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 فصلية، مجلة الجمعية اإليرانية للغة العربية وآدابها
ش/ . هـ 8931صيف ، 15لالعدد ا، محكمة ةيعلم

 8-92 صص؛ م 9152

 یالكتب العربية للمرحلة الثانوية األول یتحليل محتو 
 في ضوء نظرية الوصف الوظيفي لالستعمال اللغوي

 2ايراندوست ةفاطم، 8مريم جالئي
 کاشان جبامعة وآداهبا ةیالعرب اللغة قسم يف ةمساعد ةأستاذ. 1
 کاشان جبامعةوآداهبا  ةیيف اللغة العرب ةطالبة ماجستي . 3

 91/19/5921: البحث قبول خيتار   81/59/5921 :البحث استالم خيتار 

 صالملخ  
متعلمیها حیث متّكنهم من  یمن األهداف الرئیسیة لكتب تدريس اللغات األجنبیة هو تنمیة الكفاية التواصلیة لد

 یمنهلللا الكتلللب العربیلللة يف ارلللدار  احيراایلللة يف ملللرحل   ال ااويلللة األولللل یالتواصلللع ملللي ااطألیهلللا األصللللی  و تسلللت ن
وال ااويلللة. و بلللد رلللبلفم الكتلللب ومدّرسلللیها احرلللا  بالوصلللائا اللغويلللة التواصللللیة وا هتملللا  هبلللا. قلللا  الب لللث ا لللا  

 یبدراسلللة الوصلللائا اللغويلللة ارتلللوارة يف الكتلللب العربیلللة للمرحللللة ارتوسللل ة األولللل یملللنهل للیلللع ا تلللو  یمعتملللدال علللل
 (  8791واخرتاللا مللن النتريللات اريفتلفللة يف هلل ا الةللعیدف اتريللة الوصللا الللوصیفم ليسللتعما  اللغللو   الیللد   

الب لث قمنلا بت ديلد  اتیلمع  یلع لور عللال  تُعّد من األعملدة األساسلیة للملدخع التواصللم يف تعللیم اللغلات. ل
مجلة يف الكتب اردروسة مث إحةاء عدد مرات تكرارها وحساب النسبة ارئوية لتوزيعها وأخليال متل   8891وصیفة 

إلیللأ أاّللأ يف الكتللب مورللي الدراسللةف توجللد  للع الوصللائا  صلللنامألاراللة الوصللائا بعمللها مللي الللبع . مللن أهللّم مللا و 
 لوصیفلة البیاایلة والوصیفلة ا ستكيلاایة ارر لا ين األو  وال للاي والوصیفتلان النفعیلة والتيفیلیلةاللغويلة السلبي واحتلل  ا

لعلد  التلوازن  اتلرال وقعتا يف آخر اجلدو .  ما أصهر الب ث اختياال ذا د لة إحةائیة ب  عدد تكلرار الوصلائاو و 
ارة "طلر  األسلئلة واألجوبلة"  اتوقلي منهلا تنمیلة النسل  لتوزيلي الوصلائا و ل له ا هتملا  البلالب للكتلب بتألويلة مهل

 الكفاءة التواصلیة ب  ال يب.
 
اترية الوصائا  فیتعلیم اللغة العربیة يف اردار  احيراایةف الكتب العربیة للمرحلة ارتوس ة األول: الرئيسة الكلمات

 اللغوية السبي  الید .
  

                                                                                                                                                       

ةارسبول ةالكاتب            mailto:maryamjalaei@gmail.com 
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 مةالمقد  . 5
ولكنأ   يلاا  سسلیس ا اجلة  8جما  تعلیم العربیة لغي الناطأل  هبا رغم أاأ ميتّد إلی زمٍن بعیدٍ  إنّ 

رناهل تدريس ومواد دراسیة تست یي تاويد ارتعلم  سألدرٍة لغويٍة جتعلهم قادرين علی التواصع مي 
ملواد تعلیمیللة ذات  أبنلاء العلرب تواصليل سللیمال وااج لال. ولت ألیللال ا لدف   مندوحلة علن تلدريس

 و  خيفلیاوعیٍة جیدٍة علی أسا  مناهل أ  لر اعالیلةل و فلاءةل يف إجلادة مهلارات العربیلة اريفتلفلةو 
نكللر يف ت للوير األهللداف التعلیمیللة يف اتلللا ارعللارف عامللةل وتعلللیم تللمللواد الدراسللیة أالیللة    أنّ 

قةللللور مسللللتوی  أنّ  المللللبیاي عبللللد ا للللالالاللغللللات األجنبیللللة بيللللكع أخللللد. الللللللألد أ بتلللل  دراسللللة 
الدارس  الیمنی  يف مهارات اللغة احجنلیايلة يرجلي إللی علد  ارتبلاو ا تلوی الدراسلم باحتیاجلات 

 ء الدارسلل و ومللن مثم عللد  ررللاهم هبلل ا ا تللوی ارألللدم   للمو ألاللأ   يلللّ  احتیاجللا م اللغويللةف ب هلل
. (41 :9007 األللللع يف إبللللراهیمف وغلللي مللللب ر يف تنمیلللة مهللللارا م اللغويللللة الللل  تيللللبي تللللله ا اجلللات 

یم اللغلللة العربیلللة إللللی قةلللور الاالللامل الدراسلللم ارأللللدم  يف معهلللد تعلللل والللاء سللللیمتوّصلللل  دراسلللة »و للل له 
لألجااللللب بدميللللال يف ا تسللللاب ال لللليب للمهللللارات اللغويللللة اليزمللللة للتواصللللع اجلیللللد يف ارواقللللا اللغويللللة 

 األلع يف ارةلدر افسلأ:  « ء الدارسل ب اريفتلفة وذله ألن هل ا الاالامل ي يعلدم يف رلوء ا اجلات اللغويلة  ل
44). 

قةلد أللد يف ارواقلا التواصللیة اللغلة العربیلة يف توصیلا ا اترال لمعا طيب اردار  احيراایلة
الللل  يلللتم  كتلللب العربیلللة"اليف جمموعلللة "ارتلللوارة الب لللث اللللراهن مألاربلللة الوصلللائا اللغويلللة التواصللللیة 

ال ااوية األوللی وال ااويلة جملدات يف مرحلت و  80يةع عددها إلی و اردار  احيراایة  تدريسها يف
 مبلفللو هلل ك الكتللب بهالیللة مهللارة ا اد للة ایهللا تةللر ال قللائل : إنّ أ يةللر  ينبغللم اللل  ر أاّلل. ال اایللة

 ا هللو ا للدف األسللا  وا ألیألللم مللن تعلللم أيللة لغللةا اد للة تع للم تعلللیم العربیللة حیويللة وج ابیللة وإّ لل
إجياد الكفاية  أنّ  منهم هالید  . ويری اللغويون ا د ون: أللا(8971كتاب العريب للةا السابيف ال 

                                                                                                                                                       

للل إّن تاريخ تعلیم العربیة لغة الديااة احسيمیة لغي الناطأل  هبا يرجي إ  عةر صدر احسي ف ا او  اللغويون من العرب  8
سات يف وغي العرب تعلیمها رعتنألم احسي  سيفتلا ال رق وأّما يف الغرب اإّن ا هتما  بالدراسات العربیة  وایها درا

يف إجنلرتا. أّما يف   مادجتعلیم العربیة( يرجي إ  الألرن السابي عير اریيد ف حینما دخل  العربیة ألّو  مّرة يف جامعة 
الو يات ارت دة األمريكیةف اإّن ا هتما  بتعلیم العربیة حديث اسبیال وا اولة األولی حعداد براامل  امع لتعلیم اللغة 

 .(14: 8791يف مدار  اجلیش األمريكم  يُنتر: يواسف  8719 يات ارت دة حد   عا  العربیة يف الو 
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ف علللی ا علیللأ أن يتعللرّ م حقامللة التواصللع مللي اوخللرين وإّ لل  إلللی جنللا  ارللتعلّ بدّ يلل  فللردكاللغويللة س
: 8717 طعیمللةف ن مللن توصیفهللا يف ارواقللا التواصلللیة ا جتماعیللة وصللائا اللغللة التواصلللیة ويللتمكّ 

یللة  لل ك علللی األالیللة التعلیم ابنللاءل  (848: 8911اللرمينف و  17: 9001ويُنتللر أيمللال طعیمللة والناقللةف  887
وأ رها الفّعا  يف تنمیة الكفاءة التواصلیة عند طيب اردار  حقاملة عيقلات سللیمة ملي اجملموعة 

قمنللا بدراسللة اةللوب الكتللب العربیللة للمرحلللة ال ااويللة األولللی مللن ألللد األصلللی  امت للد م العربیللة 
 هالیللد ا اجلللواب: ألنّ  اتريللةولكللن هنللاا سللبا و أ  وهللو رللاذا . ةهالیللد  الوصیفیلل اتريللةمنتللور 

مهملةل يف الااغماتیلة  8779  8هل ك النتريلة واأللال للرأ  بللور تةلّنا وصلائا اللغللة و  ( تُعلّد اتريلة ل
ا عتبللار  بعلل علللی أسللا  ا ةللائد ا جتماعیللة وهلل ك ارسللهلأ شللمء ي يهخلل ها مجیللي اللغللوي  

اتريلة هالیلد  أ  لر   أنّ  ل له يعتأللد بعل  اللغلوي   (Poupari & Bagheri9089 :91:  األيل عن
 .(94: افسللأ ارةللدر النتريللات ميئمللة لدراسللة ا اد للةو حیللث تنتللر يف معللاي اللغللة ووصائفهللا معللال 

 ارنهل الوصفم احجابة عن األسئلة التالیة:عا  علیأف اإّن الدراسة الراهنة لاو 
 اللمرحلة ال ااوية األولیكتب العربیة اليف تداو ل  اللغة السبي وصائال ما هم أ  ر 8
 ل  یا مّت توزيي الوصائا يف الكتب  ّلهاا9
تنمیللة لهل ك اجملموعلة  ارئويلة  یلا تأللیمم قابلیللة لل اتلرال إللی  یفیللة توزيلي وصلائا اللغلة واسللبتها9

