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عنوان البحث

تعليم اللغة العربية ألغراض خاصة
(إعالمية)

اسم الباحث

شادي مجلي عيسى سكر
المجال

اللغة العربية للناطقين بغيرها

الفصل األول
خلفية الدراسة وأهميتها
المقدمة:
من أهم مظاهر احلضارة يف الربع األخري من هاا الرر االهتمام الواضح بتدريس اللغات احلية وتطوير
هاا التدريس ليواكب ايراع احلياة العصرية ومتطلباهتا ،فرد حظيت اللغة العربية جبانب كبري من هاا
التطور ،اذ استطاع اخلرباء العرب يف هاا اجملال تطوير االحباث والدراسات اليت متت يف جمال تعليم
اللغات احلية خلدمة اللغة العربية وركزت هاه البحوث على تعليم العربية ألغراض خاصة لتعلم اللغة
العربية.
ومن أبرز النظريات احلديثة يف تعليم اللغة العربية للناطرني بغريها ما يعرف بتعليم اللغة العربية ألغراض
خاصة ،وفيها يتم مراعاة احتياجات املتعلم – الطالب – وغاياته من تعلم اللغة ،وقد عرفت اللغة
اإلجنليزية تردما كبريا يف هاا اجملال ( .) 1
وهلاا العلم مررراته وحمدداته اليت تسري وفق دراسة احلاجات اإلبالغية للمتعلم ،وقدراته التواصلية (
الردرات اللغوية :مستويات اللغة ،الردرة اللسانية االجتماعية :استخدامات اللغة ،الردرة االسرتاتيجية:
استخدام الوسائل واألساليب ) ،إ احملك األساسي يف عملية تصميم مرررات اللغة اخلاصة هو :املتعلم
واحلاجات األساسية والنمط اللغوي املطلوب تعلمه والبيئة اليت سيتم فيها التعلم.

مشكلة الدراسة:

إ هاه الدراسة هتتم مبعرفة الردرات اإلعالمية الكائنة يف الرتاكيب اللغوية ،مما يؤهلها لتمثيل فكرة
اإلعالم يف اللغة املكتوبة ،وهو مطلب ملح يف عصر أضحت فيه الكلمة أداة التأثري ،إذا روعي يف
صياغتها توافر العناصر الداعية لعدها وسيلة إعالمية ناجحة.
وقد انطلرت هاه الدراسة للبحث يف األوجه الوظيفية للرتاكيب اللغوية اليت تساهم يف تعليم اللغة العربية
ألغراض إعالمية ،لكن املشكلة األساسية اليت يرع فيها البحث هي ورود أخطاء لغوية عدة وقد تكو
 معجمية أو صرفية أو حنوية – وتفصيلها على النحو التايل ) :( 2 - - 1املوسى ،هناد (  2002م ) ،الثنائيات يف قضايا اللغة العربية من عصر النهضة إىل عصر العوملة
 - 2املوسى ،هناد (  2002م ) ،الثنائيات يف قضايا اللغة العربية من عصر النهضة إىل عصر العوملة

 )1األخطاء املعجمية ،وقد يتمثل اخلطأ يف اجلوانب التالية:
أ -دالالت الكلمة يف اللغة.
ب -توجيه الدالالت ألغراض إعالمية خاصة عن قصد.
ج -الوقوع باملفارقة احلريرية عن قصد أو عن سهو.
 )2األخطاء الصرفية ،وقد يتمثل اخلطأ يف اجلوانب التالية:
أ -جهة االمساح بربول وجوه على سعة ،كا هلا أصل.
ب -جهة التحفظ على قبول وجوه كا هلا أصل.
ج -جهة اإلنكار والتخطئة عن قواعد الصرف دو وجه أو أصل.
 )4األخطاء النحوية ،وقد يتمثل اخلطأ يف اجلوانب التالية:
أ -تغري حركات أواخر الكلم على وفق قواعد خمصوصة.
ب -النظم أي قواعد تركيب اجلملة واإلعراب.

أهداف الدراسة:

هتدف هاه الدراسة التطبيرية للرتاكيب اإلعالمية إىل إضاءة جانب من االستخدام العملي املتكرر هلاه
الرتاكيب ،وذلك من خالل استرصاء ما ورد يف بعض عناوين النصوص الصحفية من تراكيب إعالمية،
ومالحظة ما يتعلق باستعماهلا من شيوع لرتكيب دو آخر ،وبيا ما إ كا مثة مسوغات هلاا الشيوع
يف نص ما دو أخر.
و هتدف الدراسة أيضا على تسليط الضوء على أمهية العنوا الصحفي الاي يشكل عامل جاب
للرراء ،إ حتسن صياغته وتراعى فيه مسات العنوا الصحفي الناجح والاي يساعد الرارئ على
استكمال الرراءة.

