
 

1 
 

 الباب الأّول

 الفصل الأول : خلفية البحث

الفيمل هو بناء الإجامتعي ووسائل الإتصال امجلاهريي وأأعامل الفنَية الثقافية اليت تطويرها 

ورؤية. ذلا ميكننا أأن ل نرى الفيمل من كثريالنَاس املنَظمني و متتص من اجملمتع من قمية و فكرة 

ميتص من اجملمتع فقط بل هو مكّون و ممتع عىل اجملمتع لأنّه حيتوي عىل الوظائف الإجامتعي 

 (۲۱٦: ۱۱۲۲فيتنال نتيجة و نصيحة )أأريفني،

هامتم ودلهيا  الفيمل اكلوسائل السمعية و البرصية أأكرثعرض يف شلك الرتفيه بقصة مثرية للإ

رسوم فيمل ال( املثال هو ۲۱٧: ۱۱۲۲عالية لأن تقدميه الصواراملتحركة )أأريفني،قوة مقنعة ال

صلح ادلين املتحركة اكخلياريف تقدمي املعلومات  بصورة و رساةل للمجمتع. تصبحفيمل 

 َ  املتحركة وس يةل للتعلمي و املعلومات و الرتفية.  رسومالوبيالأي

ابللغة العربية واملالزياي والإجنلزيية. نوع الأفلم هو املغامر والتارخيي واملنطوق 

 Al-Jazeeraو  Multimedia development Corporation (MdeC) Malaysiaوتنتجه

Children’s Channel (JCC) Qotar خمرجه وSteve Bristow  يف" و وبعض الأفلم"أأوف و اإ

 و يفAstro RiaوAl-Jazeera Children’s channelالقناةيف عدة "بوي وبوي". نرشة الأفلم

املتحركة  رسوملفيلام هوو اليوتيوب اكخليار يف مشاهدة الأفلم  الآن وMNCTVاندونيسة يه 

 ح ادلين الأيَويب صل
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يصورصلح وهو " صلح ادلين الأيَويب  املتحركة رسوملفيمل "الالفيمل أأخذهتا الباحثة هو ا

سلم والتسامح ادليين والقدرة عىل أأن تكون  قائدا. املاكن سورية عىل ادلين اكلزعمي للإ

. ليزال صلح ادلين طفل اكن زمن املرصاعات حََت ۲۲۱۱مشارق املدينة امجليةل دمشق عام 

خيىش الناس دامئاعن فارس عظمي وس يأأيت يوما. لأّن ودل يف عائةل الأبطال يتأأّمل الأب صلح 

 ادلين بطل ملدينة دمشق خلليفة أأخيه ولو مات اخوه حني احلرب.

لح ادلين بليغا يف معره أأراد صلح ادلين متعارض ابلإرادة أأبوه ، يك يصبح بطل عند ص

ن خيرج من مدينة دمشق. و يبدأأ الأعامهل  هو حارس جتاري و املغامر. قد أأ يه عظامي وجيب عل 

فض صلح ادلين املشالك و العقاابت من صفة بطوةل و تفاؤل و مسؤولية. واملثال يتغلب 

 دق الصليب. عىل جمرب احلرب وع

ّن دوراللغة يف الأفلم همّم. كيف الشخصيات و احملتوايت قادرة  نتلكم عن احلياة اليومية اإ

عىل تقدمي الرسائل و الأهداف و الأغراض و الإرادة و الأفاكر و املعلومات. والإتصال اجملمتع 

 شفوية و كتابية لأّّنام حتتاج همارة الاكفية.

الرموز وتعتبريها أأمه وسائل التفامه و الإحتاكك بني أأفراد اللغة يه نسق من الإشارات و 

اجملمتع يف مجيع ميادين احلياة و ترتبط اللغة ابلتفكريارتباطا ووثيقا. فأأفاكر الإنسان تصاغ دواما 

يف قالب لغوي. ذلا العوامل حتيط هبا ويه املتلكم والسامع أأو املس متع و الأغراض و الس ياق و 

)خري تعميلها. و هذا الأس باب غاية املتلكم عن املقاصده تبلغ مس متعا اتما أأنواع اللغات كام اس  

،۱۱۲٦٤:  ٤) 
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فتكون معلومات اتمة اذا يقصد املتلكم مقبول ابلسامع ولكن ليس لك معلومات املتلكم 

موافق عىل الإس تجابة السامع. اكملعلومات اليت تتطلب احد ابلتواصل حسن  بأأصدقائه. املثال 

اء ماتريد لبد عليه ان تساعد وتعاون بعضه ببعض. وظّن السامع العبارة للمعلومات لنيل الأش ي

 فقط أأو ضده، املقصود هو حيتوي عىل الأفعال الالكم التوجهيية. 