 امن طيب اردار متعلمم العربیة  یالكفاية التواصلیة لد

 ـ اإلطار النظري للبحث9
النتريللات اللغويلللة اليللائعة يف ارلللدخع التواصلللم لیسللل  حةلللیلة  اللل  ر أنّ  يف البدايللة جيلللدر بنللا أن
ا هناا باح ون يف علم اللغة وأخةائیون يف تعلیم اللغة قد ساالوا مساالةل  جهود مبلٍِّا واحٍد وإ ّ 

  االلا ف وويدوسللونوف 9هالیللد وف هللاميا بلليةل يف إ للراء اتريللات ارللدخع اللغويللةف مللن أشللهرهم: 
 عّد األعمدة األساسیة للمدخع التواصلمف وهم:ب  اتريا م اللغوية  ي ة منها تُ و ومن 9سوينو

                                                                                                                                                       

1 - Bloor 

2 - Holliday 

3- Canale & Swain 
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 م( 5219نظرية الكفاءة التواصلية لهايمز )
للمتعّلملل   تعلیمللأارلل هب التواصلللم جعللع "الكفللاءة التواصلللیة" ا للدف  األسللا  اللل   جيللب  إنّ 

يف تةّور التعلیم التواصلم للغةو ل ا اي  وعلی ه اف االكفاءة التواصلیة  ا مكااة ذات أالیة بالغة
أبعللادك ارعرایللة ومللا جيعللع تةللورّك متمیللاال عللن التةللورات  وتبیلل  مندوحللة مللن لديللد هلل ا ارةلل ل 

 السابألة ال  شاع  يف ال رق اريفتلفة حنو اللغة. 
  البلارز صهر مة ل  "الكفاية التواصللیة" لیألابلع "الكفايلة اللغويلة" الل  جلاء هبلا العلاي اللغلو 

"الكفللاءة  تيومسللكم . يعللّرف8أ نللاء صللیاغتأ لنتريللة الن للو التولیللد  الت للويلم اعللا  تيومسللكم
نلأ ملن تكلوين  لع تله ارلكة ال  تتكّون لدی  ع ارٍد من أالراد اجملتمليف والل  متكّ »ا اللغوية" به ّ 

هللل ك  بللهنّ  قللائيل  تيومسللكم. ويمللیا (98: 8711 خرمللا وحجللاجف  «مللا يريللد مللن اجلمللع اجلديللدة
معراللللة الألواعللللد الةللللرایة والن ويللللة اللللل  تللللربجل ارفللللردات بعمللللها بللللبع  يف اجلملللللةف »ارلكللللة هللللم 

ويُنتللر أيملللال:  98: ارةلللدر افسللأ  «باحرللااة إلللی معرالللة قواعللد لويللع اجلملللع مللن صلللیغة إلللی أخللری
ائللةف أو جمموعلة مللن اجلمللع ا للدودةف أو »اللغلة يف رأيللأ  . بعبللارة أخللریف إنّ (91ش:  8911رمن: جل

غللللي ا للللدودةف وميكللللن بنا هللللا مللللن جمموعللللة نللللددة مللللن العناصللللر. هلللل ك العناصللللر ا للللدودةف يلللل  ر 
ا تسلللاعد عللللع احبلللدا  غلللي ا لللدود بواسللل تهاف الللإذا  االلل  األ لللاو اللغويلللة ميكلللن أّ للل تيومسلللكم

أن تورلي يف هل ك األ لاو   ميكلن حةرها م ع: "اعع + ااعع + مفعو  بأ" ااجلمع الل  ميكلن 
 .(91 : 9001 طعیمة والناقةف  «ندودةیس  ل احةرهاف إ ّ 

مةلل ل  "األداء  قبللع تيومسللكم" طرحللأ 9نبغللم احشللارة إلللی أن مةلل ل  "الكفايللة اللغويللةتو 
. إذنف الكفللاءة اللغويللة هللم ارعراللة (ارةللدر افسللأ " وهللو يألةللد بللأ مللا يألولللأ ارللرء بالفعللع 9اللغللو 

غويللة ومللا يكمللن يف ذا لللرة ارللرء مللن قواعللد لغويلللة للللل أ نللاء ا تسللابأ اللغلللة أو تعّلمهللا للللل ولكللن ملللا الل
شلللفهیال ملللن إاتاجلللأ اللغلللو  اهلللو األداء. يُعتلللا ارةللل ل ان "الكفلللاءة  أايحتلللأ مكتوبلللال أو اسلللمع

أ يريلللد اللغويلللة" و"األداء اللغلللو " مفهلللوم   هلللامم  ملللن مفلللاهیم اللللتعّلم ارعلللريف. بعبلللارة أورللل ف إاّللل
 بالكفللاءة اللغويللة متكلل  ارتعّلملل  مللن احتیللان جبمللع صلل ی ة حنويللال يف اللغللة. سللا أنّ  تيومسللكم

                                                                                                                                                       

  ما هو معروف صاحب النترية التولیدية الت ويلیة يف الن و.  تيومسكم للل8
 ارلكة أو ارألدرة أو الألدرة اللغوية للل 9

3- Performance 
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ا صلل  علاجاة علن أّ ل مليأحد    لورة عتیملة يف عللم اللغلة األد اترية عمیألة  كمتيومس اترية
إللی ورلي مةل ل  ديلع هلاميا األاكار ال  اادی هبا أص اب اردخع التواصللم. هل ا األملر دالي 
" الل  مّت ايلرها يف  تلاب "علللم 8"الكفلاءة التواصللیة" يف دراسلة لللأ بعنلوان "علن الكفلاءة التواصلللیة

 . ( 8799  1بريدو 9هورا" ال   أّلفأ 9ماعماللغة ا جت
( جيب أن تنتلر إلیهلا بوصلفها جلاءال ملن تيومسكمالنترية اللغوية  اترية  أنّ »: هامياويعتألد 

: 8911رمنف جللويُنتللر أيمللال:  891: 8770 ريتيللاردرز وروجللرزف  «اتريللة أعللم تيللمع ا تةللا  وال ألااللة
ا تعللال اللغللة منعالللة عللن اتريللة قاصللرةو ألّ لل مسللكمتيو اتريللة  أنّ  هللاميا . بعبللارة أخللریف يللری(91

قدرة الفرد علی »مفهو  "الكفاءة التواصلیة" ال  تعين هالید  جمتمعها ونیجل استيفدامهاف اةاغ 
اسللتعما  اللغللة يف مواقللا اجتماعیللة اتلفللةف والفللرد اللل   لديللأ هلل ك الكفللاءة يسللت یي بللي شلله 

. وأما (887: 8717 طعیمةف  «لب  ع منها أ اطال لغوية معینةالتمییا ب  ارواقا اريفتلفة ال  تت 
تعللين وعللم الفللرد للألواعلللد »ا ایعللّرف "الكفللاءة التواصلللیة" يف دائللرة ارعللارف اللغويللة بهّ لل ريسللتا  

 . بعبلارة أورل ف إنّ (17: 9001 طعیمة والناقةف  «ا ا مة ليستعما  ارناسب يف موقا اجتماعم
تعال ارعراة التجريديلة للن لو وتةلا اللغلة باعتبارهلا  ائنلال مسلتأليل ب اتلأ بعیلدال  تيومسكماترية 

جتمللي بلل  احرللا  بالألواعللد هللاميا عللن ارواقللا ا جتماعیللة اللل  تسللتيفد  اللغللة ایهللاف بینمللا اتريللة 
الن ويلللة ومناسلللبة ا لللديث للسلللیاق ا جتملللاعم الللل   جيلللر  ایلللأ التواصلللع. إذنف اتريلللة الكفلللاءة 

ملن و و ا سلب  ترتكا عللی الألواعلد الن ويلة ال تيومسكماصلیة اترية أ  ر مشو ل من اترية التو 
عنللدك معراللة باسللتيفدا  أ للاو اللغللة ارتفاوتللة. يف رللوء التعللاريا ارألّدمللة اميتللله الكفللاءة التواصلللیة 

 مسات الكفاءة التواصلیةو وهم: أهمّ  ساادرا سااجنونبّ   للكفاءة التواصلیة
أ يعتمللد علللی مللدی قللدرة الفللرد ف إاّلل1ولللیس سللا نال  4الكفللاءة التواصلللیة مفهللو  مت للّرا إنّ »للللل 8

 علی تباد  ارعين مي ارد آخر أو أ  ر.
 من اللغة ارن وقة واركتوبة. الكفاءة التواصلیة تن بال علی  عّ  للل إنّ 9

                                                                                                                                                       

1- on Communicative Competence 

2- Sociolinguistics 

3- J. Holmes J.B 

4- Pride  

5- Dynamic 

6- Static 
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السلللیاق    ر أنّ . وينبغلللم الللل(40 ارةلللدر افسلللأ:  8«الكفلللاءة التواصللللیة نلللّددة بالسلللیاق لللللل إنّ 9
يألةللد بللأ اجملتملللي اللل   ُتسلللتيفد  اللغللة ایللأ للتواصلللع مللي اوخلللرين. اللاجملتمي سللا ایلللأ مللن ارواقلللا 

 التواصلیة ال  تعرتض احاسان أ ناء التواصع هو ال    ّدد الكفاءة التواصلیة.