أسئلة الدراسة:

 )1ما هو طبيعة املستوى النحوي الاي جيب أ يلتزم به متعلم العربية ألغراض إعالمية؟
 )2ما هي الرتاكيب اإلعالمية الشائعة يف لغة اإلعالم ؟
 )2ما طبيعة العالقة بني اللغة املستخدمة يف الوسائل اإلعالمية واللغة العربية يف شكلها املعياري ؟

عينة الدراسة:

لر ددد اش ددتملت ه دداه الدراس ددة عل ددى ع دددة عن دداوين للمر دداالت الص ددحفية م ددن جري دددة ال درأي األردني ددة ( ) 2
الص ددادرة بت دداري  2002 / 11 / 1م ،ولك ددل عند دوا م ددن ه دداه العن دداوين هل ددا طابعه ددا ومساهت ددا اإلبداعي ددة
تراكي ددب لغوي ددة،
والبالغي ددة ،وق ددد اس ددتخرج م ددا حتتوي دده ه دداه العين ددات م ددن م دواطن إعالمي ددة ممثل ددة يف
وسجلت املالحظات اخلاصة بكل عينة على حدة ،مما يردم صورة عدن اللغدة الديت تشديع يف كدل ندوع ،أمدا
عناوين املوضوعات فرد تراوحت بني سياسية واجتماعية وثرافية ورياضية.
ومتثل هاه العنداوين مسدتويات اللغدة املسدتخدمة يف فدن املردال الصدحفي :اللغدة الوظيفيدة ممثلدة يف الرتاكيدب
الصحفية ،واللغة اإلبداعية النثريدة ممثلدة يف النصدوص الصدحفية ،وقدد اسدتخرج مدا حتتويده هداه العيندات مدن
مواطن إعالمية وبيا أوجه الشبه واالفرتاق فيما بينها.
حتليل العناوين:
 )1اجلمل االمسية:
القالب اللغوي
المنظمة الفلسطينية ترحب وحماس تنتقد

التركيب اللغوي
اسم  +اسم  +فعل  +حرف عطف  +اسم

معطوف

القيادة الفلسطينية تشيد بقرارات الشرعية اسم  +اسم  +فعل  +حرف جر  +اسم

الدولية

مجرور

الملكة رانيا تعلن إطالق جائزة المعلم المتميز

اسم  +اسم  +فعل  +اسم  +اسم

مجلس النواب يقر االتفاقية األمنية

اسم  +اسم  +فعل  +اسم  +اسم

 - 2جريدة الرأي األردنية الصادرة بتاري  2012 / 11 / 1م

البرلمان العراقي يقر االتفاقية األمنية

اسم  +اسم  +فعل  +اسم  +اسم

الملكية األردنية تعلق رحالتها الجوية إلى اسم  +اسم  +فعل  +اسم  +ضمير  +اسم

بانكوك

األميرة بسمة تكرم المتبرعين والداعمين

اسم  +اسم  +فعل  +ضمير +اسم +حرف

الحياة في مدينة السالم بغداد

اسم  +جار ومجرور  +اسم  +اسم

المصادقة على موازنة أمانة عمان الكبرى
التنمية من أولويات الحكومة األردنية

عطف

اسم  +جار ومجرور  +اسم  +اسم

اسم  +جار ومجرور  +اسم  +اسم

 )2اجلمل الفعلية:
القالب اللغوي
لقد تخرج من الجامعة األردنية

التركيب اللغوي
حرف تحقيق  +فعل ماض  +ضمير +جار
ومجرور

لقد تزامن الموقفان

حرف تحقيق  +فعل ماض  +ضمير

لقد وصل الوزير إلى مطار عمان

حرف تحقيق  +فعل ماض  +اسم  +جار

لقد أجاب الرئيس على أسئلة الصحفيين

حرف تحقيق  +فعل ماض  +اسم  +جار

يتعهد الرئيس األمريكي باتصال هاتفي

فعل مضارع  +اسم  +اسم  +اسم

ومجرور
ومجرور

يدعو مجلس النواب للموافقة على قانون فعل مضارع  +اسم  +اسم  +جار ومجرور

اإلنتحابات

يؤكد وزير العدل على براءة المتهمين

فعل مضارع  +اسم  +اسم  +جار ومجرور

توافق الحكومة اإلسرائيلية بأغلبية صوت واحد فعل مضارع  +اسم  +اسم  +جار ومجرور

 )2اجلمل اإلنشائية:
القالب اللغوي

طال الغياب فأين الملتقى ؟

التركيب اللغوي

فعل  +اسم  +أداة االستفهام

االستعانة بحكام أجانب ..إلى أين؟

اسم  +جار ومجرور  +أداة االستفهام

أجعل أهدافك حقيقية

فعل أمر  +اسم  +اسم

المحترفون ..إلى أين ؟

ما أجمل مدينة البتراء!

