 

م ؤصاء الُماب؟   ٖىض ج٣ٍى
 
ـ اإلاٟغصاث، ول٨ً ٖمىما الق٪ ؤنَّ ال٣غاع اإلاىاؾب ٌٗخمض ٖلى َضٝ اإلاىهج مً جضَع

م جخجاطبه ٖضة ؤ ا لىيٗها مىي٘ الخ٣ٍى  Ranges  الخىػٕ ؤو اإلاضي َغاٝ، هظ٦غ مجها:ًم٨ً  ال٣ى٫ بن ازخُاَع

ت، والٗغوبت ( َُٗمت  Availabilityواإلاخاخُت َُّ لٟت، والكمى٫، وألاَم
ُ
غي الباخض ؤنَّ َظٍ 0653، وألا م). ٍو

ؤنَّ   (Nation 2003)الٗىانغ مجخمٗت ًجب ؤن ًًٗها مهمم الازخباع في طَىه، ول٨ً بيؿٍب مخٟاوجٍت. و٢ض ٢غع 

ت. وهغي يغوعة التر٦حز ال٩لماث الكاجٗ َُّ ا زاّنت للُماب الظًً  ًضعؾىن صعاؾاث ؤ٧اصًم  مً ٚحَر
 
ت ؤ٦ثر  ٞاثضة

ب بلحها  ت،ؤو ٞهُدت حؿغَّ َُّ ت ٦شحرة قاجٗت، ول٨جها ٖام َُّ ، والٗغوبت؛ألّن َىال٪ ٧لماث ٖغب بيؿبٍت ٖالٍُت ٖلى الكُٕى

 ًخسٝى مهمُم 
َّ
جب ؤال الازخباع مً وعوص بٌٗ ال٩لماث ٚحر  شخيء مً الخدٍغ٠ في ه٣ُها، ؤو مٗىاَا. ٍو

ت؛ ألّن الازخباع بطا ما ُنمم بىي٘ ال٩لمت في ؾُا١ ؾِخم٨ً الُالب مً الىنى٫ بلى  الكاجٗت،ؤو ٚحر اإلاإلٞى

 ٖلى اؾخسمام اإلاٗجى  مً الؿُا١، واؾخُإ اإلاضّعِؽ ؤن ٌٛغؽ في طَىه 
 
 ظُضا

 
با اإلاٗجى، الؾُما بطا ما ُصّعب جضٍع

خت المٗجى لها. ووظىص  ٦ّمٍ َاثل مً الُبٗض ًٖ خٟٔ ال
ُّ ٩لماث مىٗؼلت، ؤو في ٢ىاثم؛ ألّن ال٩لمت زاعط الؿُا١ م
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 ًٖ مغاٖاة مبضؤ 
 
اإلاٟغصاث ؤمام  مهمم الازخباع ًدُذ  له ٞغنت مغاٖاة الٟغو١ الٟغصًت بحن الُماب، ًٞما

 الهٗىبت، والؿهىلت في الازخباع.

 حجم اإلاادة 

ضم مهمم الازخباع ال٨م الهاثل مً اإلاٟغصاث الكاجٗت، ؤو جل٪  التي صعؾها ًم٨ً ؤن ٣ً بُبُٗت الخا٫ ال

الُماب، ؤو حٗغيىا لها بإي ق٩ل مً ألاق٩ا٫. ُٞيبػي ؤن ج٩ىن لضي مهمم الازخباع آلُت واضخت وؾهلت ًدبٗها 

٣ترح َظا البدض التر٦حز ٖلى ٧لماث املخخىي (ؤؾماء/ ؤٞٗا٫)، وال٩لماث ت،  ٖىض جهمُمه لمازخباع. ٍو َُّ ُٟ الْى

 ًيسخى خ٣ل الُماب، ؤو مجا٫ جسهههم ُٞيخ٣ي مً اإلاٟغصاث ما ًىاؾب 
َّ
لى اإلاهمم ؤال وال٩لماث اليكُُت. ٖو

 ؤن ًدضص ما ًىّص ازخباٍع َل هي مٟغصاث للخضًض، ؤم لل٨خابت، ؤم هي لٟهم 
 
لُه ؤًًا ت، ٖو خ٣ل ٧ّل مجمٖى

ل ٖلى اإلاهم ؿّهِ
ٌُ ؟ ٞخدضًض ما ؾب٤  َب  م).0656م ازخُاع اإلااصة اإلاىاؾبت( ٖبض الخال٤ اإلا٣غوء ؤو اإلاؿمٕى وال ٍع

