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 إقرار السالمة اللغوية 

 ل ااااال االمنماع اااةوساااوةة رأباااه بهنااااةى ااااا ا علااا   األأااااه أناااا الموااااع أدناااال  انااا  الهساااالة الم

فاار األرد ر خالمم ةااة ةااي اباا  آيااا  خالوم ان ااة فاار ةنم ااة الااجداي الوماا انر لاا ض أط ااا  الهخ ااة 

، اللغااوو خالنيااوو خاءةت اار ةااا ة ااي م   اال ال لمااا  خالجماا خب اا  الناا ا   ، بااهام ا الجااهادا إ

 خأصبيت اآل  خال ة ةي األخطاي خبناي  عل  ةا ذده أعتل أخاع عل  مجا المهار .
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 اإلهداء

 إل  ا خةنا خة لمنا خاا   أةننا ةيم  صل  هللا عل   خسلا 

 اننظارل  ةي علمنر ال طاي ب خ  إهللا  اله بة خالواار... إل  ةي دلل 

 ...أرمو ةي هللا أ  يم  فر عمهك لنهض بمارا   افنخار ك  إل  ةي أحم  أسم  

 خال و ال س س .....اننظارا  حا  اطافها     طو  

 إل  ةي أر  ننر اليب خالينا  إل  رةس اليب خبلاا الش اي إل  ةي بها أكبه 

 ل  شم ة ةنم ة ةن ه ظلمة ح اةر .....أةر اليب بة إأعنم  ...خعل ها 

 ك الطامهة النر أفنم  خمودما فر مجل الليظة رخحل  إسن و  خةهجة البر  ل  إ

 إل   رخح أخر ةيم  )رحم  هللا (

إل  ةي رخخنر ةي يناب ع  ، سنم ت ةنها درخس الي اة فر أو ليظة ةي ليظا  عمهو اإل  ةي 
خنر ساع إل   ةي سان خنر خ ، خأظلونر  شجهة اءيما ، ل  ةنه  الم هفةإا ب  و خأخجخ ، ال ض لة

 األعسايأخوةر  خأخنر ...... أملر فر د  ليظة ةي ليظا  عمهو 

 وا لر خلآلخه ي ص يا  اءب اعإل  أعم ة ال لا خالم هفة الجيي خط  

 ل  مجا ال هح ال لمر ال نر ماة ة اءسهايإ

 إل  د  ةي ساع نر فر إنجاز مجا البيث خ ةمام رسالنر 

 أم يكا ةيبنر خشكهو الجس   خاةننانر 

 

 

 



 ز

 الشكر والتقدير 

نا ين سيدوالصالة والسالم على خاتم األنبياء والمرسل ، الحمد الذي بنعمته تتم الصالحات

 وبعد : وسلموعلى آله وصحبه محمد 

هللا عل ا  خسالا الاجو ااا  :ر ةاي ال يشاكه النااس ال انطتاا  ةي ح يث رساولنا ال اه ا صال  

، ننر أةمااا م  خاااالر الشاااكه خعظااا ا االةنناااا  لهساااناذ الااا دنورة منااااي حاااا ي ال ل لااارإيشاااكه هللار فااا

 خه خلاا ةا، ةما يا ال او  خالماااع ة لار فار ليظاة ماتال  خةما يها  فلاا ةناوا   إخ ي  لر أ  أاوم لها 

خدالالةهاااا الاااا ي ة فااار إصاااتح ، ةثه نااار  إرشااااداةها الم ماااة ف انااات، مهااا ا  فااار النوم ااا  خاءرشااااد

ال  فر ة ضلها  مبو  اءشهاف عل  مجل الهسالة فجساما هللا ة ا خلها د  الشكه، الهسالة خةيا نها

 عنر خ ه مساي.

ة يي شاهفونر  مباولها ةنااشا الشاكه خالنما يه خال هفاا  ألعضااي لجناة المنااشاة الاجكما أةم م 

 .ن  لشهف عظ ا لر أ  ةنا ةنااشنر لهجل الهسالة ةي ابل ا  خ ، رسالنر

فم  ةض   ال لما  خة جس عبارا  النم يه عي ةم يا خافه شكهو خعظ ا اةننانر ، خباعنساز

الاااا دنورة زمه ااااة عباااا  الياااا  رةااااس النوا ااااع  خال لااااوم النهبو ااااة اآلداال نااااردل  ةلاااا  عطوفااااة عم اااا إ

لااا  عطوفاااة  عم ااا  دل اااة النهب اااة إ م  الشاااكه خالنمااا يه داااجلك أةمااا، ةثاااا  األةااا  خالن اااا  ، خال طااااي

 ال دنور أحم  صوةا  الجو دا  سن ا  للجم ع .  