اسم  +حرف جر  +أداة االستفهام

أداة نفي  +فعل التعجب  +اسم  +اسم

 )4الضمائر:
الرالب اللغوي
قراصنة صوماليو يفجرو عن سفينة ويسيطرو

التركيب اللغوي
اسم+اسم+فعل وضمير+جار ومجرور+فعل
وضمير

رجال األعمال يؤكدو أمهية االستثمارات العربية

اسم  +اسم  +فعل وضمير  +اسم  +اسم +

اجلواسيس يغزو الدراما املصرية

اسم  +فعل وضمير  +اسم  +اسم

حنن واألخر

ضمير  +حرف عطف  +اسم معطوف

ألعاب كان يمارسها األجداد

اسم  +فعل  +فعل وضمير  +اسم

اسم

الفصل الثاني
اإلطار النظري والدراسات السابقة
أوال :األدب النظري
إ لإلعالم وسائل متعددة منها اإلعالم باستخدام الرموز اللغوية املدونة – الكتابة :الصحافة واإلنرتنت
– واإلعالم بالرموز اللغوية املنطوقة – التحدث :اإلذاعة – واإلعالم بالرموز الثابت منها واملتحرك –
الثابت :الصور والرسومات الصحفية ،واملتحرك :التلفاز – كما أ من وسائل اإلعالم املرئية لغة اإلشارة
واإلمياء.
فعندما ناكر اللغة اإلعالمية ،تتعني اإلشارة إىل أمناط متعددة ،منها :اللغة اإلعالمية يف اإلذاعة
املسموعة واللغة اإلعالمية يف الوسائل اإلعالمية املرروءة كالصحف ،ولكل من هاه األنواع خصائص
ومميزات تتسم هبا ( .) 4
إ الوظيفة الوحيدة اليت يسعى إليها اإلعالم هي اإلقناع عن طريق املعلومات واحلرائق واألرقام
واإلحصاءات ،لالك فإ املنهج اإلعالمي يف اللغة هو أسلوب علمي يستخدم لوصف عملية االتصال
اإلعالمي وصفا موضوعيا منظما على أساس كمي للمضمو الظاهر لالتصال ،أي جملموعة املعاين اليت
تظهر من خالل الرموز املستخدمة يف عملية االتصال.
فعندما ننظر يف لغة االتصال اجلماهريي واليت نستعملها اليوم يف أجهزة اإلعالم ،ممثلة باخلرب واملرال
الصحفي ،واحلديث ،والتررير الصحفي ،واملرابلة اإلذاعية ،ختتار من اإلحياءات اجلمالية والفنية الكثري،
وذلك من أجل السيطرة على ذهن املتلري عن طريق التشويق واالستمالة ،ودغدغة العواطف.

 - 4عمايرة ،حنا امساعيل (  ،) 2002الرتاكيب اإلعالمية يف اللغة العربية

ثانيا :الدراسات السابقة
 -1دراسة حممود حنلة ( )1991بعنوا  ( :نظام اجلملة يف شعر املعلرات )
و ق ددد تناول ددت ه دداه الدراس ددة اجلان ددب الرتكي ددج للجمل ددة املس ددتخدمة يف ش ددعر املعلر ددات ،وفيه ددا استرص دداء
لألمندداط املختلفددة للجملددة العربيددة ،ومددا جيددري عليهددا مددن تغي دريات متنوعددة ،وكانددت منهجيددة البحددث إج دراء
دراسة تطبيرية على املعلرات العشر والتعرف على األمناط الرتكيبية الواردة فيها.
 -2دراسدة شدحدة فدارع باللغدة اإلجنليزيدةForegrounding Devices and their ( :
) Functions in Arabic
تلري هاه الدراسة على بعض الرتاكيب اليت من شأهنا أ تلرت االنتباه وتنوه بالفكرة الكامنة فيها ،وقد
ذك ددر الباح ددث ش ددكال م ددن أش ددكال الرتاكي ددب اإلعالمي ددة :اجلمل ددة املمش ددوقة واجلمل ددة الومهي ددة وغريه ددا م ددن
الرتاكيب اليت حتمل تسميات متعددة يف اللغة اإلجنليزية.
 -2دراسة شاهر احلسن ( 2001م ) بعنوا ( :علم الداللة السمانتيكية والرباغماتية)
تندداول الباحددث يف هدداه الدراسددة موقددع اإلعالميددة مددن علددم اللغددة العددام مبينددا الرتاكيددب النحويددة املسددتخدمة
بغرض اإلعدالم ،وتنداول أيضدا ثالثدة حمداور أساسدية أثنداء عمليدة الدراسدة :احملدور النحدوي واحملدور الدداليل
واحملور التداويل للغة.
 -4كتاب عبدالعزيز شرف (  2000م ) بعنوا  ( :علم اإلعالم اللغوي )
حيث يعاجل فيه الكاتب فكرة اإلعالمية ،مبفهومها العام بوصفها عنصرا لإليراع ،والطرح الفكري الداكي،
مؤكدددا أ اخلطدداب اإلعالمددي ينبغددي أ يكددو حاض درا يف الدعايددة واحلددرب النفس ددية واألش ددكال املختلفددة
لالتصال وللوصول إىل اخلطاب اإلعالمي الناجح البد من توافر الصياغة الناجحة والردرة على التعبري.