 م( 5211ب( الكفاءة التواصلية في نظرة كانالي وسوين )
للملیيد يف العلدد األو  ملن  8710علا   ف ااتيلرت يفهالیلد و هلاميايف امتداد ناو ت قلا  هبلا 
أ لیسلل  الكفللاءة التواصلللیة أمللرال ذ للرا ایهللا أاّللسللوين و لكااللا  " مألالللة9جملللة "علللم اللغللة الت بیألللم

"الكفلاءة التواصللیة" ا لاو  التمییلا بل  أربعلة أالوا   هلامياا هم جمموعلة مسّاهلا واحدال   يتجاأف إ ّ 
 ءات التواصلیةف هم:من الكفا
ملن الكفلاءة اللغويلةف أ  معرالة اتلا  اللغلةف  تيومسلكموتيي إلی ملا يألةلدك » :9الكفاءة النحويةللل 8

. إذنف الكفللاءة اللغويللة جتّسللد (98ويُنتللر أيمللال: يللااوف د.ت:  ارةللدر افسللأ  «والألللدرة الكاایللة علللی اسللتيفدامها
 التواصلیة وهم جمرد الألدرة علی استیعاب اتا  اللغة.جاابال واحدال من اجلوااب األربعة للكفاية 

وتيلي إللی قلدرة الفلرد عللی اهلم السلیاق ا جتملاعم الل   يلتّم ملن » :1الكفاية اللغوية االجتماعيةللل 9
خللي  التواصللعف سللا يف ذللله العيقللات اللل  تللربجل بلل  األدوار ا جتماعیللة اريفتلفللةف والألللدرة علللی تبللاد  

. وهل ك الكفلاءة هلم افلس مناسلبة (ارةلدران أافسلهما  «واريار ة ا جتماعیة ب  الفرد واوخرينارعلوماتف 
 .هامياسّلجل علیأ الموء و تيومسكمف  ا ديث للسیاق ا جتماعم ال   أاللأ

وتيي إلی قدرة الفرد علی للیع أشكا  ا لديثف والتيفاطلب » :4كفاية تحليل الخطابللل 9
الكللي ف وإدراا العيقللة بلل  عناصللرك وطللرق التعبللي عللن ارعللينف وعيقللة هلل ا مللن خللي  اهللم بنیللة 

الكفاءة  تألو  ف. إذنف بالرغم من تر یا الكفاءة اللغوية علی اجلملة(ارةدران أافسهما  «الند  كع
التواصلیة بدراسلة اللند أو ا  لاب  كلع لكلم يسلتوعب ارلتعّلم أ لاو ا لديث اريفتلفلةف ويلدرا 

  عناصر الكي  واجلمع   الكلمات ا سب.العيقة ب 

                                                                                                                                                       

1- Context 

2- Applied Linguistics 

3- Grammatical Competence 

4- Sociolinguistic competence 

 (Discourse Competenceللل أو الكفاية الكيمیة  4
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ــة اإلســتراتيجيةللللل 1 وتيللي إلللی قللدرة الفللرد علللی اختیللار األسللالیب واحسللرتاتیجیات » :8الكفاي
ارناسللبة للبللدء با للديث أو  تامللأف وا حتفللاا بااتبللاك اوخللرين لللأف ولويللع مسللار ا للديثف وغللي 

. اتيلللللي الكفلللللاءة (ارةلللللدران أافسلللللهما  «عذلللللله ملللللن إسلللللرتاتیجیات مهملللللة حمتلللللا  عملیلللللة التواصللللل
 وا ستمرار ایأ.  وختامأاحسرتاتیجیة إلی احسرتاتیجیات ال  تُتّبي لبدء التواصع 

الكفاءة التواصلیة مفهو  عا  تندرج لتأ جمموعة من الكفاءات  يف روء ما سبالف يتّب  لنا أنّ 
لكفلللاءة ا  ابیلللة والكفلللاءة احسلللرتاتیجیة. هلللم الكفلللاءة الن ويلللةف والكفلللاءة اللغويلللة ا جتماعیلللةف وا

 وميكننا اختةار النترية اللغوية للمدخع التواصلم يف آراء  ي ة هم:
 هامياللل اترية "الكفاءة التواصلیة" ال  جاء هبا 

 هالید للل الوصائا الرئیسیة للغة ال  وصفها 
 وسوين ااا  للل األبعاد األربعة للكفاءة التواصلیة ال  طرحها 

للللأ أ لللر و ارلللدخع التواصللللم عللللی مسلللتوی النتريلللة اللغويلللة ميتلللله قاعلللدةل غنیلللةلف   ملللا رأينلللا أنّ 
 مل وا يف شعبیتأ وااتيارك يف األوساو اللغوية. 

 م( 5211نظرية الوصف الوظيفي لالستعمال اللغوي لهاليدي ) ج(
للغللة هللم وصللا هالیللد  اللغويللة اللل  تعتمللد علیهللا مدرسللة التعلللیم التواصلللم  اتالنتريللإحللدی  

. طر  هالید  هل ك النتريلة الل  تسلتند عللی وصلائا اتلفلة وعملیلةف الوصیفم ليستعما  اللغو 
باللغللللة احجنلیايلللة يف مألالللللة بعنلللوان "األسللللا  اللللوصیفم للغللللة" حیلللث وّرلللل  ایهللللا  8791يف سلللنة 

 (91ش:  8911رمنف  جللا رتبللاو بلل  البنیللة الداخلیللة للغللة واللو  ا سللتيفدا  الللوصیفم لتللله اللغللة 
 سبي وصائا رئیسیة للغة عند ال فع وهم: اتريتأ يفهالید   يةا
ويألةلللد هبلللا اسللتيفدا  اللغلللة لل ةلللو  عللللی  :(Instrumental Function  للللل الوصیفلللة النفعیلللة8

 (I want األشیاء اراديةف م ع: ال عا ف واليرابف ويليّفةها هالید  يف عبارة "أاا أريد" 
اسللتيفدا  اللغللة مللن أجللع إصللدار أوامللر ل خللرينف  (:Regulatory Function  التنتیمیللةللللل الوصیفللة 9

 (Do as I tell you وتوجیأ سلو هم. ويليّفةها هالید  يف عبارة "ااعع  ما أطلب منه" 

                                                                                                                                                       

1- Strategic competence  
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ويألةللد هبللا اسللتيفدا  اللغلة مللن أجللع تبللاد   (:Interactional Function  لللل الوصیفللة التفاعلیللة9
 (Me and Youارياعرف واألاكار ب  الفرد واوخرين. ويليّفةها هالید  يف عبارة "أاا وأا "  

اسللتيفدا  اللغللة مللن أجللع أن يعللّا  اويألةللد هبلل :(Personal Function  للللل الوصیفللة الييفةللیة1
 (Here I come "إاين قاد "  الفرد عن مياعرك وأاكارك. ويليّفةها هالید  يف عبارة

ويألةللللد هبللللا اسللللتيفدا  اللغللللة مللللن أجللللع  (:Heuristic Function  للللللل الوصیفللللة ا ستكيللللاایة4
ا ستفسار عن أسباب التواهرف والرغبة يف التعّلم منها. ويليّفةها هالید  يف عبلارة "أخلاي علن 

 (Tell me why السبب" 
ويألةد هبا استيفدا  اللغة من أجع التعبي عن (: Imaginative Function  للل الوصیفة التيفیلیة1

ختیيتف وتةورات من إبدا  الفلردف وإن ي تت لابال ملي الواقلي ويليفةلها هالیلد  يف عبلارة "دعنلا 
 ( Let us pretend  اتتاهر أو اّدعم"

ويألةلد هبلا اسلتيفدا  اللغلة ملن أجلع مت ّلع  (:Representational Function  للل الوصیفلة البیاایلة9
األاكار وارعلوملاتف وتوصلیلها ل خلرين. ويليفةلها هالیلد  يف عبلارة "للد  شلمء أريلد إبيغله 

وأيمللال: ريتيللاردرز  90للللل  97ش:  8911رمنف جلل يُنتللر  (I have got something to tell you  بللأ"
 .(849و841:   9001وطعیمةف  899للل  891 : 8770وروجرزف 
الوصلللائا اللغويلللة الللل  قلللد أشلللراا إلیهلللا هلللم الوصلللائا  هالیلللد  يةلللرّ  بلللهنّ  نبغلللم احشلللارة إللللی أنّ تو 

حنللن »ا هللم عنللدك. يألللو  هالیللد : أ  للر تنّوعللال ّ لل ا عنللد الكبللاراللغويللة عنللد ال فللعف ومللن ال بیعللم أّ لل
اسلتيفدمها لألبلو  شليفد آخلر الكبار اوّصا اللغة للألبو  أو الرا ف وللتعبي عن آرائنلا وتردداتنلا  ملا 

يف اريللال اجتمللاعم اتعلّللال بللأ أو رامللأف وللتسللا   واحجابللةف وللتعبللي عللن اافعا تنللا الييفةللیةف وحقامللة 
 «يهلا اللغلةعيقات وّدية مي اوخرينف وللبألاء ملي اريفاطلب أو مغادرتلأ واو ف ملن الوصلائا الل  تبدّ 

عنللللد الكبللللار   تع للللدد و  ُلةللللی وقللللد يسللللتيفد  الوصللللائا اللغويللللة  . مللللا اللللری أنّ (98: 8911رمنف جلللل 
 وصیفة واحدة ا سب.ل يستيفدمها احاسان البالب مجلة واحدة ألداء وصائا عدةف لكن ال فع

وايحظ يف اترية هالید  عد  طر  أ  مورو  يرتبجل بعلم النفسف بلع يكلون أصلع النتريلة 
بسبب ارتباو البلدايات األوللی للملدخع  ارتباطها باحرادة ا جتماعیةف وميكن أن افهم اللغة أ  ر

التواصلللللم باجلوااللللب ا جتماعیللللة أ  بعبللللارة أخللللری ارتبللللاو صللللیاغة اجلمللللع للتللللروف ا جتماعیللللة 
 .(910ش:  8979 نسين جنادف اريفتلفة 
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كتلب العربیلة للمرحللة العلی ما سبالف حنن يف ه ك الدراسة هلدانا دراسلة الوصلائا اللغويلة يف 
عللا ملل  لنللا هللع هلل ك الكتللب باسللت اعتها تاويللد ال لليب بارألللدرة التواصلللیة ارتوسلل ة األولللی لیتّ 

م إجيللاد العيقللة بلل  ارللتعلّ  ا يللراك اللغويللون ا للد ون بللهنّ اللغللة العربیللة أ   ا وهلل ا السللبا  ين لللال  ّلل
م عللللی وصلللائا اللغلللة التواصللللیة  الوعلللدف ف ارلللتعلّ ملللة يسلللتلا  تعلللرّ ث األصللللم للغلللة ارتعلّ وارت لللدّ 