ؤنَّ ٦ثرة بىىص الازخباع ج٣ىص ؤو جاصي بلى زباجه، وجغي ؤصبُاث ازخباع اإلاٟغصاث ؤّن الخضَّ ألاصوى لبىىص ازخباع 

 ( 21اإلاٟغصاث 
 
 . coombe) بىضا

ًخه٠ بؿماث الازخباع الجُض، وهي ٦شحرة  ه٣غع في البضء  ؤّن ازخباع اإلاٟغصاث البّض ؤن :بىىد اخخباس اإلافشداث

ا مً ) 0( ه٨خٟي بشمار مجها: ى ٢ُاؽ اإلاٟغصاث، وال ًخٗضاَا بلى ٚحَر الهض١: ؤي ؤْن ٣ًِـ الازخباع ما ُوِي٘ له، َو

٣هض به ) 3؛ ( Hughes 1997)الٗىانغ مشل ال٣ىاٖض، ؤو ألانىاث ( ُٗي الىخاثج هٟؿها  الشباث: ٍو ٌُ ؤنَّ الازخباع 

ٍٝ مدكابهت (بطا ما  ِب٤ بٗض مضٍة ٢هحرة، وفي ْغو
ُ
ت ) 2؛ (م، الخى٣اعي)3113َ ُّ : وحٗجي ألازغ Wash backالاو٩ٗاؾ

م الضاعؾحن، وؤؾالُب حٗلُمهم، و٦ظل٪ 
ّ
غ١ حٗل

ُ
) الىاجج مً الازخباعاث ٖلى جىظُه َ

 
 ؤو بًجابا

 
الاو٩ٗاسخّي ( ؾلبا

ت ( الضامٜ  ُّ  م).3101ٖلى جدضًض اإلاىاص الخٗلُم

م اإلافشداث اججاهان  لخلٍى

ٛت   Distractive- Pointiest اخخباساث الىلاه اإلاىففلت -0
ُّ
ى ازخباع ًغ٦ؼ ٖلى ٖىهغ واخض مً ٖىانغ الل ،  َو

ت. و٢ض ط٦غ  َُّ ت، ؤو م٣ال َُّ ٣ضم للُالب في ق٩ل ازخباعاث مىيٖى
ُ
ما وّظه ،  Readمشل اإلاٟغصاث، والتي ج

 بطا ؤخغػ ) 0( لمازخباعاث اإلاىٟهلت مً ه٣ض، و مً طل٪ ما ًلي:
 
َل  21مً  31ًهٗب جدضًض ؤصاء الُالب، ٞمشما

؟
 
٣اؽ بال٨ّم الظي ) 3؛ (في َظا صلُل ٖلى ٦ٟاءة الُالب مٟغصاجُا

ُ
ا في اللٛت الشاهُت ال ج ٛىٍ 

ُ
بنَّ ٦ٟاءة الُالب ل

٣اؽ بمضي
ُ
ت، بل ج ٟغصاحّي، ؤو ٢ضعجه ٖلى اؾخسضام املخؼون اإلا ًدٟٓه مً ٢ىاثم اإلاٟغصاث، ؤو ال٣ىاٖض الىدىٍَّ

 َُّ ت في مىا٠٢ اجهال َُّ ًدخاط الُالب بلى اؾخسضام ال٩لماث ٖلى هدى  مماثم في مىا٠٢ ) 2؛ (تال٣ىاٖضّي بٟٗال

ه ًٟهم مٗجى ال٩لمت، بٗباعة ؤزغي الازخباعاث اإلاىٟهلت هي 
ّ
ت،ؤ٦ثر مً ؤن ًخٓاَغ،ؤو ًضِعي بإه َُّ ت، ؤو ٦خاب َُّ قٟاَ

ت، ولِؿذ ا َُّ ت، وال ق٪َّ ازخباعاث ٢ضعاث اؾخ٣بال َُّ ؤنَّ ألازحرة هي ما جهضٝ بلُه. ٩ّٞل  زخباعاث ٢ضعاث بهخاظ