الفصل الثالث
الطريقة واإلجراءات
تحليل الدراسة:
يتكو العنوا يف الصدحيفة مدن عددد مدن الكلمدات ،تشدكل يف جمموعهدا عبدارة واحددة ،ترتفدع يف موقعهدا
الكتايب من اخلرب ،فوق املادة التحريرية ،لتكو أول جزء ترع عليه عني الردارئ ،ويكتدب العندوا االشداري
أو التمهيدددي ،وهددو العن دوا األكددرب الدداي يددرد أوال ويليدده تفريددع عليدده ،يسددمى العن دوا الفرعددي وحيمددل هدداا
العن دوا فكددرة متصددلة اتصدداال وثيرددا بددالعنوا االشدداري ،وحتمددل تفصدديال ملددا جدداء فيدده (  ،) 2وتنبددع أمهيددة
العن دوا الصددحفي مددن أندده يشددكل عامددل جدداب للر دراء ،إذا أحسددن الكاتددب صددياغته وراعددى فيدده مسددات
العنوا الناجح ،وأبرز ما لوحظ يف لغة العناوين ما يلي:
 )1يالحظ يف لغة العناوين أ صيغة الفعل املضارع هي املستخدمة ومن ذلك ما يلي:
نائب امللك يستربل وزير الدفاع البلغاري
الراهرة تؤكد على حماكمة هشام طلعت والسكري
اجليش األمريكي يفرض طوقا أمنيا على بغداد
واحلكمة من اسدتعمال الفعدل املضدارع يف صدياغة العندوا أ يشدعر الردارئ بأنده يعديش يف جدو املوضدوع أو
احلادث الاي يررأ عنه وأ تبدو األحداث معاصرة حية ،إذ إ صيغة املضارع تعرب عن اآلنية وتشعر بأ
الصورة املراد نرلها فيها نبض أو مدا يدزال ،خبدالف الفعدل املاضدي الداي يعطدي انطباعدا بدأ احلدديث جيدري
عن حدث مضى وانتهى ( .) 2
 )2استخدام عناوين غري مكتملة من حيث املعىن والرصد من استعمال عبارة غري مكتملة يف العندوا ممدا
يدددعو إىل قدراءة النبددأ للتعددرف إىل مددا يدراد قولدده بصدددد هدداه الفكددرة ،ففددي هدداه العندداوين املختصددرة الناقصددة
دعوة إىل متابعة ما يليها ،ومن ذلك ما يلي:
عراق ما بعد صدام
فلسطني ....إسرائيل....سالم أم فصل عنصري
توغل واغتيال
 )2ابتددداء النبددأ بالفعددل ،الحرددا بددالعنوا املبدددوء باسددم ،ومثددال ذلددك األنبدداء التاليددة مبدددوءة بأفعددال بعددد أ
قدم هلا بعناوين مبدوءة بأمساء:
 - 2محزة ،عبداللطيف ،املدخل يف فن التحرير الصحفي
 - 2حداد ،نبيل ،مرالة بعنوا ( يف الكتابة الصحفية )