 .(848: 8911 ارمينف  عت ارف واحا ار و... يف ارواقا ا جتماعیة وا

 ـ خلفية البحث9
ات اهتمامهللا علللی الكتللب العربیللة اردرسللیة يف إيللران ميكللن احشللارة إلللی بالنسللبة للدراسللات اللل  رّ لل

 أبرزها  ما ما يلمو
جتلّیات النو  ا جتماعم والعمر وال بألة ا جتماعیة »ارعنون بل  يف حب هماهل. ش(  8979 وکارگر زار  

يف جملللة اجلمعیللة  منيلور وهللو« يف  تلب العربیّللة اردرسلیّة باررحلللة ال ااويّلة األولللی يف إيلران  تألیللیم اجتملاعم(
 ور  وصلوا إلی أاأ مثة توازن اس  ب  مدی النسب ارئوية للنو  ا جتماعم ال   فاحيراایة للغة العربیة وآداهبا

واألا و  ال  توزع  علی ارواد اررئیّة واركتوبة ارتممنة يف الكتب ال ي ة   ك اررحلة الدراسیة  ا يدّ  علی 
أاأ أع ی  للنساء قیمة مساوية للرجا  يف مواریي اتلفة منها ارهنة وال بألة ا جتماعیةو  ما وبالنسبة إلی 

 .ااال وااسجا  مي ال ألااة احيراایة ومستوی أعمار ال ليب الدارسل مت ّع العمر وال بألة ا جتماعیة هناا تو 
ااألرائیة  تب اللغة العربیة ارألررة للمرحلة ال ااوية األولی يف يف حب هما "هل .ش( 8979جيئم وبرايت دهألم  

طالبلة يف  900ا ببناء اختبار  لوز وتوزيعأ علی عینلة الدراسلة ارتكوالة ملن تروء اختبار  لوز لياألرائیة" قام
م  من متوسجل درجات ال البات واسلبة إجابلا ن الةل ی ة علن األسلئلة ستة صفوف  عینة الدراسة واتّ 

علی أسا  اححةائیات الوصفیة وا ستنتاجیةف أّن الكتب اردروسة ال ي ة يف اررحلة ال ااويّة األولی  اا  
لیلللع متلللارين  تلللاب العربیلللة للةلللف  العاشلللر ل ( يف حب هملللا " 9087يف ارسلللتوی التعلیملللم. زار  و لللارگر  

باستيفدا  " روء تةنیا بلو  لألهداف ارعرایة وا ادی عير للمرحلة ارتوّس ة ال اایة باردار  احيراایة يف
 أسلوب للیع ا توی منهجال للب ث و  له تةنیا بلو  لألهداف ارعرایة  هداة الدراسةف وصي إللی أنّ 

التفكللي الللدایا  ارين تألللو  علللی أسللا  الفهللم والت بیللالف والللا مللن مهللارات مسللتوياتالألسللجل األواللر مللن التملل
بالألیا  إلی الت لیع والرت یب والتألومی واال تةنیا بلو و ومن مثّ متّ توزيلي مسلتويات التملارين ارعرایلة عللی 

اهتملا  وأولويّلة  ترمجة العبارات إلی الفارسیة واهم النةوب  اال  مورلي حنو غي متعاد   ا يدّ  علی أنّ 
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للیلع نتلوی  تلاب اللغلة العربیلة للةلا ال لامن الی  ( يف حب هما " 9081رمحاي وأعتمم جناد   .اربلّف 
من وجهة اتر ارعلم  ای مدينة ياسوج" باستيفدا   مإيران علی أسا  معايي اختیار وتنتیم ا توی الدراس
ستة معايي هی: معیار حاجات اجملتمليف ومعیلار الرغبلةف  استبااة مكواة من واحدة وأربع  األرة موزعة علی

وصلي إلللی أّن  فومعیلار األالیلة والفائلدةف ومعیلار قابلیلة اللتعلمف والی النهايلة معیلار التتلابي ومعیلار ا سلتمرارية
اللغللة العربیللة للةللا ال للامنف قللد جللاءت قويللة وعالیللة جللدالو ومللن  رعلمللم کتللاب التألللديرات التألوميیللة الكلیللة

التوجأ حنو اختاذ األسالیب ا دي ة ارب رة علی تعّلم ال لبة  ماحسرتاتیجیات التی تلف  النتر ای الكتاب ه
ألواعلد الكتاب السابال العناية بتعللیم ال  م علی التعلم ال اتی أيمال بینما ايحظ يف وتألدمی التيجیي الكايف
 ( لل  عنلوان "مسلتوق مألروئیّلة  تلب اللغلة  9089اتائل مألالة لنتر  وخ یل    الةرایة والن وية األجل.

 يف   العربیة ای اررحلة ال ااوية األولی واحعدادية الألدمية ای إيرانف دراسة مألاراة علی أسا  معادلة ارای
مألاطي للا بالنسبة مستوی جید بالنسبة للجمعف أمّ   تب اللغة العربیة لكي اررحلت  الألدمية واجلديدة يف  أنّ 

 (  9081أ  یللیاي يوجد اتفاق تا  بینها وب  معادللة الرا . وملن أهلّم ملا توّصلل  إلیلأ دراسلة اجلاقم وزم
األهللداف ارعرایّللة" أن اللل  اءات و "للیللع  تللب العربیللة يف ال ااويللة األون يف رللوء اتريللة اللل  اءات ارتعللددة

الللل  اءات  مارن ألیلللة والبةلللرية واجلمعیلللةف واألهلللداف ارعرایلللة اللللدایا  التللل  ر والفهلللم والت بیلللال( هلللاللغويلللة و 
هلل ك الكتللبف ويكللاد   يوجللد ایهللا مةللداق لللل  اءات اجلسللماایة  واألهللداف األ  للر تللداو ل وحمللورال يف

ي ارن ال ا ا م علع ترتیب واروسیألائیة والفردية وال بیعیةف وأهداف الت لیع والتألییم واحبدا .   لهف خيم
 .ودلیع ارعّلمّم الكتاب للااامل اردرس وتوزيي ال  اءات واألهداف يف

 وهناا دراسات تناول  الكتب غي العربیة علی أسا  وصائا اللغة السبي من أالهاو 
"A Textbook Evaluation of Speech Acts and Language Functions in High School 

English Textbooks (I, II and III) and Interchange Series, Books I, II, and III1" 
وصیفللة لغويللة يف  تللاب جمموعللة  8800 ( حیللث قللاموا باسللتيفراج  9089للباحللث مللراد  وزملليءك  

وصیفلللة ملللن وصلللائا اللغلللة السلللبي  الیلللد  يف الكتلللب  994"اينرتجیلللنل" التعلیمیلللة بینملللا اسلللتيفرجوا األلللجل 
هنلللاا  رسلللیة. مث قلللاموا بارألارالللة بللل  وصلللائا اللغلللة يف اجململللوعت  ارللل  ورت  اوصللللوا إللللی أنّ احجنلیايلللة ارد

الكتلب احجنلیايلة  "اينرتجیلنل"  ملا  يلف  الدراسلة أنّ  جمموعلة کتلاب  جمموعة متنوعة من وصائا اللغة يف
                                                                                                                                                       

وء تألییم الکتب احجنلیاية للةا األو  وال اي وال الث يف ال ااوية والکتلاب األو  وال لاي وال اللث ملن جمموعلة اينرتجلنل التعلیمیلة يف رل .8
 األاعا  الکيمیة ووصائا اللغة
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ش( يف حب همللا  8978  پللورررللايم وعلللیو  اردرسللیة لیسلل   للا قابلیللة تاويللد ارتعلملل  بالكفللاءة التواصلللیة.
هلللای هفللل  گاالللأ زبلللان از ديلللدگاك "بررسلللی متلللون خواالللداری جمموعلللأ "اارسلللی بیلللاموزمی" بلللر اسلللا  األلللش

جعلللل  وصلللائا اللغلللة يف مورلللي اهتمامهلللا. الوصلللائا  اجملموعلللة اردروسلللة قلللد " وصلللي إللللی أنّ 8هالیلللدی
اللغلللة السلللبعة لنتريلللة هالیلللد . سللتة ملللن وصلللائا ملللي ارسللتيفدمة يف اجملللللد األو  وال لللاي وال اللللث تتناسلللب 

 الوصیفة التفاعلیة وأقلها الوصیفة التيفییلیة. موأ  ر الوصائا استيفدامال ایها ه

 ـ منهج البحث2
قلد تكلّون جمتملي الب لث و للیلع ا تلوی. أسللوب اتهل ه ا الب ث ارنهل الو ائألم معتمدال علی ا

هلللا  ر  احيراایللةف ومّت اختیلللار هلل ك الكتللب  لّ بارللدا األوللللی اردرسللیة يف ال ااويللةالعربیلللة مللن الكتللب 
اةلوب  تُعلدّ . جمللدات 9يةع عددها إللی و   عینة الب ث اترال حمكان إحةاء  ّع أاراد اجملتمي

 هم:ا وأّما الكتب العربیة ال  مت دراستها لت لیع.ل اتمن الكتب وحد ا اد ة
علللی ال الللب يف  ايللة  درسللال. جيللب 89الل له  تللو  علللی  كتــاب العربــي للصــف الســاب :ال

ويف  اية الفةع الدراسم ال لاي جيلب  ص ی ة  قراءة العبارات العربیة قراءة الفةع الدراسم األوّ 
 لملة   100علیأ اهلم النةلوب العربیلة البسلی ة اهملال تاملال. يف هل ا الكتلابف مت اسلتيفدا  حلوا  

 .: ألا(8971العربیة للةا السابيف   تاب يف الدرو  األخری   اایةر مرة بسی ة وصعبة وال  تتكرّ 
درو . جيلب عللی ال اللب يف  ايلة  80ال له ييلتمع عللی  كتاب العربي للصـف الثـامن:ال

اهمها ويهلدف هل ا الكتلاب إللی مث السنة الدراسیة قراءة النةوب العربیة البسی ة قراءة ص ی ة 
الةللا السللابي وال للامن  لمللة جديللدة و للع الكلمللات اللل  يتعلمهللا ال الللب يف  تللاب   900تعلللیم 
 .: ب(8971  تاب العربیة للةا ال امنف  ر مرارال يف الدرو  اريفتلفة لمة تتكرّ   100مجعها 
ي مللن ال الللب قللراءة النةللوب درو  ويتوقّلل 80الل له  تللو  علللی  :كتــاب العربــي للصــف التاســ ال