 في الىا٢٘،   -بْن صرَّ الخٗبحر -ألاَضاٝ جخجه بلى بهخاط َالب
 
 صخُدا

 
ٛت اؾخسضاما

ُّ
لضًه ال٣ضعة ٖلى اؾخسضام الل

 مترابُت ٖىض اؾخسضامىا اللٛت الهخ٩لم ب٩لماث مىٟه) Real World. )1ؤو الٗالم الخ٣ُ٣ي 
 
لت، بل هخ٩لم ُظمما

 مً ٦خاب، ؤو مجلت، ؤو صخُٟت... بلخ ٖلى 
 
ت ، ؤو مؿمٖى

 
 م٣غوءة

 
، ؤو ماصة

 
 قٟهُا

 
صازل هّو، ؤو زُاب ما خىاعا

ٌ ) 2( الٗمىم ًخمُّ الخإزغ بالؿُا١ الظي وعصْث ُٞه ال٩لمت. ت مً اإلاإلٝى اللجىء بلى الخٍٗى َُّ هال
ّ
في اإلاىا٠٢ الاج

ت ٧  للخىانل،بطا ما امخل٪ الُالب اؾتراجُجُاث بؿبب ٖضم مٗٞغ
 
لمت بُٗجها، ٣ٞلُل مً اإلاٟغصاث ٢ض ٩ًىن ٧اُٞا

ُمٌ مجها ٖلُه، 
َ
ت ٧لَّ اإلاٟغصاث، ٞما ٚ ُٟها. ٞال٣اعت ؤو الؿام٘ ٚحر مُالب بمٗٞغ الت، وؤخؿً جْى َّٗ ت ٞ َُّ م

ّ
حٗل

ظا ٌكحر بلى  ُا١، َو م اإلاٟغصاث مٗؼولت ًجىػ له ججاَله، ؤو جسمحن اإلاٗجى بىاء  ٖلى الّؿِ ٣ت التي ج٣ّضِ ٣م الٍُغ
ُٖ

 ًٖ ؾُا٢ها.
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فاليّ  -3 ِ
ّ
 لماجها٫. اإلاذخل الاج

 
ٛت بىنٟها وؾُلت

ُّ
خباع الل ت الازخباع آزظًً في الٖا َُّ : هاصي ؤصخابه بًغوة قمىل

ىصخي ( ٖبض الخال٤  ت0656وٍُ َُّ هال ِ
ّ
ت، و الاج ٛىٍَّ

ُّ
. ٟٞي ازخباع م) مهمَم الازخباِع بًغوعة  الاَخمام بال٣ضعة الل

ت؛ َُّ ٣ت مىيٖى  ًٖ الى٢ٝى ٖلى مضي جم٨ىه،  اإلاٟغصاث هسخبر الُالب بٍُغ
 
ض مً اؾدُٗابه إلاا صعؾه، ًٞما

ّ
للخإ٦

ها٫، ِ
ّ
ت الاج َُّ ٠ُ اإلاٟغصاث في ٖمل  وم٣ضعجه ٖلى الاؾخٟاصة،ؤو جْى

م اإلافشداث ُشق جلٍى
ُ
 : و

 بإمشلت؛ ؤقاع مخسههى الازخباعاث بلى ٦ّم َاثل مً بىىص ازخباع اإلاٟغص
 
كحر ُٞما ًلي بلى بًٗها مصخىبت

ُ
اث، و

 لخخطر الهىعة:

ٟاث حكخمل ٖلى اإلاكدخاث، ؤو املخىالث -0 ة حٍٗغ  للُالب، بٗضَا ٖضَّ
ّ
خّم بخ٣ضًم ٧لمت ؛ Distractorsالّخٍٗغ٠: ٍو

ها جدى٫   الظًً َم في قّ٪ ًٖ ؤلاظابت الصخُدت. ألجَّ

: - ؤ
ّ
 . َى م٩ان.........مسجضا بجىاع بُدى    ازتر الخٍٗغ٠ الصخُذ إلاا جدخه زِ

 )هاصي ُٞه الهلىاث /  هخل٣ى ُٞه الٗماط /  هدىاو٫ ُٞه الُٗام /  هلجإ بلُه للىىم(  

٠ في الؿا١:  - ب م٨ً وي٘  الخٍٗغ ى.............  ٍو ؿمَّ ٌُ  اإلا٩ان الظي هاصي ُٞه الهلىاث. 