إسرائيل تستبعد الربغوثي من صفرة تبادل األسرى
العراق يتعهد باالتفاقية األمنية مع الواليات املتحدة األمريكية
احلكومة تعيد طرح األمر مشروطا بعدم التصويت
الرتاكيب اإلعالمية الشائعة يف العينة الصحفية:
 )1اجلملة االمسية :املبتدأ واخلرب
ملوقدع املبتددأ يف بدايدة اجلملدة داللدة علددى وظيفدة التنبيده الديت تردوم هبددا ،وقدد بدني املدربد (  ) 7برولده " :معددىن
املبتدأ :التنبيه ،والتعرية عن العوامل وهو أول الكالم ".
واملبتدأ ياكر لينبه السامع ،ويدفعه إىل التعرف إىل ما يليه وهو ( اخلرب ) ،وقد ذكر ذلك النحويو العرب
جبالء ،فرالوا " :فاالبتدداء حندو قولدك :زيدد ،فدإذا ذكرتده فإمندا تداكره للسدامع ،ليتوقدع مدا ختدربه بده عنده ،فدإذا
صح الكالم ،وكانت الفائدة للسامع يف اخلرب ( .) 2
قلت ( منطلق ) أو ما أشبهه َ
ويعد املبتدأ مرتكزا للجملة وعنوانا هلا ينبئ عما سيأيت بعدها من تعليق ومالحظة ،ولالك اشدرتط فيده أ
يكددو معرفددة أو مددا قددارب املعرفددة مددن النك درات (  ،) 9إذ إ عن دوا اجلملددة ممددثال يف بدددايتها ميثددل إفددادة
السامع باكر املعرفة اليت تنتظر حصول إخبدار عنهدا ،ومل يصدح االبتدداء بدالنكرة ،ألهندا ال تسدتحق أ درب
عنها ما دامت هي يف ذاهتا مل ترق إىل درجة أ تكو متعينة.
و إذا كا املبتدأ حيمل درجدة األمهيدة لتردميده ،وكونده أول مدا يردع عليده األنظدار أو األمسداع ،فدإ املتعدارف
عليه أ املبتدأ يرتأس اجلملدة وحيتدل موضدع الصددارة يف اجلمدل اإلمسيدة وهدو األمدر املعتداد عليده ،وأمدا تدأخري
هاا املبتدأ إىل موقع تال ملوقع الصدارة ،فإنه يرلل من شأ املبتدأ املؤخر ،ويف الوقت نفسده يرتكدز االنتبداه
على اخلرب املرددم فهدو بالتدايل مدوطن اإلعالميدة األكثدر جدابا لالنتبداه ،يردول السدكاكي يف هداا ( " :) 10
أ تكددو العنايددة بتردميدده واالهتمددام بشددأنه ،لكوندده يف نفسدده نصددب عينددك ،وأ التفددات اخلدداطر إليدده يف
تزايددد ،كمددا دددك إذا قددال أحددد :عرفددت شددركاء اهلل ،يرددف شددعرك فزعددا وترددول :هلل شددركاء ؟ وعليدده قولدده
تعاىل ( :وجعلوا هلل شركاء ) ( .) 11
وميكن الردول بدأ اجلملدة االمسيدة ( املبتددأ واخلدرب ) يف اللغدة اإلعالميدة حتتدل املركدز األول مدن بدني الرتاكيدب
يف العينة الصحفية ،يف تتميز مبا يلي:
االختصاص
 - 7املربد ،حممد بن يزيد  ،املرتضب  ،حتريق حممد عبد اخلالق
 - 2املصدر السابق
 - 9الشني ،عبدالفتاح ،الرتاكيب النحوية من الوجهة البالغية عند عبد الراهر اجلرجاين
 - 10السكاكي ،مفتاح العلوم 227 :
 - 11اآلية من سورة األنعام

العناية واالهتمام
التأكيد
إثارة التشوق والتفاؤل
بيا املكانة وعلو الشأ املتحدث عنه
إ األمناط األصولية واجلديرة بالاكر أ للجملة االمسية صورة متعددة ( صدورة املبتددأ ،وصدورة اخلدرب ) ومدا
جيري عليها من تردمي وتأخري جيعلها أمناطا حتمل السمة اإلعالمية وهاه الصور هي ما يلي:
( أ ) صور املبتدأ:
املفرد :حممد ناجح
املركب االمسي اإلضايف :كتاب حممد جديد
املركب املوصول االمسي :الاي جيتهد يفوز
املركب املوصول احلريف :وأ تصوموا خري لكم
املركب الوصفي املسبوق بنفي أو استفهام :ما قام أخواك .هل قام أخواك ؟
( ب ) صور اخلرب:
املفرد :العنب فاكهة
املركب الفعلي :علي يكتب الدرس
املركب االمسي االسنادي :حممد خطه واضح
املركب االمسي اإلضايف :حممد أخو علي
املركب الوصفي االسنادي :حممد واضح خطه
املركب املوصول االمسي :حممد الاي فاز
املركب املوصول احلريف :الترصري أ تستهني حبروق اآلخرين
املركب الظريف :حممد عندنا
املركب جار وجمرور :هو يف املسجد
املركب اسم متييزي :الشهر ثالثو يوما
 ) 2اجلملة الفعلية :فعل وفاعل
وهددو النددوع الثدداين مددن أندواع اجلملددة يف اللغددة العربيددة ،وهددي اجلملددة الدديت تبدددأ بفعددل سدواء كددا هدداا الفعددل (
ماضدديا ،ومضددارعا ،وأم درا ) ،وتدددل اجلملددة الفعليددة علددى داللددة واضددحة وهددي زمددا وقددوع الفعددل ،وأكثددر
األفعددال انتشددارا بلغددة الصددحافة الفعددل املضددارع ألندده يدددل علددى زمددن احلاضددر واملسددتربل وقددد يسددتفاد مندده
للداللة على املضي كما يكو عند وقوعه يف سياق ( مل ).