رة يف الكتلللاب ويف ا ألیأللللة يكلللون اهمهلللا يف إطلللار النةلللوب ارتلللواّ مث اروجلللودة يف الكتلللاب قلللراءة صللل ی ة 
 لمة عربیة وترسیيفها يف أذهلان ال ليب بتكرارهلا وييلتمع هل ا   110ا دف األسا    ا الكتاب تعلیم 

 .: ب(8971  تاب العربیة للةا التاسيف الكتاب علی  لمات جديدة والكلمات ار  ورة سابألال 

                                                                                                                                                       
 دراسة جمموعة "اارسم بیاموزمی" علی أسا  الوصائا السبعة للغة..  8
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مجللع وذللله يف   9ة  االل  متكّواللة مللن وينبغللم اللل  ر أّن أقةللر النةللوب يف الكتللب مورللو  الدراسلل
 مجلة وذله يف  تاب الةا التاسي. 41 تاب الةا السابي وأطو  النةوب  اا  لتو  علی 

مع یللات الب للث إّن لت لیللع. لمألللو ت ( 8791عللّد الوصللائا السللبي للغللة عنللد هالیللد   وتُ 
 اححةائیة. لع باربشرات واولیاتوصا ولُ تُ 

ة بلللللالنتر إللللللی الوصلللللائا اللغويلللللة السلللللبي ملللللن اتريلللللة هالیلللللد  قمنلللللا بتةلللللمیم قائملللللة للمراجعللللل
(ف وا ستفادة من قوائم ارراجعة ارستيفدمة يف الدراسات السابألةف مت عرض الألائمة علی 8791 

ارألیللا   أ  قائمللة  د مللن صللدقبعلل  األخةللائی  اللتّم تنألللی  الألائمللة أ  للر مللن مللرّة وبعللد التهّ لل
وتعديللللأف مّت إحةلللاء ورلللبجل الوصلللائا اللغويلللة يف  ئی خةلللاملللن األ ارراجعلللة( بعررلللأ عللللی علللدد

اختبللار "يب اسللكوت" اللل   صللّمم  ختبللار اسللتيفدمنا د مللن  بللات األداة اةللوب الكتللب. للتهّ لل
 لع ئلة ملن  بار 90ع آخلر والال الألائملة بت ديلد وصلائا اجلملع يف قلا  نلّل بات البیااات احمسیة. 

حیلللث ميكلللن ا عتملللاد عللللی التناسلللال بللل  الت لیلللل ملللن  ٪18ف ا ةللللنا عللللی ارلللدرو ا تلللوی 
 الت لیيت.

( لنكيلا هلع Chi-square  9اختبلار خلم ولإلجابة عن السلبا  ال اللث للدراسلة اسلتيفدمنا 
 هناا ارق ذو د لة إحةائیة ب  الوصائا اللغوية ارتوارة يف الكتب مورو  الدراسة أ   ا

 عرض البيانات وتحليلهاـ 1
 ناذله من خي  استعرار ألرير مع یات الب ث باحجابة عن أسئلة الدراسة ومتّ رمن ت منالألد ق

 .لكتب  مّیال وبالتا  للیلها للیيل  یفّیال ناد ات ا يف الوصائا اللغويةلكیفیة متّ ع 

 اإلجابة عن السؤال األول 5ـ 1
 اال ااوية األولیكتب العربیة للمرحلة اليف تداو ل  اللغة السبي وصائال ما هم أ  ر 8
 الوظيفة النفعية / األداتية  5ـ 5ـ 1
ه ك الوصیفلة يألةلد هبلا اسلتيفدا  اللغلة لل ةلو  عللی األشلیاء اراديلةف م لع: ال علا ف   ر سابألال إنّ  ما ذُ  

يف عبلارة "أالا أريلد". و تأللي لل  هل ك الوصیفلة السلبا ف واحذنف وا قلرتاض.  هالیلد  واليرابف ويليّفةها
 وایما يلم  اذج من الوصیفة النفعیة يف  تب اللغة العربیة يف اررحلة ال ااوية األولیو
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 .(19العريب للةا ال امن: الكتاب  أطلب منه محع ه ك ا ألیبة إلی الألرية اجملاورة  السؤال:
 آيير: متیا سرين: بكع سرور.أ آيير: هع تهت  إلی بیتناا اإلذن:

 .(41: ارةدر افسأ أسرين: بعدما يسم    والد  و تألبع والديت 
يياهد عدد مرات تكرار الوصیفة  8-4يف اجلدو   أما ليقرتاض الم جند  وذجال   ا الغرض.

 مجلة يف  تب العربیة اردروسة. 88النفعیة من جمموعة 
 كتب العربية للمرحلة الثانوية األولیال: تكرار الوظيفة النفعية في 5-1الجدول رقم 

 النسبة المئوية عدد التكرار الوظيفة رمز الوظيفة
 ٪7/70 80 السؤال 5ـ 5
 ٪8/7 8 اإلذن 9ـ 5
 ٪0 0 االقتراض 9ـ 5

 ٪800 88 المجموع
هنللاا علددال قللیيل جللدال ملن اجلملع والعبللارات يأللي رلمن الوصیفللة النفعیلة يف هلل ك   ملا ايحلظ أنّ 

 .م لألال  الكتب وي يكن "ا قرتاض" موجودال ایها
 الوظيفة التنظيمية  9 ـ5 ـ1

اسلتيفدا  اللغللة مللن أجللع إصللدار أوامللر ل خلرينف وتوجیللأ سلللو هم ي لللال علیللأ الوصیفللة التنتیمیللة. 
"ااعللع  مللا أطللللب منلله". يف هلل ك الوصیفلللة يللت كم مرسللع الرسلللالة  يف عبلللارة هالیللد ويليّفةللها 

ألمللرف واحاللل ار والتلل  ي. علللی سلللبیع ار للا  ايللي إللللی مللن خلللي  اسللتيفدامأ ل سلللوا اريفاطللبب
 بع  النماذج ال  تب  ه ك الوصیفةو

 .(18 العربیة للةا التاسي: امسعوا  يمم واعملوا بأ  هاّأ ماحدث شمء  األمر:
 .(70 العربیة للةا ال امن: علیكّن بارراقبةو إراعة الفرصة غّةة  التذكير:اإلنذار و 

 مجلة يف الكتب اردروسة. 99الوصیفة التنتیمیة من جممو   م  يف اجلدو  التا  عدد مرات تكراريتّ 
 عدد مرات تكرار الوظيفة التنظيمية في كتب العربية للمرحلة الثانوية األولی :9-1الجدول رقم 

 النسبة المئوية عدد التكرار الوظيفة الوظيفةرمز 
 ٪11/19 98 األمر 5ـ 9
 ٪91/91 89 والتذكير اإلنذار 9ـ 9

 ٪800 99 المجموع
  حتنا ااتيار ه ك الوصیفة يف مجیي الكتب العربیة للمرحلة ال ااوية األولی.
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 الوظيفة التفاعلية  9 ـ5 ـ1
مللن اجملتمللي سسللاعدة الرتا یللب اللغويللة اررتب للة هبلل ك  يتعامللع مرسللع الرسللالة واريفاطللب اللل   هللو جللاء

الوصیفة. والوصیفة التفاعلیة هم استيفدا  اللغلة ملن أجلع تبلاد  اريلاعرف واألاكلار بل  الفلرد واوخلرين. 
  ية منهلا: الت یلةف  حا ت ويعّا هالید  عن ه ك الوصیفة بعبارة "أاا وأا ". تألي ل  ه ك الوصیفة

 ايي ایما يلم إلی بع  النماذج من ه ك الوصیفةو و... .بة يف ا عت ار التهنئةف والرغو 
   .(91 العربیة للةا السابي: مسي: السي  علیه. محید: وعلیه السي  ورمحة اهلل وبر اتأ  التحية:
 .(97: ارةدر افسأ محید: إلی اللألاء. مي السيمة  مسي: يف أمان اهلل. الوداع:

 . (19 العربیة للةا التاسي:  قال   ا سارة: شكرال جاييل يا سیديتف أا  غيت حیايت الشكر و التقدير:
 .(18 العربیة للةا السابي:  عفوالو ما عرا  صوته االعتذار:
 .(9 العربیة للةا ال امن: السنة الدراسیة اجلديدة مبار ة  التهنئة:

 مجلة يف الكتب اردروسة. 11من جمموعة  ياهد عدد مرات تكرار الوصیفة التفاعلیةا 9-4يف اجلدو  
 عدد مرات تكرار الوظيفة التفاعلية في كتب العربية للمرحلة الثانوية األولی: 9-1الجدول رقم 

 النسبة المئوية عدد التكرار الوظيفة رمز الوظيفة
 ٪99/90 89 التعريف 5ـ 9
 ٪07/89 88 الشكر والتقدير 9ـ 9
 ٪99/1 9 التسلية 9ـ 9
 ٪99/1 9 اإلجابة 2ـ 9
 ٪99/1 9 المجاملة 1ـ 9
 ٪71/4 4 التحية 6ـ 9
 ٪71/4 4 االقتراح 1ـ 9
 ٪99/1 1 الوداع 1ـ 9
 ٪99/1 1 االعتذار 2ـ 9
 ٪49/9 9 التشجي  51ـ 9
 ٪49/9 9 قبول االقتراح 55ـ 9
 ٪91/9 9 الدعوة 59ـ 9
 ٪91/9 9 التشكي 59ـ 9
 ٪91/9 9 رفض االقتراح 52ـ 9
 ٪91/9 9 اللوم والعتاب 51ـ 9
 ٪87/8 8 رفض الدعوة 56ـ 9
 ٪87/8 8 التهنئة 51ـ 9
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 ٪87/8 8 التمني 51ـ 9
 ٪0 0 إبالغ التحية 52ـ 9
 ٪0 0 الوعد  91ـ 9