 ) مسجض –مؿخىن٠   -مُٗم     -ٞىض١  (   

 ي ؾُا١، زم هدبٗها بإعبٗت زُاعاث مخًمىت الخُاع الصخُذ.اإلاغاصٝ: ه٣ضم للُالب ال٩لمت ف -3

ذ، مً ٢ىل٪  ُذ مغاصٝ ٧لمت قاٞع  ؤن ؤبلٜ الشمازحن مً ٖمغي. قاٞع

 ) ظاوػُث  - بٗضُث   -ظلؿُذ    -ا٢تربُذ  (   

ُلب مً الُالب ٦خابتها -2 ُه جدظٝ بٌٗ ال٩لماث مً ُظمل مُٗىت، ٍو غاعى ٞحها ماًلي:، الخ٨ملت: ٞو خظٝ  وٍُ

ت ماث اإلاهمتال٩ل ت ال٩لمت املخظٞو  جخًمً الجملت بقاعاث ج٣ىص إلاٗٞغ
َّ
ٍجب ٖضم اؾخسضام ٖباعة ؛ و و ًجب ؤال

ت ؛ الُبٗض ًٖ الى٣ل الخغفّي مً ال٨خاب اإلا٣غع ؛ و واخضة بها مؿاٞاث ٦شحرة زالُت َُّ ؤن جخًمً ؤلاظابت الىمىطظ

  م).3113لخى٣اعي، ظمُ٘ ؤلاظاباث الصخُدت، ؤو اإلا٣بىلت؛ لدؿهل ٖملُت الخصخُذ.( ا

ت، ٞالجامٗت في َظٍ الخا٫......  مشا٫:  ؤ٦مل بىي٘ ال٩لمت اإلاىاؾبت:  َُّ ت في ألانل صعاؾت جسهه َُّ الضعاؾت الجامٗ

ا بٖضاص ٢اصة  الُالب إلاماعؾت ٕٞغ مً ٞغوٕ.......... واإلاٟغوى ؤْن ًلخد٤ الُالب بالجامٗت بٗض صعاؾت ٖاّمت.  ؤمَّ

 مً اإلاغاخل......... الؿاب٣ت للجامٗت.و......... ُٞجب ؤن ٩ًىن 

 ( ٖبض  -1
 
، ولِـ ٧لُا ه ؤمٌغ وؿبيٌّ ا، م٘ مماخٓت ؤهَّ جب ُٞه وي٘ ال٩لمت في ؾُا١ ٦ما ؤقغها بلى طل٪ ؾاب٣  اإلاًاّص: ٍو

  م).0656الخال٤ 

 مما ًلي:
ّ
 لل٩لمت التي جدتها زِ

 
با ٤ ٞةهه بطا ازترث َظا ال مشا٫: ازتر ال٩لمت التي حُٗي ٨ٖـ اإلاٗجى ج٣ٍغ ٍُغ

 )الكغ -الٗهُان       -الٟؿ٤     -الغؾىب    (  .الخحرًاصي بلى 

ت، وج٣ىم ٨ٞغجه ٖلى ج٣ضًم   Multiple- Choice  الازخُاع مً مخٗضص -2 َُّ ضُّ مً ؤًٞل ؤهىإ الازخباعاث اإلاىيٖى َٗ ٌُ

خىظب ٖلى الُالب ؾّض الٟغاٙ بازخُاع ال٩لمت الصخُدت مً ؤعب٘ ٧لماظملت  ؿّمى البضاثل، ؤو بها ٞغاٙ. ٍو
ُ
ث ح

ٕ ألاؾئلت وحّٗضصَا: م)3113املخىالث ، ؤو اإلاكدخاث. ومً ٢ىاٖضٍ ( الخى٣اعي  ججاوـ الٗباعاث مً خُض ؛ جىىُّ

غاعى في املخّىِالث: الُى٫ وال٣هغ.
ت م٘ ؤلاظابت الصخُدت مً خُض الُى٫ وال٣هغ وٍُ ؤن ؛ و ؤن ج٩ىن مدؿاٍو

اؤن جخ٤ٟ م٘ ؤلا ؛ و ج٩ىن مىظؼة ب٣ضع ؤلام٩ان  ؛ و ظابت الصخُدت هدىٍ 
 
ا ُّ وؤياٝ ؛ وي٘ ؤلاظابت الصخُدت ٖكىاث

penny Ur  (1997 ،P.71  وحىب ؤْن ًخّم الترهحز فُه ِلى اإلاّنى فلي، وال ًخّذاه إلى العؤاٌ ًِ جشابي اليلمت )