فداللة مجلة الفعل املضارع ميكن أ تكو على الصور التالية( :) 12
داللة على أ احلدث واقع عند التكلم به ،وهو ما يسمى بد ( احلاضر أو احلال ).
للداللة على أ احلديث يتكرر وقوعه يف مجيع األزمنة.
للداللة على املاضي يف سياق ( مل ).
أما أبرز الرتاكيب اليت ظهرت فيها اجلملة الفعلية ما يلي:
الفعل والفاعل واملفعول به
الفعل والفاعل واجلار واجملرور
الفعل والفاعل واحلال
اختات اجلملة الفعلية عدة أمناطا منها ما يلي:
مجلة التعجب
اجلملة املنفية
اجلملة االستفهامية
مجلة الشرط والطلب
مجلة النداء
 )2اجلمل اإلنشائية ،وترسم اجلمل اإلنشائية يف اللغة العربية إىل قسمني مها ( :) 12
أ -اجلمل ددة الطلبي ددة :وه ددي م ددا يس ددتدعى مطلوب ددا غ ددري حاص ددل وق ددت الطل ددب ،ويك ددو ب دداألمر ،والنه ددي،
واالستفهام ،والتمين ،والنداء.
ويأيت مثل هاا النوع من الرتاكيب يف اجلمل الدعائية اليت حتمل مفهوم العرض والتحضيض وهي ندوع مدن
اللطائف البالغية ،وأبرز الرتاكيب اليت وردت يف العينة الصحفية ما يلي:
 األمددر :ولألمددر عدددة صدديع منهددا فعددل األمددر ،واملضددارع املرددرو بددالم األمددر ،واسددم فعددل األمددر ،واملصدددرالنائب عن فعل األمر.
 أسددلوب االسددتفهام :وهددو طلددب العلددم بشدديء مل يكددن معلومددا مددن قبددل وأدواتدده اهلمددزة ،وهددل ،وأيددن،ومىت......اخل.
ب -اجلملددة غددري الطلبيددة :وهددي مددا ال يسددتدعى مطلوبددا ولدده صدديع كثددرية منهددا :التعجددب ،واملدددح ،والددام،
والرسم.
 )4الضمائر:
 -12الشني ،عبدالفتاح ،الرتاكيب النحوية من الوجهة البالغية عند عبد الراهر اجلرجاين
 - 12املصدر السابق.

حيتل الضمري عدد كبري من املواطن مما تكو مسة إعالمية ،ومن ذلك:
ضمري الفصل الاي يأيت مؤكدا ملا قبله ،ويستخدم هاا الضدمري كدأداة لإلظهدار واإلعدال  ،ويدأيت
لتروية الكالم وتوكيده.
ضمري الشأ الاي يأيت يف صدر اجلملة اخلربية ويدل على استعظام احلدث اإلعالمي.
الضدمائر املتصددلة وتسددتخدم الضددمائر املتصددلة يف املردداالت اإلعالميددة بشددكل كبددري ،وبددالك يأخددا
مفهوم التفخديم فيصدبح هداا الضدمري حدامال للرضدية معليدا مدن شدأهنا لددى املسدتمع ،مشدوقا لسدماع اخلدرب
عنها.
 -2اجلملة املعرتضة:
االع درتاض مددن سددنن العربيددة وغريهددا ،إذ هددو متطلددب تعبددريي إنسدداين عددام ،ومعندداه أ يع درتض بددني الكددالم
ومتامه كالم آخر ،ليخدم داللة بعينها ،واجلملة املعرتضة ختدم وظائف عديدة ،أمهها ( :) 14
التنزيه والدعاء
تأكيد الكالم وتروية املعىن
تررير الكالم وثبوته
البيا واإلعالم
التخصيص والثناء
التربك والتزيني
االستعطاف والرجاء
أغراض أخرى ،كالوعد والوعيد
 -2البدل
ددتص البدددل بددنمط مددن اإلعددالم ،يتمثددل يف أ الكاتددب أو املددتكلم تواتيدده أثندداء إنشددائه للرتاكيددب رغبددة يف
التوقددف عنددد اسددم أو مجلددة ،فددريى أ إتياندده بأحدددمها مل يددف بددالغرض املطلددوب ،ويشددعر بددأ هندداك حاجددة
إىل املزيددد مددن التفصدديل حددول هدداا االسددم أو تلدك اجلمددل ورمبددا يددرى أ ال حاجددة إىل التفصدديل ،ولكددن إىل
املزيددد مددن التنويدده واإلبدراز لشددأ مددا ذكددره ،وللتوصددل إىل ذلددك يسددتخدم البدددل ،ويددأيت البدددل مبينددا بأنواعدده
وترس دديماته ليب ددني وج دده م ددن وج ددوه اإلع ددالم يف العربي ددة ووس دديلة م ددن وس ددائل املتح دددث يف اإلبد دراز والتنوي دده
والتوضيح وكلها مفاهيم شديدة الصلة باإلعالم.
 -7االشتغال
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تعدددد النظددر يف أحكددام االسددم الدداي يتردددم فعددال مررونددا بضددمري عائددد علددى االسددم ،وقددد صددنف النحويددو
احلدداالت الدديت يددأيت عليهددا ،إىل حدداالت جيددب فيهددا الرفددع وأخددرى جيددب فيهددا النصددب ،وأخددرى يددرتجح فيهددا
أحدمها :الرفع أو النصب ،باإلضافة إىل قسم أخري ملا يستوى فيه الرفع والنصب ( .) 12
فاالشتغال صورة من صور اإلعالم ،مدن حيدث إ ترددمي الشديء يددل علدى الرغبدة يف تسدليط الضدوء عليده
واإلعالم به ،عالوة على أ وجود الضمري يف بعض حاالت االشتغال صنف آخر من التوكيد وإظهاره.

