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 التفويض

من رسالتي للمكتبات   أفوض جامعة اإلسراء بتزويد نسخ يوسف، غانممنال أنا الطالبة  

طلبها حسب التعليمات النافذة في  د ناألشخاص ع مؤسسات أو الهيئات، أو ، أو الإلكترونيا  

 . الجامعة
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 اقشةقرار لجنة المن

هجية من  البالغةوالموسومة بـــــ "    يوسف، غانم  منال  نوقشت رسالة الماجستير للطالبة  

 ."  للناطقين بغيرها العربيَّةلتذوق اللّغة 

 م.  2020  / 4 / 16وأجيزت بتاريخ: 

 

 اقشة: أعضاء لجنة المن

 التوقيع  اسم العضو

 ........................  رئيسا  ومشرفا    /  مناع  األستاذ الدكتور: هاشم صالح 

 ........................  مشرفا  مشاركا    /          عنبر ال عبدهللاالدكتور: عمر 

 ........................  عضوا  داخليا   /              محمد أبو الرب   الدكتور:

 ........................  عضوا  خارجيا   /     الربابعة إبراهيم ستاذ الدكتور: األ
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 اإلهداء

أسهم في تشكيل شخصيتي، وهويتي، ورؤيتي للحياة خالل   أهدي ثمرة جهدي وبحثي إلى من 

الب، والثانية: غربة ألم الوطن، وجرحه   د دما يفقولى: غربة اإلنسان عنغربتين عشتهما؛ ال 

ً والتزاماً، إخوتي؛  إلى النازف؛ أهدي هذا العمل ؛ أمي الصابرة، القوية، المعطاءة حباً وحنانا

ي فكرة، أو  نكم علمنوني بالطاقة، كل واحد متمدربي وأمدد  تمأنر  تمأحبائي يا نجوم سمائي، أن 

هذا العمل  امتناني لكم، وفي غربتي الثانية، أهدي    ن حكمة، أو طريقة حياة، ال أستطيع أن أعبر ع  

، فاستحق اإلهداء وهذا  ر بثمند  رمه ووقته ودعمه ال يُقاسمه نصيب، فك للمازن الذي كان له من 

 أقل ما يمكن. 

م النصح واإلرشاد  ن ق د  خير م  تمأصدقائي وأساتذتي في كل مكان، أن  كلمات اإلهداء إلىوأجمل 

ساعدني ووقف بجانبي داعماً ومشجعاً    نم   واالحتضان في كل الوقات، وأهدي هذا العمل إلى كل   

 بقلبه أو بجهده.  

للناطقين بغيرها في ذهني وعقلي وقلبي،    العربي ة وضع حجر زاوية تعليم اللغة    ن وإهدائي الكبير لم

، ومنهجيته التي  هما بطريقته الخاصةنود البطل، والدكتور مهدي العش؛ كل م حم الدكتور م

 . تعلمناها، فكان عطاؤهما بالحدود 

 الباحثة 
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 التقديرو الشكر

الذي تفضل مشكوراً  اع نأوجه الشكر الكبير لستاذي ومشرفي العظيم؛ الستاذ الدكتور هاشم م 

فينا   زرع نصح والدعم دون كلل أو ملل، وقد بقبول اإلشراف على هذه الرسالة، باذالً الجهد وال 

ألستاذ  ي الختيار البالغة لتكون موضوع البحث، فشكري مضاعف لن تذوق البالغة، وهذا ما دفع

م المساعدة  بر الذي قد ن عالعامل مع البالغة، والدكتور عمر  ا كيفية التنالذي علم   مناع   لدكتور هاشم ا

  ن النصح واإلرشاد، وأغلى م قدمكن، والدكتور باسل الزعبي الذي تم والدعم بكل ما استطاع و 

 . ذلك وقته الثمين 

اقشتها، وكل  ن اقشة لتفضلهم باالطالع على الرسالة ومن وأشكر الساتذة الفاضل؛ أعضاء لجنة الم

خالل الملحوظات والتعليقات والتوجيهات البناءة   ن م وتقويمها   الرسالة التق دير لجهودهم في إثراء

 التي أخرجت الرسالة إلى النور. 

ير لساتذتي في كل مراحل حياتي، السيما في  بالحب واالحترام والتقد  ر ممهو والشكر الكبير

، وهللا  والتقديرجامعة اإلسراء الذين بفضلهم؛ تبلورت البالغة في قلبي وذهني، إليكم جميعاً الشكر  

العلماء الكرماء؛ فشكري لكم مضاعف وكلماتي مهما بلغت عدداً   تم كن تم يحب عباده العلماء، وأن 

 عظيم امتناني لجهودكم.   ن ر عبراً، فهي ال تفيكم حقكم، وال تعوتأثي

 هو موجود في حياتي، سواء أكان إيجابياً، أم سلبياً.  ن القلب لكل م  ن شكراً م

 الباحثة 
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 إقرار السالمة اللغوية

  العربي ة غة هجية لتذوق اللنم العربي ة " البالغة الرسالة الموسومة بـ:  أن  أدناه  أقر أنا الموقع

والنحوي،   وبعد التدقيق اللغوي، ،يوسفغانم منال الطالبة:  نممة قد للناطقين بغيرها" والم

على   وبناءً  الخطاء؛ ن أصبحت اآلن خالية م و، تصحيح بعض الكلمات، والجمل واإلمالئي، تم 

 ما ذكر أعاله أوقع على هذا القرار. 