 ٪800 11 المجموع
 لوظيفة الشخصية ا 2ـ 5ـ ـ1

يف التعبي عن ارياعر والعواطا الييفةیة وا ا ت  مهّمال اجلمع ال  لتو  علع الوصیفة الييفةیة تلعب دورال 
"إاين قاد " هم تعبي هالید    ك الوصیفة. يألي يف إطار ه ك الوصیفة التعبي العأللیة ومعتألدات األشيفاب وعبارة 

 هيت  اذج من ه ك الوصیفة يف اجملموعة اردروسةوتعن الرراءف واحعجابف والأللالف واألساف و ... ایما 
 أسرين: يف ساحة خراسان. آيير: أين بیتكمااب: اإلعج

 .(41العربیة للةا ال امن:   أسرين: أتةدق ا! آيير: عجبال. بیتنا يف افس اركان. 
 .(97 العربیة للةا السابي: « يا لیتين صنع  ه ا البی  جیدال » اد  الّنجار من عملأ وقا  يف افسأ: األسف:

 .(97 العربیة للةا ال امن: صعد اجلمیي اجلبع  ووجدوا عارال جديدال وارحوا   يال الرضاء : 
 .(98: ارةدر افسأ أاا أحّب طّب العیون. سوف أصي طبیبال  دمة النا  الرغبة: 
 .(70: ارةدر افسأ « اون علینا بارهاجرة»خاا  األ  الفراخ وقال :  القلق:

 .مجلة يف الكتب اردروسة 97من جمموعة ميكننا ميحتة عدد مرات تكرار الوصیفة الييفةیة  1-4يف اجلدو  
 : عدد مرات تكرار الوظيفة الشخصية في كتب العربية للمرحلة الثانوية األولی2-1الجدول رقم 

 النسبة المئوية عدد التكرار الوظيفة رمز الوظيفة
 ٪18.09 81 التعبير عن الرضاء  5ـ 2
 ٪90.91 89 التعبير عن اإلعجاب 9 ـ2
 ٪84.1 1 التعبير عن الرغبة 9ـ 2
 ٪9.9 9 التعبير عن القلق 2ـ 2
 ٪4.89 9 التعبير عن األسف 1ـ 2

 ٪800 97 المجموع
 الوظيفة االستكشافية 1ـ 5ـ 1

األسلئلة واحشلكالیات ارألةود من ه ك الوصیفة هو اسلتيفدا  اللغلة ملن أجلع ا ستفسلارف والرغبلة يف اللتعلّم ب لر  
هلل ك الوصیفللة يف عبللارة "أخللاي عللن السللبب". وتيللتمع  هالیللد  ا ستكيللاایة مللن أجللع بنللاء ارعراللة. ويليّفللد

السلللبا  علللن الأللللراراتف واألمكنلللةف و ا سلللتعي ف و الوصیفلللة ا ستكيلللاایة ارورلللوعات اريفتلفلللة حنلللو طلللر  السلللبا ف 
 يهيت بع  النماذج من ه ك الوصیفةوواألارادف وطلب وجهة النترف و... استعرض ایما 



 5921 صيف، 15 الـ العدد محكمة ةيعلم فصلية، وآدابها العربية للغة اإليرانية الجمعية مجلة

16 

 .(19العربیة للةا السابي:   راذا ذهبنّت أيتها البناتا طرح السؤال:
 .(44 العربیة للةا ال امن:  م سنة مهمة والداا   االستعالم:

 .(19: ارةدر افسأ  ما هو رأيها أ تألدر علی العبور أ   اطلب وجهة النظر: 
 و 4-4م  يف اجلدو   ما يتّ   ا ستكياایةمجلة لمع الوصیفة  911يف الكتب اردورسة حةلنا علی 

 : عدد مرات تكرار الوظيفة االستكشافية في كتب العربية للمرحلة الثانوية األولی1-1 الجدول رقم

عدد  الوظيفة رمز الوظيفة
 النسبة المئوية التكرار

 ٪14.79 810 طرح األسئلة 5ـ 1
 ٪99.94 881 االستعالم 9ـ 1
 ٪1.17 91 السؤال عن القرارات 9 ـ1
 ٪1.09 98 السؤال حول المكان 2ـ 1
 ٪9.19 80 السؤال عن األفراد 1ـ 1
 ٪8.99 1 طلب وجهة النظر 6ـ 1
 ٪8.84 1 السؤال عن الوقت 1ـ 1
 ٪0.11 9 السؤال عن السعر 1ـ 1
 ٪0.11 9 السؤال عن سبب اإلزعاج 2ـ 1
 ٪0.1 9 السؤال عن الجو   51ـ 1
 ٪0.9 8 السؤال عن الرغبات والميول 55ـ 1
 ٪0 0 السؤال عن الخصائص الخلقية 59ـ 1
 ٪0 0 فهم الموضوع والسؤال عنه 59ـ 1

 ٪800 911 المجموع
 الوظيفة التخيلية  .6ـ 5ـ 1

يف ه ك الوصیفة ينتألع تفكي الفرد من عاي الكلمات وارعاي واألاكار إلی عاي التةور والتيفیع. 
الوصیفللة التيفیلیللة يف عبللارة "دعنللا اتتللاهر أو اللّدعم". يألللي للل  هلل ك الوصیفللةف  هالیللد يليفللد 

 ا كايةف وخیا  ارياهد والةورف واليعر. ایما يلم  اذج منهاو
واألمسلاا خائفلات منهلا « السلمكة ا جريلة» اا  يف حبر  بي مسكة قبی لة امسهلا   الحكاية:

 .(99 العربیة للةا السابي: 
ملاذا أاعلع يلا »وللُد الفلر  يسلمي  لي  ا یلواا  ويأللو  يف افسلأ:  د و الصور:خيال المشه

 .(19 العربیة للةا ال امن:« ا ما
 .(9 العربیة للةا التاسي: مرمحٌةف  نٌاف  دوائم  ها  ت  أاوار مسائم الشعر:

 مجلة. 88من جمموعة  التيفیلیة يتهر مدی تكرار الوصیفة 1-4يف اجلدو  
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 كتب العربية للمرحلة الثانوية األولیال: عدد مرات تكرار الوظيفة التخيلية في 6-1الجدول رقم 
 النسبة المئوية عدد التكرار الوظيفة رمز الوظيفة

 ٪19/19 9 الحكاية  5ـ 6
 ٪99/99 9 خيال المشهد و الصور 9ـ 6
 ٪8/7 8 الشعر 9ـ 6

 ٪800 88 المجموع
 الوظيفة البيانية  1ـ 5ـ 1

تسلللتيفد  هللل ك الوصیفلللة حرسلللا  رسلللالة  أو خ لللاب( إللللی ااطلللب لیسللل  لديلللأ معلوملللات عنهلللا 
 يف عبارة "لد  شمء أريد إبيغه بأ". هالید ويليفةها 

تألريلللر و تبیلللان ا ةلللائد ا لألیلللةف و تلفلللة حنلللو احخبلللارف اتيلللتمع هللل ك الوصیفلللة عللللی عناصلللر 
 د و ... .تبیان سبب ا ااعاجف وا ستفسار عن مدينة أو بلو حادثف 

 العربیللة للةلللا ارللديرة: سللن هب إلللی سللفرة علمیللة يللو  ا مللیس يف األسللبو  الألللاد   اإلخبــار:
 .(800ال امن: 

 .(89 العربیة للةا التاسي:هو ولد ذ م وهادئ تبيان الخصائص الخلقية : 
 .(89ارةدر افسأ:  هو رقد يف ارستيفیو تةاد  بالسیارةو حدث التةاد  أمامم حادث:  تقرير

 .111ويكون جممو  اجلمع يف ه ك الوصیفة  9ل 4م  يف اجلدو  رقم توزيي تكرار الوصیفة البیاایة يتّ 
 : عدد مرات تكرار الوظيفة البيانية في كتب العربية للمرحلة الثانوية األولی1ـ 1الجدول رقم 

 النسبة ارئوية عدد التكرار الوظيفة رمز الوظيفة
 ٪11.94 411 اإلخبار  5ـ 1
 ٪9.98 40 تبيان القرار 9ـ 1
 ٪9 89 تقرير حادث 9ـ 1
 ٪8.94 1 إبالغ خبر سيء 2ـ 1
 ٪8.94 1 تبيان سبب االنزعاج 1ـ 1
 ٪0.79 1 االستفسار عن مدينة أو بلد 6ـ 1
 ٪0.18 1 إعطاء العنوان 1ـ 1
 ٪0.18 1 تحديد التاريخ والوقت 1ـ 1
 ٪0.4 9 سبب خطورة أمر شرح 2ـ 1
 ٪0.9 9 تبيان الخصائص الخلقية  51ـ 1
 ٪0.90 9 إبالغ خبر مفاجئ 55ـ 1
 ٪0.84 8 الرد  إلزالة االلتباس  59ـ 1
 ٪0.84 8 السؤال عن السعر 59ـ 1
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 ٪0 0 تقديم المواصفات الشخصية  52ـ 1
 ٪800 111 المجموع

 .جمموعة الكتب اردروسة ع  تاب من ييحظ أاوا  وصائا اللغة ومدی تكرارها يف   1ل 4يف اجلدو  رقم 
 الثانوية األولیكتب العربية للمرحلة كل كتاب من  : عدد تكرار الوظائف اللغوية في  1ـ 1الجدول رقم 

 9 1 4 1 9 9 8 رمز الوظيفة
الوظيفة  الوظيفةالكتاب

 البيانية
الوظيفة 

 االستكشافية
الوظيفة 
 التفاعلية

الوظيفة 
 الشخصية

الوظيفة 
 التنظيمية

الوظيفة 
 النفعية

الوظيفة 
 التخيلية

 9 8 7 1 91 899 849 لصف الساب ا
 9 1 4 87 89 818 891 لصف الثامنا
 1 1 87 81 19 10 910 لصف التاس ا