الفصل الرابع
النتائج ومناقشتها
أوال :النتائج ومناقشتها
كانددت الرتاكيددب اإلعالميددة املوضددوع الدداي تناولتدده هدداه الدراسددة تندداوال نظريددا وتطبيريددا ،فرددد حبددث اجلانددب
النظددري يف الوظيفددة األساسددية الدديت يهدددف إليهددا اإلعددالم ،ملريددا الضددوء علددى مفهددوم اإلعددالم ومددن الناحيددة
اللغويددة وعددن أبددرز األخطدداء اللغويددة الدديت يرددع فيهددا اإلعالمددي أثندداء تناولدده املرددال الصددحفي ،أمددا اجلانددب
التطبير ددي يتمث ددل يف دراس ددة اجلوان ددب النحوي ددة للرتاكي ددب اإلعالمي ددة واألكث ددر ش دديوعا يف االس ددتخدام للغ ددة
اإلعالمية واليت من شأهنا أ تربز املعىن وتظهره بشكل أجلى وأظهر ،وحتريق اإلعالمية للفكرة من خالل
إحدى الرتاكيب النحوية املوسومة بالطابع اإلعالمي ،وكا من أهم النتائج اليت توصلت إليها هي:
 )1اللغة وسيلة التعبري اللغوي والتواصل وأداته اليت ينتظر من مستخدمها أ يكو عارفا بأسدرارها وذلدك
بواسطة انتراء الرتاكيب املالئمة لغرض املتعلم ،وذلك من خالل دراسة أشكاهلا النحوية وقوالبهدا الرتكيبيدة
واستخالص ما فيها من صيع حتمل مسات اإلعالم فاحلاجدة ملحدة يف هداا املردام أ نوسدع نطداق البحدث
حىت حنكم على هاه الرتاكيب هي شائعة يف لغة اإلعالم.
 )2تعد اجلملة االمسية من أحد الرتاكيب اإلعالمية الشائعة االستخدام يف اللغدة اإلعالميدة ،ملدا حتملده مدن
معاين تفيد التنبيه ولفت النظر.
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 )2األفع ددال ال دديت وردت يف العن دداوين تس ددتعمل يف ص دديغتها املض ددارعة ،إذ إ ص دديغة الفع ددل املض ددارع ه ددي
األنس ددب لإلحي دداء ل دددى الر ددارئ ،وأن دده ي دددل عل ددى ح دددث مع ددايش ل دده وم دزامن لوقت دده ،كم دا يظه ددر الط ددابع
اإلخباري للحدث ويضفي نوع من احليوية النابعة من املعاصرة واآلنية.