ت، ؤو هُفُت اظخخذام اليلمت في العُاق. و  لت ؤلامالء  والىىم، ؤو الىاحُت الىحىٍّ ها بغحرها، ؤو وٍش  ؤنَّ
ً
رهش ؤًما
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ذادها،هما ؤّن وعبت الخخمحن فيها كذ جفل إلى  ل إِل حِعً %25خادِت، وجحخاج إلى وكذ وٍى
ُ
، ومْ رلً إرا ؤ

 مشا٫ : اإلاا٫ في هٓغ ؤلاؾمام ٢ىام املجخم٘ مٗجى ( ٢ىام):  إِذادها فهي ظهلت الخصخُح.

اًخه/   ٖماصٍ وهٓامه/  َىله وخؿىه(     )ظماله وعؤؾه/  وؾُلخه ٚو

ت ال٩لماث طاث الٗما٢ت ( ٖبض الخال٤  -3    . م)0656مجمٖى
ٌ
ىظض ٧لمت

ُ
ت مً ال٩لماث الخالُت ج مشا٫ : في ٧ّلِ مجمٖى

ا :   جدذ ال٩لمت التي جسخاَع
 
 واخضة لها ٖما٢ت بال٩لمت التي صازل اإلاغب٘ ي٘ زُا

 )ُاعاثؾ-مؿاعح    -بدىر   ) / (َاج٠ -مدايغة   –مُٗم ) / (٧لُت  -خغاؾت    –مبجى (

غاعى ُٞه: الهىاب والخُإ : ًدخىي َظا الىٕى مً الازخباعاث ٖلى ٖضص مً الُجمل الصخُدت والخُإ.  -4 ًُ ؤن  ومما 

، والىه٠ 
 
ج٩ىن الٗباعة صخُدت، ؤو زاَئت بإ٦ملها بٗباعة ؤزغي ؤال ٩ًىن هه٠ الجملت، ؤو الٗباعة صخُدا

 ؛ الُبٗض ًٖ الى٣ل الخغفي مً ال٨خاب اإلا٣غع ؛ الالث ص٣ُ٢تؤن ج٩ىن الٗباعة ٢هحرة، و٧لماتها جدمل ص؛ آلازغ زُإ

 ما ًً٘ ٧لمت 
 
ًجب وي٘ الٗباعاث الهاثبت بم٣ضاع ؤ٦ثر مً الخاَئت؛ ألنَّ الُالب ؤمام ما ًدخاع ُٞه ٞٛالبا

بت الكبه بالٗباعاث الهاثبت.؛ نىاب ت في نُاٚت الٗباعة الخاَئت،  وطل٪ بإن ج٩ىن ٢ٍغ
َّ
 مغاٖاة الض٢

 ا٦خب ٧لمت نىاب ؤمام الٗباعة الصخُدت، و ٧لمت زُإ ؤمام الٗباعة الخاَئت ُٞما ًلي:مشا٫ :  

مِ الخالي ي٘ ٖمامت مامت  ؤمام الجملت الصخُدت، و ٖمامت  زُإ  ؤو ٢ض ًإزظ الىَّ ؤمام الجملت الخُإ،  ٖو

 اؾخٟهام ؟ ؤمام الجملت التي  ال حٗٝغ مٗىاَا.

ى التي في : ظتاإلاؼاو   -5 ؿمَّ
ُ
ت مً الٗباعاث، ؤو ال٩لماث. وح حن ًدخىي ٧لٌّ مجهما ٖلى مجمٖى وجخ٩ىن مً ٖمىصًً مخىاٍػ

ُلب مً الُالب ؤن ًهل بحن الٗمىص (ؤ) م٘ ما  ماث، والتي في الٗمىص الشاوي باالؾخجاباث. ٍو الٗمىص ألاو٫ باإلا٣ّضِ

 ًىاؾبه في الٗمىص (ب).