املتلكمون  ونتلكم عن أأفعال الالكم التوجهيية يه أأنواع أأفعال الالكم اليت تكل يس تعملها

آخ ويه تعربعام يريده املتلكم و  (٧٤:  ۱۱۲۲ما،)ججاسودر يقوم بشئ مار ليجعلوا خشصا أ

آخر يقوم  تتخذ اشاكل أأوامرو تعلاميت و  طلبات و نواه و مقرتحات. ولكها ليجعلوا خشصا أ

 بشئ ما. 

" اكلواسطةتوارد اخلواطروالأفاكر. صلح ادلين الأييَب  املتحركة رسوم"الفيمل جيعل ما

هامتم و خصوصه ة الالكم التوجهيية مثري وتس تحق الباحثة البحث لأّن حيتوي عيل أأفعال  للإ

 الأشاكل و الوظائف. املثال من أأفعال الالكم التوجهيية. 

 : صلح ادلين املتلكم 

 السامع : طارق               
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 طارق كن لطيفا ! 

أأفعال الالكم من مجةل فعلية لأّن حيتوي عىل الفعل ابلشلك فعل الأمر وهو "كن" 

امجلةل يعرض عىل "مذكر" و نغمة احلوار بلهجة عالية و يعرض عىل هذه بضمري"أأنت". لأّن 

 اللكمة ويه الكم التوجهيية.

حرض صلح ادلين يف السوق دمسق وذاكل املاكن مملوء ابلإنسان و  ما وهذا الالكم عند

ىل طارق عىل ماوقع عليه و هناك مرأأة معارصة  Sاملشرتي )  ( حني ذاكل تلكّم صلح ادلين اإ

( و شلك E( هبدف صلح ادلين لكام سيتلكم طارق لبد بأأدب القول ) Pوامسها أأنيسة )  هبام

ىل صلح ادلين اذلي جيعهل قول كام  الالكم يل طارق خصوصه لأّن قد تلكّم طارق الأش ياء اإ

يف الالكم فوق. و الالكم اذلي اس تعمهل حيتوي عىل اللكمة الأمر لأّن يف ذاكل الواقع قدتلكم 

(  و تلكم املتلكّم أأو صلح  Aري الأدب اليه عن مرأأة معارصة مل يعرف به قبهل ) طارق بغ

(  وعلقة  I( والتواصهل ابللسان مبارشة )  Kادلين بلهجة عالية ويعرض عىل الكم الوقور ) 

بني املتلكم و السامع و هو صديق قريب و اذا لك مهنام خيطأأ يف العمل أأو الالكم لبد هام 

س تخدام اللغة غري رمسية Nبعضه ببعض ) ينصح ويوبّخ (  الالكم صلح ادلين يعرض توبيخا ابإ

و نوع الالكم أأو اخلطاب ينظر من معليهتام و علقهتام. الأّول معليهتام هو لك مهنام يلعب يف 

 (  Gالسوق دمسق و الثاين علقهتام هو صديق قريب ) 

 من حيث تركياها و وحوها و نغمهتا. الفقرة الأوىل يسمى ابلفعل الالكم أأو الفعل التعبري

والفقرة الثاين يسمى بقوة الالكم أأو الفعل الوظيفي عن املقصود و الأهداف املتلكم من حيث 

 الس ياق.
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و أأفعال الالكم من افعال الالكم الرصحي مبارشة لأّن يعرض عىل املعىن الأصيل يف الطلب 

ح ادلين اكن فعل الأمر "كن" وهويل ومناس بة يف وضع امجلةل. العبارة اليت اس تخدمه صل

 طارق خاصا.