ثانيا :التوصيات
يف ضوء النتائج السابرة هلاه الدراسة يوصي الباحث مبا يلي:
 -1ضرورة تصميم مناهج لتعليم اللغة العربية ألغراض خاصة.
 -2ضددرورة التعددرف علددى أغ دراض الدارسددني ،وذلددك بالتحلي دل الدددقيق هلددا ،قبددل البدددء بعمليددة تصددميم
املررر.
 -2االستعانة برائمة هداه الدراسدة ومثيالهتدا ،إ وجددت مسدتربال ،عندد انترداء حمتدوى املردرر اخلداص
بتعلدديم العربيددة لألجانددب العدداملني يف اجملددال اإلعالمددي ،حيددث تعددد ق دوائم الشدديوع رصدديدا لغويددا ،ومرجعددا
مفيدا ،ومن أوثق املصادر للتعرف على اللغة املتداولة يف هاا اجملال.
 -4إعددداد كتدداب أساسددي – بصددورة عاجلددة – لتعلدديم العربيددة لألجانددب العدداملني يف اجملددال اإلعالمددي
مع احلرص على مراعاة مبدأ الشيوع ،وربط احملتوى بأغراض الدارسني.
االسددتعانة بالوسددائل التعليميددة يف ميدددا تعلدديم العربيددة ،ألهنددا خددري وسدديلة لتوصدديل املعلومددات إىل
-2
الدارس.
إجدراء دراسددة حتليليددة وترومييددة للمندداهج واملرددررات املسددتعملة حاليددا يف دورات تعلدديم اللغددة العربيددة
-2
الدديت تعردددها بعددض الصددحف احملليددة أو الدوليددة ،وذلددك هبدددف إعددادة النظددر يف مدددى صددالحيتها ،وتردددمي
املشورة العلمية يف سبيل إعداد مررر خاص بتعليم اللغة العربية لألجانب العاملني يف اجملال اإلعالمي.
 -7التعامل مع احلاسوب اآليل عند الريام بعملية تصميم قوائم الشيوع ،وذلك لتحري الدقة ،وتوفري
الكثري من الوقت واجلهد.
 -2االهتمددام بتعريددب املصددطلحات اإلعالميددة ،لتنريددة اللغددة العربيددة مددن الكلمددات الدخيلددة ،وينبغددي
علددى جمددامع اللغددة العربيددة أ تتبددىن هدداه العمليددة مددع بددال املزيددد مددن االهتمددام والعمددل اجلدداد ،كمددا ينبغددي
االهتمام بتعريف التعليم اإلعالمي ،وذلك تلبية لنتائج تلك الدراسات اليت أجريت حول هاا املوضوع.

المراجع والمصادر:
 -1الررآ الكرمي
 -2املوس ددى ،هن دداد (  2002م ) ،الثنائي ددات يف قض ددايا اللغ ددة العربي ددة م ددن عص ددر النهض ددة إىل عص ددر
العوملة ،دار الشروق للنشر والتوزيع ،الطبعة األوىل ،عما .
 -2جريدة الرأي األردنية الصادرة بتاري  2012 / 11 / 1م ،عما  -اململكة األردنية اهلامشية .
 -4محزة ،عبداللطيف ،املدخل يف فن التحرير الصحفي ،اهليئة املصرية العامة للكتاب.
 -2حداد ،نبيل ،مرالة بعنوا ( يف الكتابة الصدحفية ) ،نددوة اللغدة العربيدة ووسدائل اإلعدالم ،الطبعدة
األوىل ،عما  ،جامعة البرتاء.
 -2املربد ،حممد بن يزيد ،املرتضب ،حتريق حممد عبد اخلالق ،بريوت ،عامل الكتب.
 -7الشددني ،عبدددالفتاح ،الرتاكيددب النحويددة مددن الوجهددة البالغيددة عنددد عبددد الردداهر اجلرجدداين ،الريدداض،
دار املري .
 -2السددكاكي ،حممددد بددن علددي (  1922م ) ،مفتدداح العلددوم ،حتريددق :نعدديم زرزور ،ط  ،1بددريوت،
دار الكتب العلمية.
 -9ابددن هشددام ،أبددو حممددد عبددداهلل بددن يوسددف (  721هد د ) أوضددح املسددالك إىل ألفيددة ابددن مالددك،
حتريق :حممد حميي الدين عبداجمليد ،بريوت ،دار اجلليل.
 – 10عمايرة ،حنا إمساعيدل (  2001م ) الرتاكيدب اإلعالميدة يف اللغدة العربيدة ،عمدا – األرد  ،دار
وائل للنشر.
 -10احلس د ددن ،ش د دداهر (  2001م ) ،عل د ددم الدالل د ددة الس د ددمانتيكية والرباغماتي د ددة يف العربي د ددة ،عم د ددا –
األرد  ،دار الفكر.
 -11شرف ،عبدالعزيز (  2000م ) ،علم اإلعالم اللغوي ،بريوت – لبنا  ،مكتبة لبنا .
 -12حنلددة ،حممددود (  1991م ) ،نظددام اجلملددة يف شددعر املعلرددات ،اإلسددكندرية – مصددر ،دار املعرفددة
اجلامعية.
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