
    

 

 

 
 

 
 اللغوية املدونة يف النصي والتماسك النحوي الرتابط

 اثنية لغة العربية اللغة ملتعلمي
 

 التطبيقي اللغة علم يف الدكتوراه درجة لنيل مقدمة علمية رسالة
 
 الطالب  إعداد

 الشهري املشهوري علي بن ظافر
 

 إشراف
 حبريي حسن سعيد أ.د.

 

 
 
 
 

 هـ3418 -3417 اجلامعي العام
 

 

 السعودية العربية اململكة
  التعليم  وزارة

 اإلسالمية سعود بن حممد اإلمام جامعة
 العربية اللغة تعليم معهد
 التطبيقي اللغة علم قسم

  

 

 

http://www.google.com.sa/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=FPWQJvRrB7d2DM&tbnid=4YZERDYNUjfA-M:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.brooonzyah.net/vb/t250684.html&ei=qJCUUbnMOsiUtAasrYHQDQ&psig=AFQjCNHk5SvyMuzbO9b2AapSuYGRBdBK7A&ust=1368777256999013


       

 2 

 
 

 الدراسة. ملخص 

ق تناولـــأل اوحروحـــة دراســـة الـــوابت الن ـــوي والتماســـل النةـــي يف املدوغـــة اللغويـــة ملتعلمـــي اللغـــة العربيـــة لغـــة  غيـــة دراســـة و ـــ ية  ليليـــة وفـــ       

ســـا ل معطيـــال علـــم اللغـــة النةـــيا إر تناولـــأل الدراســـة املوبـــول مـــن جـــاغب ا اجلاغـــب اوواا ويعـــن ولدراســـة الن ريـــة ودوال الـــوابت الن ـــوي وو 

كمــا أشـــارل ا  وبيــاأ أتيتهــا وحـــرا ا ســت ادة منهــا يف الدراســـة اإبـــافةىل إع معلومــال عــن املدوغـــة اللغويــة الــق هـــي حمــل التطبيـــق التماســل النةــي

ً إ  أأ هنــا  قا ــاىل مشــوكاىل بينهــا كيــد علــ  هــو الت ا الدراســة يف اجلاغــب الن ــري إع أغــر علــ  الــر م مــن ا حــتالف والتبــاين حــوا تعري ــال الــن

هــي الوحــدة  والكلمــالا إع اهتمــام القــدمام وجلملــة علــ  أةــا الوحــدة الد ليــة الكــ   للــًن وأشــارل الدراســة حا ــية الســبل وايفبــل يف الــًن

ً علـ  أغـر  ا(اجلملـة  ) الد لية الةـغر   لـكلل اهتمـوا ولعالقـال بـ  الوحـدال الةـغر  ليةـلوا للوحـدال الكـ   أمـا ادـدنوأ فقـد غ ـروا إع الـن

 .هي الوحدة الد لية الةغر  واجلملة االوحدة الد لية الك  
وســا ل التماســـل النةـــي يف  و  اأدوال الـــوابت الن ـــوي اســتعماااملـــنهل الو ـــ ي الت ليلــي لو ـــ  واقـــ  ويف اجلاغــب التطبيقـــي اتبـــ  الباحــ         

مـــن و مــن حيــ  القلــة والك ــرةا  اوو ــ ه ا ليلهـــمث  اعــدم وجــوه أو ا ســتعماامــن حيــ  وجــود  او ليلهـــ لغــةىل  غيــةا كتــاول متعلمــي اللغــة العربيــة

وقـد أنبـأل السـبل دوره يف الـوابت النةـي مـن حـالا . ومد  مالممـة السـياا لت قيـق السـالمة الوكيبيـة واملةـموغية للنةـو  حي  الة ة واخلط 

ومي ـل هـكه الطريقـة عنةـر ايفـكف. وال اغيـةا تتم ـل يف حريقـة البسـت  اإر تُستخدم أقل العبـارال لتوبـيا املقةـود احريقت  اووعا حريقة ا حتةار

 عنها عنةر الو ل. ويع ا إر جند بعض النةو  تلج  إع توسي  اجلملة اووع لتكوأ سلسلة من اجلمل املتماسكة
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 Abstract 
 

            The dissertation has studied the grammatical catenation and script 

coherence in linguistic blog of learners of the Arabic language as a second 

language, it is considered an analytical and descriptive study according to data of 

script language science, whereas the study discussed this subject from two sides: 

the first: is a theoretical study of grammatical catenation tools and script cohesion 

means as well as information about linguistic blog which is core of our study, and 

its importance and how to be useful from it in teaching. The study has pointed out 

in its theoretical part that in spite of the differences and disparities around script 

definitions but there is a common denominator among them, which is: 

emphasizing foundries and knitting properties in the script. The study also has 

pointed out that ancients were interesting in the sentence, as it is the major 

denotation unit of the script, while words are minor denotation units; so they 

cared with relations between minor units to reach the major units (the sentences), 

while modern writers have looked at a script as a major denotation unit, while 

sentences are minor denotation units. 

       On the practical part; the researcher has adapted a descriptive analytical 

approach to describe the reality of using grammatical catenation tools, and means 

of script cohesion in writings of Arabic Language learners as a second language, 

and analyzed it in terms of using it or not, then described it in terms of fewness or 

multitude, and in terms of correctness or mistake and the appropriateness of 

context to achieve structural and substantive integrity of scripts. Foundry has 

proved its importance role in the script coherence through two methods: the first 

is the epitomizing method, as it uses less phrases to clarify the objective, this way 

is represented by deletion element. While the second is excursus method as we can 

find some scripts resort to expand the first sentence to be a series of coherent 

sentences, expressed by conjunction element.  
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