و البيان يف امجلةل املكتوبة وهو طلب صلح ادلين لصديقه لينتقذ الكم طارق اذلي 

غريهمذب. و ملاذا ينتقذ صلح ادلين الكم طارق؟ و سبب الأّول لأّن الكمه غريهمذب والثاين 

لأّن علقهتام و هو صديق قريب. ول أأراده احدى من أأصدقائه أأن يعمل الأعامل الس ئة 

وهو لكام سيتلكّم طارق ابلإنسان اذلي مل يعرف قبهل لبد بأأدب القول و  واملقصود من الكمه

الفعل ويه أأنيسة. وهذا الالكم من تصنيف الأفعال الالكم التوجهيية والوظيفته وّّبا. وبّخ 

 صلح ادلين طارق يك ل يرتكب خطأأ مرة اثنية.   

 ّ يب الصورة املتحركة. الباحثة لوضوح الأفعال الالكم التوجهيبة يف الفيمل صلح ادلين الأي

هممتة لكتابة الأطروحة بعنوان "أأفعال الالكم التوجهيبة يف الفيمل صلح ادلين الأييّب الصورة 

يل الثالث من انجت   MDeC“املتحركة حلقات الأوىل اإ

 الفصل الثاين : حتديد البحث

  مبا يتعلق خلفية البحث قد كتبهتا الباحثة حتديد البحث كام ييل : 

ّ  املتحركة لرسوما. مايه أأنواع أأفعال الالكم التوجهيية يف الفيمل "۲ ة حلق ويبصلح ادلين الأي

 ؟ MDeC“من انجتالأوىل 

ّ  املتحركة لرسوما. مايه وظيفة أأفعال الالكم التوجهيية يف الفيمل "۱ ة حلق ويبصلح ادلين الأي

 ؟ MDeC“من انجتالأوىل 
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 الفصل الثالث : أأغراض البحث

 يتعلق حتديد البحث قد كتبهتا الباحثة أأغراض البحث كام ييل :مبا 

ّ  املتحركة لرسوما. ملعرفة أأنواع أأفعال الالكم التوجهيية يف الفيمل "۲ ة حلق ويبصلح ادلين الأي

 MDeC“من انجتالأوىل 

ّ  املتحركة لرسوما. ملعرفة وظيفة أأفعال الالكم التوجهيية يف الفيمل "۱ ة حلق ويبصلح ادلين الأي

 MDeC“من انجتالأوىل 

 الفصل الرابع : فؤائد البحث

 أأمل البحث فائدة و هذا البحث هل فائداتن وهام الفائدة املعرفة و الفائدة العملية

 .  الفائدة املعرفة۲

هذا البحث من املتوقع أأن يكون مفيدا التطوير البحث يف التدولية. خاصة يف أأفعال الالكم   

 التوجهيية. 

 الفائدة العملية.  ۱

 هذا البحث من املتوقع أأن يكون مفيدا لتعريف أأنواع أأفعال الالكم التوجهيية ووظيفته    

 ادلراسة السابقةالفصل اخلامس : 

قبل أأن أأخذ عنوان هذا البحث، قامت الباحثة ابلبحث عن ادلراسات السابقة، كتااب أأو 

ىل احلصول عىل  نه هيدف اإ توجه املواضيع اخملتارة الأوسع، و الأمه منه تقرير البحث )الرساةل(. فاإ

 هو جتنب تكرار البحث اذلي تبحثه الباحثة.
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( ابلعنوان "طريقة وأأسلوب ترمجة اللكامت الاس تفهامية يف ۱۱۲٦أأمحد فوزان صديق )

". كتب استيفاء بعض الرشوط لإكامل درجة VTCNMترمجة الفيمل صلح ادلين الأيويب عند 

الأدب العريب لكية العلوم والثقافة يف اجلامعة س بلس مارس سوراكرات. الباكلوريوس يف قسم 

بناء عىل هذه الرساةل، الأسلوب املس تخدم يف هذا البحث هو الأسلوب الوصفي النوعي 

والطريقة املس تخدمة يه طريقة عينية عشوائية يف شلك الاس تفهام، مث حتديد نوع طريقة 

 الرتمجة املس تخدمة.