، خالشاااكه الموصاااو  إلااا  الااااادة األسااااةجة الميكمااا ي الاااجيي أفاااادخنر  ااا را ها ال لم اااة الم ماااة

لار خأخار  الاجده األساناذ الا دنور صاباح ال ج لار علا  ةاا ا ةا  ، خةسخ  و  الم لوةا  التزةة

  ةي ةاان ة خةوم ها  دا  لها أبه دب ه فر خ  ر عل  الطه   ءنجاز مجل الهسالة .

فلهاا فار الان ن ةنسلاة ، خفر الخنام أشكه د  ةي ساع نر خأعاننر عل  إنجاز مجل الهساالة

 فها أم  لل ض  خالخ ه خالشكه. ، خ   لا يا ف الممام لجدهما
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ل اااااال االمنماع ااااة اااااا ا علاااا  األ لن ااااهف علاااا  أبااااه بهناااااةىماااا فت ال راسااااة اليال ااااة إلاااا  ا

ة ونات ع ناة ال راساة ةاي خ ، خالوم ان ة فر ةنم ة الجداي الوم انر ل ض أط اا  الهخ اة فار األرد 

فار ط ت  خط لة ةي أط ا  المانوض الثانر ةي إح ض اله اج الخاصة فر ةيافظاة ال اهك  (50)

المنهى النجه بر بن م ا شب  اسنخ ةت ال راسة خ ، ( سنوا 6-5عمارما ب ي )ةهاخحت أ خ ، ألرد ا

خلنيم اا  ماا ف ، النجه باار ذو االخنبااار المبلاار خالب اا و لمجمااوعنر ال راسااة الضااا طة خالنجه ب ااة

، األل ااال االمنماع اة خالوم ان ة)إعا اد الباحثاة(ال راسة اسنخ ةت الباحثة األدخا  اآلة ة: بهنااةى 

 .  اا  ةطااو هل خالنيماا  ةااي صاا ا  خبباةاا  (2017، خاخنبااار الااجداي الوماا انر الم ااور إعاا اد )ع اا 

 ، فااهخب باا ي ةنوساا  درمااا  أط ااا  المجموعااة النجه ب ااة خالضااا طة أظهااه  ننااا ى ال راسااة خمااودخ 

دماا أظهاه  النناا ى عا م خماود فاهخب ، عل  اخنبار الجداي الوما انر ل االم المجموعاة النجه ب اة

خدااجلك عاا م ، الااجداي الوما انر با ي ةنوساا  درماا  الااجدور خةنوساا  درماا  اءنااار علا  اخنبااار

اخنبااار الااجداي خمااود أبااه للن اعاا  باا ي ةنغ ااه ماانن الط اا  خاألل اااال االمنماع ااة خالوم ان ااة فاار 

االمنماع ة خالوم ان ة ف الة فر  خفر  وي مجل الننا ى اسنننجت ال راسة  ا  األل اال ، الوم انر

ة  إع اد خة ر ب ة لماة الهخ اة  ماا خةوصر ال راس ، ةنم ة الجداي الوم انر ل ض أط ا  الهخ ة



 س

 خاالمنمااام بننم ااة األط ااا  ، يؤملهااا أ  ة ااو  الماا خة خالنمااوذف للط اا  فاار ةمارسااة الااجداي الوماا انر

خز ااادة ال نااهة المخ  ااة  ، ةااي خاات  األل اااال المننوعااةخةاا ر بها عل اا  ، علاا  الااجداي الوماا انر

 ل  مجا النوع ةي األل اال.إليامة الط   ، لهل اال االمنماع ة خالوم ان ة فر الهخ ة

 .ط   الهخ ة، الجداي الوم انر، االمنماع ة خالوم ان ة األل اال الكلمات المفتاحية:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