ًجب ؤن جخدلى الاؾخجاباث بال٣هغ، ؤي ) 3؛ (ن (ؤ) و(ب) ٖلى نٟدت واخضةًجب وي٘ ال٣اثمخح) 0( ٢ىاٖضٍ:

 
 
 ج٣لَّ ًٖ زمـ،وال جخجاوػ زمـ ٖكغة اؾخجابت

ّ
ماث، ) 2؛ (ؤال ًجب ؤن ٩ًىن َىال٪ ججاوـ بحن اإلا٣ّضِ

مجى، والاؾخجاباث ٖلى الجهت الِؿغي ) 1؛ (والاؾخجاباث ُُ ماث ٖلى الجهت ال  ) 2؛ (ًجب وي٘ اإلا٣ّضِ
َّ
ج٩ىن  ًجب ؤال

ت في الٗمىصًً (ؤ) و(ب)؛ ألّن الُالب بطا ٖٝغ زمازت مً ؤعبٗت زُاعاث ًهحر الخُاع الغاب٘  الٗىانغ مدؿاٍو

 
 
ا جل٣اثُا  ٖجها. ( ) 3؛ (مؿدبٗض 

 
 بُٗضة

 
 بال٣غب مجها، وجاعة

 
متها، ومّغة  ؤمام م٣ّضِ

 
، مّغة

 
ًجب وي٘ الاؾخجابت ٖكىاثُا

ها ظهلت     1997،(p72،  (pennyوؤقاع  -ػ) 4؛ (م)3113الخى٣اعي،  إلى وحىب الترهحز فيها ِلى اإلاّنى،  وبّحن ؤنَّ

 باخخباس الاخخُاس مً مخّذد.
ً
ذاد ملاسهت  ؤلِا

ت  -6 ِخمَّ ٌُ ال٩لماث باهخٓام مشل خظٝ ال٩لمت :  Cloze Test ازخباع  الخَّ ى ٖباعة ًٖ هّو ؤو م٣ا٫ ُخظٞذ مىه بٗ َو

، ول٨
 
 هدظٝ ؤي ٧لماث مً الؿُغ ألاو٫ وألازحر مً الىّو.زمَّ الؿابٗت، ؤو الخاصًت ٖكغة مشما

َّ
ً بكٍغ ؤال

كبه بلى خض ٦ّبحر ما  ى ؤمغ ؤ٢غب بلى الىا٢٘ ؤو الخ٣ُ٣ت، َو ت. َو ًُلب مً الُالب بًجاص جل٪ ال٩لماث املخظٞو

 ال ٌؿم٘ ؤخضَم بٌٗ ٧لماث الخىاع، ًدضر للمخداوعًٍ في ألاما٦ً اإلاؼصخمت طاث الًىياء الٗالُت ٣ٞض

ى  ٖلى ما ونل بلى ؾمٗه مً ٧لماث ؾاب٣ت. َو
 
) 0( ًى٣ؿم بلى  ٢ؿمحن: ول٨ىه ٌؿخُُ٘ ؤن ًسمجها اٖخماصا

 م٘ الؿُا١
 
ؿ٣ا

َّ
ُه ًمؤل الُالب  الٟغاٙ بما ًغاٍ مد ت الخّغ. ٞو ِخمَّ بجى ) 3؛ (ازخباع الخَّ ًُ ى  ت اإلا٣ُض. َو ِخمَّ ازخباع الخَّ

   .م)3113ص.  ( الخى٣اعي ،ٖلى اؾخجاباث م٣ُضة في ق٩ل ازخُاع مً مخٗض

ـ : ازخباع  الترظمت  -01 ت  جغي ؤنَّ الترظمت  ال جهلر لخضَع َُّ ٛاث الشاهُت وألاظىب
ُّ
َىال٪ ٢ىلت مكهىعة  بحن مٗلمي الل

جاٍ زاَئ  بىاء  ٖلى عؤي  ِ
ّ
ظا اج مها  َو فالترحمت ِىذه إحذي الىظابل اإلاهّمت     .Nation, 2003اإلاٟغصاث، ؤو  ج٣ٍى

ىس، واإلاترادفاث. لخمل اإلا   ًِ غحرها مً اخخباساث اإلافشداث  مثل الخٍّشف، والفُّ
ً
ت َُّ   وفّال

ً
ّنى، فهي ال جللُّ كذسة

 ظامٗت 
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غت الىالب 
ُ
ت  جخّلم بهم مثل ِذم مّشفت بّمهم بل َُّ فهى ًشي ؤّن الترحمت  لم ٌصجّها اإلاذّسِظىن ألظباب شخف