( حتت العنوان "متثيل صلح ادلين الأيويب قائد الإسلم" ۱۱۲٤اك )أأرسي فريدا موني

يف الفيمل مملكة السامء ابس تخدام ّنج الس مييائية جلون فيسك. مقدمة استيفاء رشط لتحصيل 

درجة الباكلوريوس يف العلوم التصالية اجلامعة الإسلمية احلكومية ابندونغ. صلح ادلين 

ىل حتديد مس توايت الواقع والمتثيل وأأيديولوجية.الأيويب ممثل يف الفيمل مملك  ة السامء ونظرا اإ

( ابلعنوان "قمي تعالمي الطبيعة يف قيادة اخلليفة صلح ادلين ۱۱۲۲يندى نور أأبرايين )

الأيويب وأأمهيهتا يف الرتبية الإسلمية". مقدمة للحصول عىل درجة البلكوريوس يف قسم الرتبية 

لتعلمي يف اجلامعة الإسلمية احلكومية سنن اكيل جاغا. بناء عىل هذه الإسلمية لكية الرتبية وا

الرساةل، أأن اخلليفة صلح ادلين يكون أأسوة اذلي هل صفة كرمية وقائدا ممثل خصوصا للقائدين 

ندونيس يا.  والتعلاميت واملتعلمني اذلين كثري مهنم يعانون معظم الأزمات املقلقة جدا يف بدل اإ

ىل هذا ال  بحث، الفيمل الرصور املتحركة "صلح ادلين" قد حبث مع عدة طرق، ونظرا اإ

همتت الباحثة ابلبحث عن هذا الفيمل بهنج الرباغامتية، حتت  ويه الس مييائية والرتمجة. وذلكل، اإ

يل  العنوان "أأفعال الالكم التوجهيية يف الفيمل الصورة املتحركة "صلح ادلين" حلقا ت الأوىل اإ

 .الثالث
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طار التفكريدس : الفصل السا  اإ

ىل وصف أأفعال الالكم التوجهيية ابس تخدام دراسة التدولية يف الفيمل  هيدف هذا البحث اإ

نتاج  ، فتس تخدم الباحثة بعض النظرايت املعنية، CeDMالصور املتحركة "صلح ادلين" اإ

 ويه:

الفيمل هو انطباع صورة حية نتيجة العمل املشرتك بني الناس، مهنم املنتج واخملرج وغريمه. 

والفيمل هو مجموعة القمي أأو الأفاكر أأو الرؤية أأو الرساةل اليت يمت امتصاصها من اجملمتع، ويمتتعه 

ة اليت تعرب برصاي، الفيمل أأيضا يكون  وس يةل ادلعو -اجملمتع. واتصال مجهوراي، وهو أأصبح مسعيا

يف شلك الرتفيه بقصة مثرية للهامتم هبا، ذلكل، ميكن للجمهور أأن يأأخذ اخليط الأمحر يف ذكل 

 (۲۱٧: ۱۱۲۲)أأريفني،الفيمل 

أأن دراسة العلقة  heeeLوهو متفق مع (۱۱:  ۱۱۲۱،فوزي)Levinsonوالتدولية وفقا

بني اللغة والس ياق يه أأساس يف حتديد فهمها ودراسة املعىن يف العلقة بني حالت الالكم، 

 مهنا: املتلكم واخملاطب وس ياق الالكم وغرض الالكم.

وأأفعال الالكم هو ش ئي همم يف دراسة الرباغامتية، أأفعال الالكم يقدر عىل فعل يشء أأو ل 

د جدا عىل شلك واسرتاتيجي أأفعال الالكم. أأفعال الالكم اخلربي هو يفعل ش يأأ، وأأحدهام يعمت

ما  أأعامل نطق الالكم مع املعىن الوارد فيه، وأأما الالكم التوجهيية هو الطاقة النامجة عن املتلكم اإ