 

   :االسم

 : التوقيع 
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 البالغة منهجية لتذوق اللغة العربية للناطقين بغيرها

 يوسف غانم منال 

 إشراف

 أ.د هاشم صالح مّناع

 د. عمر عبد هللا العنبر

 الملخص

  العربي ة غة  منهجية لتذوق اللبوصفها   العربي ةأثر البالغة البحث في  إلى  تسعى هذه الرسالة 

عينة من  التكونت قد ، وواإلحصائي المنهج الوصفي التحليلي  الرسالةللناطقين بغيرها، واتبعت 

  الردنية مركز اللغات بالجامعة  في الناطقين بغيرها  العربي ة( طالباً وطالبةً من طلبة اللغة 191)

ان    ؛وقع االختيار على المكانين السابقينقد و  ، الردنيةوبرنامج سي إي تي في الجامعة  في عم 

هو  الثاني    اللغة العربية الناطقين بغيرها، و   متعلمي من    عدداً   التي تستقطب   الماكن   من   الول   لن 

 )االستبانة( عليهم.   الدراسةتوزيع أداة ، وتم  الذي سهل مهمتي مقر عملي

 :  النتائج اآلتيةإلى  الرسالة وتوصلت 

  للناطقين بغيرها العربي ة في برامج تعليم اللغة  العربي ة البالغة ثرالدرجة الكلية ل  إن   •

في برامج   العربي ةأهداف البالغة أثرمحور  ، وأن  ةمرتفعحسب إجابات أفراد العينة 

المحاور الربعة، بينما كان    في كان الكثر تأثيراً  للناطقين بغيرها    العربي ةتعليم اللغة  

في تعليم اللغة   العربي ةهتمام بالبالغة التي تزيد من اال طرائقالساليب والأثرمحور 

 بين المحاور.   أهميةالقل للناطقين بغيرها  العربي ة 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في إجابات أفراد العينة ذكوراً وإناثاً حول   •

 . للناطقين بغيرها  العربي ةفي برامج تعليم اللغة  العربي ةالبالغة أثر

  العربي ةالبالغة أثرفروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة حول  وجود  •

  العربي ةالبالغة  مدى االستفادة من  في محور    ،للناطقين بغيرها  العربي ة في تعليم اللغة  

وباقي الجنسيات    ،بين الطلبة اآلسيويين  للناطقين بغيرها   العربي ةفي برامج تعلـيم اللغـة  

 ولصالح الطلبة اآلسيويين.   ،العربي ةالمستهدفة في الدراسة من غير الناطقين باللغة 



 

2 
 

في تعليم   العربي ة البالغة أثر حولوجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة  •

 ،وأبعاده الربعة ،بالنسبة للمستوى الكلي للمقياسللناطقين بغيرها  العربي ة اللغة 

 . العربي ةوأكثر في دراسة اللغة  ،ولصالح فئة متغير أربع سنوات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

 اإلنجليزية الملخص باللغة 

Rhetoric: An Approach to appreciate Arabic  

for Non-Native speakers 

By 

Manal Ghanem Yosef 

Supervisor 

Prof, Hashim Saleh Manna 

Dr, Omar Alanbar 

ABCTRACT 

This study aimed to study the effect of Arabic rhetoric as an 

Approach to appreciate the Arabic language for non-native 

speakers. The study followed the descriptive-analytical approach. 

The sample of the study consisted of (191) male and female 

students from the University of Jordan Language Center students 

who did not speak the Arabic language, and the questionnaire was 

distributed to them. 

The study reached a number of results, the most important of it are: 

• The overall degree of the role of Arabic rhetoric in Arabic 

language teaching programs for non-speakers according to 

the responses of the sample members is high. Add to that the 

field of the role of the objectives of Arabic rhetoric in Arabic 

language teaching programs for non-native speakers was the 

most influential of the four fields, while the field of the role of 

methods that Increases interest in Arabic language in teaching 
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Arabic to non-native speakers, were the less importance 

among the other fields. 

• There were no statistically significant differences in the 

responses of males and females of the sample regarding the 

role of Arabic rhetoric in Arabic language teaching programs 

for non-native speakers. 

• There are statistically significant differences between the 

responses of the sample members on the role of Arabic 

rhetoric in teaching. the Arabic language to non-native 

speakers in the fields of the extent of benefiting from the 

Arabic rhetoric in the programs of teaching Arabic to non-

native speakers between the Asian students and the rest of 

the targeted nationalities in the study from non-Arabic 

speakers and for the benefit of students Asians. 

• There are statistically significant differences between the 

sample members about the role of Arabic rhetoric in teaching 

Arabic to non-native speakers in relation to the overall level of 

the scale and its four dimensions and for the favor of a variable 

four years and more in the study of the Arabic language. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