شؿ
ُ
ل  مً ف ِ

ّ
لل

ُ
ِاء بإّن الترحمت ج غت الهذف داخل الففل. ألاولى، ؤو  ؤلاّدِ

ُّ
وؤٍِم كُمت للترحمت في  اظخخذام الل

غت 
ُّ
دة؛ ألنَّ إًجاد حٍّشف لليلمت في الل ها حعمح للىالب باإلحابت ًِ مّنى اإلافشداث املجشَّ اخخباس اإلافشداث ؤنَّ

 ًِ ؤنَّ الترحمت
ً
ٌى إليها، فمال ّذ لشًبا مً اإلاغالىت، ؤو مهاسة ساكُت  ال ًمىً الـى َّ ٌُ ّذ الىظُلت  الهذف  َّ حُ

 إلى ؤنَّ الاخخُاس مً مخّذد، واخخباس اإلاالءمت ظُيىهان اهثر ظهىلت  
ً
ألاظهل في هلل مّاوي اليلماث، ورهب ؤًما

شي الباحث ؤن ما رهب إلُه  ِلى الشغم مً  اإلابرساث التي ولّها   Nationلى اظخخذمذ فيهما  اللغت ألاولى. ٍو

ّّذ م
ُ
 ًِ اظخخذام الترحمت  ح

ً
ت  فؽل دفاِا َُّ  في الىاكْ، فلذ ؤزبدذ الخجشبت الّمل

ً
  ال جفمذ هثحرا

ً
ت

َّ
برساث هؽ

لت الىحى والترحمت ؤهبر دلُل ِلى ِذم فّالُتها، ورلً  ُت  لىٍش ، ولىا في ججاوص  ؤهل التربَّ
ً
ما  وجلٍى

ً
عا الترحمت جذَس

ُشٍق ؤخشي ؤزبدذ
ُ
  .حذواها بهجشها  إلى و

ّ
 إلى لغخً ألاولى.   مثاٌ :  جشحم اليلماث التي جحتها خي

 الؽمغ فامخألث الؽىاُس بالّماٌ. الحَ لشوسة ولْ اليلمت في ظُاق حتى جيىن ؤكشب إلى الىاكْ. ؤؼشكذ 

 هللىاه ًِ   Read1995وكذ ؤوسد له : اخخباس ِمم اإلافشداث -11
ً
اإلاثاٌ :اختر  ؤسبْ   : 344ؿ  Nation 2003مثاال

.ولماث  جخماش ى مًّنى مْ اليلمت مىلْ الا 
.
 ِلى ألاكّل  مً ول ّـىذوق.  خخباس التي جحتها خي

ً
 واحذة

ً
 اختر ولمت

   فجإة:ٌهش  

 

 

 

 مً بىىص  ازخباع اإلاٟ
 
ها، وهغصص  َىا ما ٣ًىله ٖلماء الازخباعاث وما ؤزبدىاٍ ؾاب٣ا غصاث ًىضر مضي ٦ثرتها  وجىٖى

.  مً الهٗب ال٣ى٫ بنَّ َظا الىمِ ؤو البىض ؤًٞل مً ٚحٍر

 الخاجمت 

ها، والدجم  ىا هٖى َِّ مها، ٞب
ّ
ٛاث وحٗل

ّ
جىاولىا في َظا البدض  حٍٗغ٠ اإلاٟغصاث، وصوعَا  ألاؾاؽ في حٗلُم الل

م، وا ض،  و وضخىا الاججاَحِن  اإلاىاؾب مجها للخ٣ٍى َُّ مها، ومىانٟاث ازخباع اإلاٟغصاث الج ُغ١ الكاجٗت في ج٣ٍى
ُ
لُ

ت،  هىا بلى ؤنَّ  بىىص الازخباعاث ٦شحرة ومخىٖى
ُ
ت)، و زل َُّ م اإلاٟغصاث (اإلاىٟهلت والاجهال  في ج٣ٍى

 
ًِ  ٖمىما الؿاثضً

ا لل  ٣ ت  ٞو َُّ ص ألاًٞل دضَّ
ُ
 هضٝ مً الازخباع، واإلاغاص مىه.ولِـ َىال٪ بىض ؤًٞل مً آلازغ،  بل  ج
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