 (٦:  ۱۱۲۱،فوزي)بيان أأو أأمر أأو اس تفهام 

وهو أأفعال الالكم الفعل التعبري (، أأن (Austin, John Searleفكرة أأوسنت وجون سريل 

مع اللكامت والعبارات وامجلل كام نس تعملها و نفهمها و نقصدهبا يف ظروف و مواقف معينة. 
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وأأما الفعل الوظيفي هو أأفعال الالكم اذلي خيدم القول أأو الإعلم أأن فعل ش ئي مع الغرض 

ء والوظيفة احملددة يف معلية التواصل و هذا يعرب ابلعبارة، القانون من قول اليش

 (۲٧:  ۱۱۱۲)راحردي،

آخر أأن  أأفعال الالكم التوجهيية يه نوع من أأفعال الالكم اس تخدهما املتلكم لأمر خشص أ

يفعل شيئا. وهذا نوع الالكم يعرب شيئا اذلي يرغب فيه املتلكم. و تشمل أأفعال الالكم: الأمر 

ي عىل أأن الالكم التوجهيية هو الالكم اذلي حيتو  (.۱٥:  ۱۱۲۱،فوزي)والطلب والنصيحة

ومن هذه  (.۲:  ۲۲۲۲،فوزي)وداداكن الشخص الآخر يفعل شيئا وفقا لطلب املتلكم 

ىل أأن أأعامل الالكم التوجهيية يه شلك من أأشاكل التعبري اذلي يقصد السامع  الآراء، خنلص اإ

 أأن يفعل ش يأأ اذلي قاهل املتلكم.

ىل ( ۲وهو : ) (۲۲:  ۱۱۱۲،)رحردي نواع  أأربعة أأ  أأنواع أأفعال الالكم يف اللغة تنقسم اإ

( أأفعال الالكم ٤( أأفعال الالكم احلريف )۲( أأفعال الالكم غريالرصحي )۱أأفعال الالكم الرصحي )

 غرياحلريف

واملقصود بأأفعال الالكم الرصحي هو ما يعرب وفقا للجمةل. والقصد بأأفعال الالكم غري الرصحي 

للتعبري عن قصد الأمر، يس تخدم الشخص يه الأفعال اليت ل تعربها مجلهتا مبارشة. وأأحياان، 

مجةل الأخبار أأو مجةل الاس تفهام، وهذا من امجلةل غري الرصحي. وخمتلف مع الالكم الرصحي اذلي 

يس تخدم لكمة الأمر املوافقة مع قصد املتلكم وهو الأمر. واعمل، عىل الرمغ من أأّنا مجةل الأمر، 

 ه امجلةل تدخل يف امجلةل غري الرصحي.ولكن القصد هو ل يتفق مع أأعامل املتلكم، فهذ

الفعل الالكم احلريف هو فعل الالكم حيث يعرب املتلكم مقصود الكمه مناس با مع معاين 

اللكامت اليت تركبه يف حني أأن الفعل الالكم غري احلريف هو فعل الالكم حيث يعرب املتلكم 
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ذا مقصود مقصود الكمه غري مناسب مع معاين اللكامت اليت تركبه. املثال : "ماأأمجل كتابتك" اإ

ذا مقصود املتلكم الإحتقار معنه فعل الالكم غري  املتلكم املدح معنه فعل الالكم احلريف، لكن اإ

 احلريف.

ىل    (٦٤:  ۱۱۲۲)ontiyarPوالرشح عن وظيفة أأعامل الالكم التوجهيية اليت تشري اإ

الأمر والإرشاد والقهر واملقرتض. مهنا: )أأ( أأفعال الالكم التوجهيية الأمر وهل وظيفات، مهنا؛ 

)ب( أأفعال الالكم التوجهيية الطلب ولها وظيفات، مهنا؛ الطلب والرجا والمتين والتقدم. )ج( 

أأفعال الالكم التوجهيية ادلعوة ولها وظيفات، مهنا؛ ادلعوة والتشجيع والإغواء وعدلمع والتحث 

م التوجهيية النصيحة ولها وظيفات، والتطالب والتحدي والهتمية والهتديف. )د( أأفعال الالك

الكم التوجهيية أأفعال المهنا؛ النصيحة والتوصية واملشورة والتشجيع وادلعوة و اذلكر )هـ( 