 88 88 99 97 11 911 111 المجموع

 اإلجابة عن السؤال الثاني 9ـ 1
 كيف تم  توزي  وظائف اللغة السب  في الكتب العربية؟

أّن الوصللائا اللغويللة يف الكتللب اردروسلة ُتسللتيفد   بللرتددات متغللية. تملل  يف اجلللدو  أدالاك ي ملا 
مللرةف والوصیفللة التفاعلیللة  911مللرةف والوصیفللة ا ستكيللاایة  111إّن الوصیفللة البیاایللة قللد تكللررت 

مللرةف  99مللرةف والوصیفللة التنتیمیللة  97مللرةف بینمللا تكللررت الوصیفللة الييفةللیة  11األللد تكللررت 
 مرة. 88ال جاءت  ع من الوصیفة النفعیة والوصیفة التيفیلیة وأخي 

 الثانوية األولیكتب العربية للمرحلة الالوظائف اللغوية في  كل وظيفة من  : عدد تكرار2ـ 1الجدول رقم 
 النسبة المئوية عدد التكرار نوع الوظيفة رمز الوظيفة

 ٪44.9 111 الوصیفة البیاایة 5
 ٪97.11 911  ستكياایةا الوصیفة 9
 ٪9.84 11 الوصیفة التفاعلیة 9
 ٪9.99 97 الوصیفة الييفةیة 2
 ٪9.18 99 الوصیفة التنتیمیة 1
 ٪0.71 88 الوصیفة النفعیة 6
 ٪0.71 88 الوصیفة التيفیلیة 1

 ٪800 8891 اجملمو 
 النتائل يف الرسم البیاي التا : ميحتةوميكننا 
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 للمرحلة ال ااوية األولی تب العربیة توزيي الوصائا السبي للغة يف جمموعة   8ل 4الرسم البیاي رقم 

اردروسللة تيللتمع علللی وصللائا اللغللة السللبي  ّلهللا  ناد للات الكتللب أنّ واألللال لبیااللات الب للثف 
اختلفل  النسلبة األلد متوازالال  وصائاتوزيي ال ي يکن اهم متكاملة و تنألةها وصیفة لغوية. ولكن

 ٪44.9اسللبة سألللدار ت الوصیفللة البیاایللة حبیللث حللاز  أخللریعللن  الوصللائامللن  ةواحللد ارئويللة لكللع
 .٪0.71وصیفت   النفعیة والتيفیلیة وال

علدد  هع هناا ارق ذو د لة إحةلائیة بل  لنبّ  ( Chi-square  9اختبار خم استفداا من و 
ا ختبلللار تيحلللظ يف واتلللائل  7لللل 4تلللردد الوصلللائا اللغويلللة السلللبي الللل  مت عررلللها يف اجللللدو  رقلللم 

انسللتنتل أّن الوصللائا اللغويللة موّزعللة  04/0أقللع مللن  Pواألللال للجللدو  حیللث أن . 80للل 4اجلللدو  
 غي متساويةو ایمكننا الألو  إّن الفرق ب  ترددات الوصائا ذو د لة إحةائیة.

 لوظائف اللغة السب  9نتائج اختبار خي :  51ـ 1رقم  جدولال
 Chi-Square P درجة الحرية متغيرال

 0.000 9880.111 1 الوظائف السب  للغة

 اإلجابة عن السؤال الثالث 9ـ 1
تنمیلة الكفايلة لهل ك اجملموعلة  ارئويلة  یلا تأللیمم قابلیلة ل اترال إلی  یفیة توزيي وصائا اللغة واسبها

 امن طيب اردار متعلمم العربیة  یالتواصلیة لد
ا اد للللة اجلیللللدة تتكللللّون مللللن مجیللللي الوصللللائا اللغويللللة بنسللللبة  ( اللللإّن  8719واألللللال  الیللللد   

متساويةو ص ی  أاّنا يف ارواقا التواصلیة قد استيفد  بع  الوصائا اللغوية وقد  حنتاج لكّلها 
ولكن جيب أن يتمّمن  تاب تعلیم اللغة يف طیاتأ ناد ات لتو  علی مجیي أالوا  وصلائا اللغلة 
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 األللليل تعلملللون بالكفلللاءة الااغماتیلللة أ نلللاء للللد هم باللغلللة ارسلللتهداة لکلللم يتلللاّود ار بنسلللبة متسلللاوية
ف والييفةلیة الوصیفة التفاعلیةاإّن قّلة اهتما  ه ك الكتب ب (8089: 9081ف Kohanani & elعن

 عیبال  او ألّ ا تعرقع تعّلم ال يب للم اد ة العربیة. والتنتیمیةف و سیما النفعیة والتيفیلیة تعدّ 

عللللی  تلللد ّ ( ا٪14  النسلللبة ارئويلللة العالیلللة  سلللتيفدا  اللللوصیفت  البیاایلللة وا ستكيلللاایةوأّملللا 
". ارسا يرجي سبب هل ا ا هتملا  البلالب طر  األسئلة واألجوبة"تألوية مهارة باهتما  ه ك اجملموعة 

لیلللة تر للل  صلللداها يف عمالللل  اطئلللة يف ارنلللاهل التأللیديلللة لتعللللیم اللغلللات ا سلللائدة الاكلللار إللللی األ
ملن هل ك األاكلار أن »ت إلی ختّبجل جهود تدريس الكي  يف   ي من الاامل. تدريس الكي  وأدّ 

 «تعللیم الللدار   یلا ي للر  سلبا ل و یللا جيیللب علیلأ مهارتللان  فیلتلان بتنمیللة قدرتلأ علللی الكللي 
بللل  إلأللللاء األسلللئلة واحجابلللة عنهلللا وبللل  ا اد لللة أو  ارقلللال  بللليال هنلللاا   أنّ إّ   (19: 9001ف  طعیملللة

للللأ ارلللدخع  يع لللماجلاالللب الللل   ا لللوارف والكيلللا علللن جواالللب ا خلللتيف بینهملللا سیوّرللل  لنلللا 
 . وميكننا إمجا  الفروق الك ية ال  بینهما ایما يلم: التواصلم عنايةل  بيةل يف تدريس مهارة الكي 

  للمواقلا التعلیمیلة الل  ينلاقش ایهلا ال اللب مورلوعال قلرأكف  لان إلأللاء األسلئلة يةلل  وإنللل 8
يسللاعد ال الللب علللی أن يللتكّلم اللغللة يف موقللا طبیعللم يتبللاد  ایللأ مللي اوخللرين الللرأ   أ   أاّللإّ  

تلللدريب ال اللللب عللللی قلللراءة أسلللئلة وأجوبتهلللا أو السلللبا  عّملللا يف حجلللرة الدراسلللة ملللن  ب يقلللة. إنّ 
 علی أن يدير ال الب افسأ حوارال مي آخر حو  اكرٍة ما.  أدوات لیس بكع ته ید تدريبال 

 8ها صیغة تكلاد تكلون  ابتلةل حتلی تةلع إللی درجلة الكلیيلیأنللل تهخ  عملیة إلألاء األسئلة واحجابة ع9
يف  ع موقلا وبل  صلف ات  لع  تلاب ويف حةلة  لع معلّلم. لنتةلّور جلااب   للسلبا  اويت:  ها جند ال

هع تيعر بت ّسن يا علما احجابة األولی: اعمف أشعر بت سن بعد العيج يلا أسلتاذ. احجابلة ال اایلةف قلد 
. وقلد تكون: اعمف وشكرال علی سبالهف وقد تكلون: إللی حلّد ملاف وقلد تكلون: أاملع ملن أملس وا ملدهلل

 تكون غي ذله يف روء ما ب  ارت ّدث والسامي من خلفیة.
ا إّ للا ومل  مللن هل ك أن احجابللة األوللی صللیغة  ابتلة يتللدّرب علیهلا  للع طاللب وجتللدها يف  لع  تللابيتّ 

إجابة معیاريلةو أ  ملا ينبغلم أن تةلدر ایلأ اسلتجابة الفلرد وللیس ملن الليز  أن تكلون ملا  فبلغٍة اص يحیةٍ 
استيفدا  اللغة يف ا یاة العامة لیس معیاريال يف  ع حا تلأو ملن هنلا تتعلّدد  الفعع يف ا یاة. إنّ يةدر عنأ ب

                                                                                                                                                       

1- Cliche 
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ميكلن توقعلأ. األلد جيیلب ارسلبو  جبمللٍة  امللٍةف وقلد جيیلب  ا ستجابات وقد يكون ایها ملن البلدائع ملا  
 تجابات احجابة ال اایة.جبملٍة قةيٍةف وقد جيیب بكلمٍة واحدٍة من أجع ه ا ادرا أسباب تعّدد اس

للل تتمّیا حوارات ا اد ة ال بیعیة سا   يتمّیا بأ موقا السبا  واجللواب التأللیلد  ملن حیلث 9
تألّ ي الكي ف ووجود ارتات يتوقا اررء ایها جلمي أاكاركف مثّ صیاغتها يف قاللب لغلو  مناسلب. 

ف األلللد يبلللدأ باسلللتفها  وقلللد ينتهلللم وقلللد يسلللتيفد  يف اجلمللللة الواحلللدة أسللللوب   ملللن أسلللالیب التعبلللي
بتعّجللب ... وقللد يكللّرر مللا قالللأ وقللد  لل ف شللیئال مفرترللال يف سللامعأ الألللدرة علللی التنبللب بللأ. وهلل ا 

سللبا  نللّدد قللد   يواجهللأ عنللد اتةللالأ  عللنبللال بي خيتلللا عللن تعبللٍي واحللٍد الأّلنللأ ل يبنللا إجابللة 
 .(409 للل 408: 8711 طعیمةف  بالعرب ]أهع اللغة اردروسة[

اعلی ما سبالو ميكننا الألو  إاّأ لیس  ل ك الكتلب قابلیلة لتنمیلة الكفلاءة اللغويلة التواصللیة بل  
 طيب اردار .