الانتقاد ولها وظيفات، مهنا؛ التوبيخ، والساخرة، واللعن، والأدان والهتديد والغضب )ف( 

 واملنع.أأفعال الالكم التوجهيية احلظر ولها وظيفات، مهنا؛ احلظر 
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 التخطيط :

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفيمل صلح ادلين الأييّب 

 الصورة املتحركة

 

 التدولية

 أأفعال الالكم التوجهيية

أأنواع أأفعال الالكم 

 التوجهيية

وظائف أأفعال الالكم 

 التوجهيية

 أأفعال الالكم الرصحي

أأفعال الالكم غري 

 الرصحي 

 الطلب

 احلظر

 الأمر

 ادلعوة

 الانتقاد

احلريف أأفعال الالكم النصيحة  

 غرياحلريف أأفعال الالكم
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 الفصل السابع : مهنج البحث و خطواته

 . مهنج البحث۲

الطريقة املس تخدمة يف هذا البحث هو أأسلوب الأدب ابس تخدام عدة معايري علمية من 

ابلعنوان أأو املوضوع اذلي يبحث عهنا. وهذا البحث يصف وصفيا لأنه يرشح الكتب املتعلقة 

كام اكن، والباحثة حتاول أأن تصف فهم أأفعال الالكم، وخصوصا أأعامل الالكم التوجهيية وكذكل 

تصنيفها حسب شلك الالكم التوجهيية ووظائفه، جبمع البياانت وتوضيح البياانت للعثور عىل 

 ليلها.البياانت اليت سيمت حت 

 . خطوات البحث۱

 مصدر البياانت البحثية (أأ 

اكنت مصادر البحث اليت اختذهتا الباحثة، مهنا، مصدر البياانت الأساس ية ومصدر  

مصدر البياانت الأساس ية هو مجيع البياانت الأولية  (۲۲:  ۲۲۲۲، جيفري)البياانت الثانوية 

اليت حتصل واحملتاجة يف البحث أأو ادلراسة. ويه البياانت الناجتة عن دراسة العمل ذات 

الصةل مع املشالك الرئيس ية اليت تدرس يف هذا البحث، ويه احلوار يف الفيمل الرصورة 

ىل الثال نتاج املتحركة "صلح ادلين" احللقات  الأوىل اإ . و البياانت الثانوية CeDMث من اإ

يه لك البياانت اليت ل تتعلق مبارشة برتكزي البحث أأو ادلراسة. ولكن وجودها همم لأن يمكل 

البياانت الأولية، مثل: الكتب أأو الأوراق أأو الأعامل العلمية أأو ذات الصةل مع البياانت 

 الرئيس ية يف هذا البحث.

 نوع البياانت  (ب
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ت اليت يمت حبثه ابس تخدام الأسلوب النوعي، هذا التحليل تركزيه عىل تعيني نوع البياان

معىن الوصف ووضع البياانت عىل س ياقها ويف كثري من الأحيان وصفها يف اللكامت أأكرث من 

(. وأأما نوع البياانت اذلي يبحث هو احلوار عىل شلك أأعامل ۱۱۲٤:۱٥٧الأرقام )حمسون،

 الالكم التوجهية و س ياقها.

 طريقة مجع البياانت  (ج

معلية مجع البياانت يف هذا البحث تس تخدم طريقة الإس امتع ابمللحظة. يس تخدم هذا 

الأسلوب طريقة أأساس ية وطريقة متقدمة. طريقة الإس امتع يه الطريقة يف توفري البياانت 

. ولطريقة امللحظة طريقة متقدمة من (۲٥:  ۱۱۱٥)رحردي ،ابلإس امتع اس تخدام اللغة 

  :ة الإس امتع. و املرحةل اليت تس تخدم يف هذا البحث عىل النحو التايلطريق

( املرحةل الأوىل املس تخدمة يف هذا البحث هو الأسلوب الأسايس وهو الإس امتع ۲

 الضمين حرية الالكم. اكنت الباحثة مراقبة و ل تشارك يف أأحداث الالكم.

نتقال البياانت. هذا النشاط۱ ىل البياانت  ( املرحةل الثانية يه اإ هو نقل البياانت الشفوية اإ

الكتابية. هذا الانتقال يشمل مجيع الالكم يف احلوار من الفيمل "الصورة املتحركة صلح 

 ادلين".