 يجةالنت ـ6
يف دراسللتنا هلل ك قمنللا سعاجلللة مللدی توصیللا الوصللائا السللبي للغللة مللن وجهللة اتللر العللاي اللغللو  

 األولی هبدف احجابة عن أسئلة الب ث.ال ااوية كتب العربیة للمرحلة اليف   ( 8791  هالید 
مجلللللة مسللللتيفرجة مللللن ناد للللات الكتللللب  8891 يف اللغويللللة السللللبي لوحتلللل  مجیللللي الوصللللائاإّن 

ه ك الرتددات تتهر تنوعال واختياال  بيال ب  الوصائا حیث ي جند اردروسة برتددات متغية وإّن 
واتللللرال لمللللعا الكتللللب يف توزيللللي مللللن الوصیفللللة النفعیللللة والتيفیلیللللة سللللوق اسللللبة قلیلللللة مللللن اجلمللللع. 

ذا أرداا أن إالوصائا  اتوقي منها تنمیة الكفاءة التواصلیة ب  ال يب من خي  ناد ا او ألاّنا 
مناقيللة حللرّة جتللر  بلل   اّللأإ و ا اد للة مللن منتللور ارللدخع التواصلللم ميكننللا الألللو اعللّرف الت للّدث أ

وهللم  تلفلل  ااتباهنللا  مهّمللةوهنللاا األ للة  (179: 8711ف ارةللدر افسللأ  اللرد ين حللو  مورللوٍ  معللّ ٍ 
  لمة "ا رّة" ال  تكاد تفتألدها سائر ارداخع وارناهلف وأن يكون ارت دث حرال يف  يمأ أ   

أو باألسئلة واألجوبة ارعّدة مسبألةل  ما  حتناهلا يف الكتلب العربیلة مورلي  مرغمال بالكي  يكون
اینبغللم للمللبلف  تعللديع الكتللب العربیلللة . النألللاش برت یاهللا علللی الللوصیفیت  البیاایللة وا ستكيلللاایة

اللغويلة السلبي ومراجعتها لتدارا أوجأ قةلور ارأللدرة الااغماتیلة ایهلا ولألیلال التلوازن بل  الوصلائا 
ارلتعّلم  باختیار ناد ات طبیعیة من ا یاة الیومیة رت د م العربیة األصللی  وتل يیلها بهسلئلة جتعلع
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ا يريلد حبريلٍة وأن  لاو  لعلرض أاكلارك عللی يف موقا طبیعم عنلدك خلاة ومعلوملات عنلأ لیعلّا عّمل
 أخيال. تواصعالفةع إلی أن يتّم ال

 المصادر

 ( عربي5
دارسم اللغة العربیة الناطأل   ی (ف للیع ا اجات اللغوية يف مواقا ا ّتةا  اللغو  لد 9007هداية هداية  إبراهیمف 

معهد اللغة ف الرياض: جامعة ارله سعودف 84/88/8190بغيهاف اربمتر العارم لتعلیم اللغة العربیة لغي الناطأل  هباف 
 .891للل  40صد  فديةالعربية، المملكة العربية السعو 

األهداف و ال  اءات ارتعددة ةياألون يف روء اتر  ةييف ال ااو  ةی تب العرب  عیلل» (ف  9081نمد وزمیيك   اجاقمف
 .81-8ف صد 84ف العدد مجلة البحوث في اللغة العربية ف«ةیّ ارعرا

 .891العدد  سلسلة عالم المعرفة،وي :  .(ف اللغات األجنبیة تعلیمها وتعّلمها. الك8711ااياو وعلم حجاج   خرماف

 ييأسا  معا یعل رانيللةا ال امن يف إ ةی تاب اللغة العرب  ینتو  عیلل» (ف  9081اعتمم اژاد   دیاس ال ووح رمحايف
ف مجلة دراسات في تعليم اللغة العربية وتعل مها ف«اسوجي نةييف مد  الدراسم من وجهة اتر ارعلم یا تو  میوتنت اریاخت

 .91-88ف صد 9العدد 

. ترمجة: نمود إمساعیع صیينف مذاهب وطرق في تعليم اللغات (ف  8770سمف وروجرز  ئودور ا    جه ريتياردرزف
 عبدالرمحن عبدالعايا العبدانف عمر الةديال عبداهلل. الرياض: دار عاي الكتب.

ال بألة ا جتماعیة يف  تب العربّیة اردرسّیة باررحلة جتّلیات النو  ا جتماعم والعمر و »ش(ف  8979وزمیيك   ساجد زار ف
 .10-98ف صد 40العدد  فمجلة الجمعية اإليرانية للغة العربية وآدابهاف «يف إيران  تألییم اجتماعم( یال ااويّة األول

حلة ارتوّس ة العاشر وا اد  عير للمر   للةف ةی تاب العرب  نيمتار  عیلل» (ف  9087   ارگر اصغرساجد وعلم زار ف
ف العدد مجلة دراسات في تعليم اللغة العربية وتعل مها ف«ةیبلو  لألهداف ارعرا ایيف روء تةن ةیراايباردار  اح ةیال اا
 .91-88ف صد 4

 والعلو .. الرباو: ارنتمة احسيمیة للرتبیة وال ألااة تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها (ف 8717رشد  أمحد   طعیمةف

. اجلاء ال اي. مكة اركرمة: یالمرج  في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخر  (ف  8711  ____________
 .یجامعة أ  الألر 

 ف الألاهرة: دار الفكر العريب.مستوياتها، تدريسها صعوباتهاالمهارات اللغوية؛  (ف 9001  لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

. الرباو: ارنّتمة تعليم اللغة اتصالياً بين المناهج واإلستراتيجيات (ف  9001رشد  أمحدو ونمود  امع الناقة   طعیمةف
 احسيمیة للرتبیة والعلو  وال ألااةف إيسیسكو. 

 رانييف إ ةميالألد ةيواحعداد یاألول ةييف اررحلة ال ااو  ةی تب اللغة العرب  ةیّ وئمستوق مألر »(ف 9089   یوعلم خ  وسافي اتر ف
 .801-14ف صد 9ف العدد مجلة دراسات في تعليم اللغة العربية وتعل مهاف «أسا  معادلة ارا ( ی دراسة مألاراة عل
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ف طهران: جامعة تعليم اللغة العربيةالمدخل التواصلي في ش(ف طرائال تدريس اللغة ال اایةف  8979جنادف سهیي   نسين
 احما  الةادق.

 ف الألاهرة: دار ال ألااة لل باعة والنير.تصميم منهج لتعليم اللغة العربية لألجانب (ف  8791ات م علم   يواسف

 ( فارسي9
اساس دوره متوسطه اول بر يعرب یهاکتاب یپذيروانشخ»ش(،  1397دهقي ) يمريم و فرزانه برات جالئي،

 .122-113، صص 48شماره  ،یزبان و ادبيات عرب یمجله انجمن ايران، «کلوز يشاخص خواناي

 ،«بياموزيم يفارس»مجموعه  یمتون خواندار يبررس»ش(،  1391) پوريحدائق و محمد عل ،يرضاي

به  یآموزش زبان فارس نامهپژوهش ،«یهفتگانه زبان از ديدگاه هاليد هاینقش براساس

 .179 -163، صص 2، شماره زبانانیرفارسيغ

 رحمتيان. تهران: سمت. اهللروحترجمه  .در آموزش زبان یرويكرد ارتباطش(،  1388کلود ) ژرمن،

، تهران: 1/114 ،هفتم دوره اول متوسطه هيپا یعرب(، 1396) يآموزش یزريهپژوهش و برنام سازمان

 .رانيا يدرس هایبو نشر کتاشرکت چاپ 

 های¬، تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب125 -هشتم دوره اول متوسطه هيپا یعرب، _____________

 .رانيا يدرس

 .رانيا يدرس های¬، تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب141 -نهم دوره اول متوسطه هيپا یعرب، ____________

 تهران: رهنما. ،يحقان و مستانه. ترجمه منصور فهيم آموزش زبان و فنوناصول (، 1384د.الرسن ) فريمن،
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 متوسطه اول یعرب هایبكتا یتحليل محتوا

 زبان گرايیشنق ةبراساس نظري 
 2فاطمه ايراندوست، 1یمريم جالئ

 کاشاندانشگاه  يعرب اتيگروه زبان و ادباستاديار . 1

 کاشاندانشگاه  يعرب اتيزبان و ادب کارشناسي ارشد یدانشجو. 2

 دهيكچ
 یاز اهداف کليدد  يارتباط با گويشوران، يك یبه منظور برقرار يايجاد و تقويت توانش ارتباط

 يمدارس ايران از اين قاعده مستثن يعرب هایباست. کتا يخارج هاینزبا يآموزش یهابکتا

 داشدته  يزبان آشدناي  يارتباط هاینقش با است بايسته هابان اين کتامؤلفان و معلمنيست؛ لذا 

 يزبدان  هدای شنق يورزند. پژوهش حاضر، با روش تحليل محتوا به بررسو بدان اهتمام  دباشن

 يم( د که يك  1978) یزبان هاليد ييگرامتوسطه اول بر اساس نظريه نقش يعرب هایبدر کتا

پژوهش، نقدش   هایهداد یآورجمع برایاست. د پرداخته  است يرويكرد ارتباط هایهاز شالود

آن محاسدبه و   يتعيين شدد، تعدداد هدر نقدش و ميدزان پراکنددگ      ها کتاباين  رجمله د 1174

از آن است که هدر هفدت    حاکي تحقيق از حاصل نتايج. گرديد مقايسه هاشبسامد نق تيدرنها

بيشترين بسدامد و   ،يو اکتشاف يرساناطالعدارد. نقش ها وجود کتابدر اين  ینقش زبان هاليد

اخدتالف   یدارا هدا نقدش همچنين بسدامد ايدن   بسامد را داشت.  ترينکم يو تخيل ینقش ابزار

و نيدز تمرکدز    يزبان یهانقشدر توزيع متعادل  هاکتاباست. با توجه به ضعف اين  یمعنادار

در ايجداد تدوانش    توانندد ينمد  هدا کتداب گفت ايدن   توانيم «سؤال و جواب»بر ايجاد مهارت 

 موفق عمل کنند. يارتباط

 يدي گرانقدش نظريده   ؛متوسطه اول يعرب هایبکتا ؛در مدارس ايران يزبان عرب آموزش: هاليدواژهك

 .یزبان هاليد
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