( املرحةل الثالثة يه طريقة امللحظة. هذه طريقة امللحظة مس تخدمة يف احلصول عىل ۲

التوجهيية يف بطاقة البياانت. البياانت الهنائية ويه الالكم اذلي حيتوي عىل معىن 

واس تخدام بطاقة البياانت تسمح ابلعمل املنتظم لأن البياانت يسهل تصنيفها. وبطاقة 
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)رسداينطى البياانت تسهل الباحثة يف أأنشطة التحقق من نتاجئ مجع وتسجيل البياانت

،۲۲۱۱  :۱). 

 حتليل البياانت  (د

بتحليل البياانت وتفصيلها وفقا لصياغة وبعد أأن جتمع الباحثة لك البياانت، قام الباحث 

 املشلكة، ويه عن أأشاكل ووظيفات أأفعال الالكم التوجهيية.

هناك نوعان من الطرق اليت ميكن اس تخداهمام يف حتليل البياانت، وهام الطريقة املطابقة 

 خارج اللغة والطريقة املطابقة داخل اللغة. اس تخدمت هااتن الطريقتان وقفا لنوع البياانت

(. و هنا، تس تخدم الباحثة طريقة ۱۱۲٤:۲۱۲٧وغرض البحث، وللك مهنا طريقة )حمسون،

أأخذ العينات العشوائية، أأي طريقة حتديد البياانت بشلك عشوايئ اليت تعترب قادرة عىل المتثيل 

  يف الإجابة عىل مشلكة البحث.

ئناف وادلائر املمتزي الطريقة يف الطريقة املطابقة، ويه الاس تئناف ادلائر املعادل الاس ت 

ىل العنارص داخل اللغة وخارج اللغة، ومن العنارص داخل اللغة يه الصوت واللكمة  ابلنظر اإ

وامجلةل والالكم واملعىن وأأسلوب اللغة. والعنارص خارج اللغة مثل الإشارات وتعبري الوجه 

 واتصال العني ولغة اجلسد والإمياءات.

 عىل الطريقة املطابقة خارج اللغة عىل النحو التايل: مث الطريقة اليت تقوم هبا الباحثة

 البياانت املقبول اس تئنفهتا الباحثة يف ادلائرة املساواة وادلائرة املقارنة..۲

ىل الالكم وس ياقه يف ۱   . اس تئنتف الباحثة ادلائرة املساواة واملقارنة ابلنظر اإ
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عبريات الوجه واتصال العني احلوار من الفيمل "صلح ادلين الأيويب" مثل الإشارات وت 

ولغة اجلسد والإمياءات. عىل سبيل املثال، صلح ادلين و طارق اكان صديقا يس تخدمان تعبري 

الوجه عادة عند الالكم، وخمتلف مع صلح ادلين الأيويب عندما تلكم مع وادله ابس تخدام تعبري 

 الوجه الطيب واملؤدب.

واملقارنة موافقة مع الالكم والس ياق من خشصية  . مث الباحثة اس تئنتف ادلائرة املساواة۲

ىل خشصية أأخرى.  اإ

 نظام الكتابة البحثالفصل السابع : 

 لسهوةل البحث يف هذه الرساةل، اس تخدمت الباحثة نظام الكتابة كام ييل :

الفصل الأول، وهو املقدمة. حيتوي هذا الفصل عىل خلفية البحث وحتديد البحث 

البحث و ادلراسة السابقة والإطارالتفكري ومهنج البحث وخطواته و وأأهداف البحث وفوائد 

 نظام الكتابة البحث.

الفصل الثاين هو النظرية. حيتوي هذا الفصل عىل النظرايت املس تخدمة يف ادلراسة، 

 ويه نوع ووظيفة أأفعال الالكم التوجهيية.

نتاج الفصل الثالث، وهو التحليل. هذا الفصل حيتوي عىل ملخص الفيمل ص لح ادلين اإ

VeeC .وحتليل أأنواع ووظائف أأفعال الالكم التوجهيية 

 الفصل الرابع هو الاس تنتاج والاقرتاحات.

 


