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 العام الجامعي
 هـ 3413

 
 

 
 ملخص الرسالة

 
 إستراتيجي اتّاستعمــالّالمعجم

 دراسـةّحـالــة

 تّاللغةّالعربي ةّغيرّالن اطقاتّبهاعلىّمتعلِّما

 
 متملِّااف اساتماف  اعمياا الاو يها  اف  إسااايجيّجف إىل اكتشاف   الّدراسةهذه  هدفت

 إسااايجيّجف غاري الاذي رأارل  لات اسات دا  هبف، مع حمفولاة يتعاع التّ  الّنفطقف اللغة المربجة غري 
 . استماف  اعميا
 :التفيل  ن الّسؤا  الرّئجسفبة اإلج الّدراسة إىلهذه  كاف سمت

 الّنفطقاف اللغاة المربجاة غاري  متملِّااف مان  الّدراساةناة اساتماف  اعمياا لادي  جّ  إسااايجيّجف مف 
 هبف؟

 :التفلجة ؤا  احملهري جماه ة من األسئلة ال ر جةورت رع  ن هذا السّ 
 ؟التفلجة ةوجه االي فق واالختال  بني احلفلتني يف احملفور األربملمف  -1

 .حفال  استماف  اعميا -                                       .لنهاع اعمفجا -
 .اعملهمف  اعستقفة من اعميا -                         .طررقة قراءة مداخل اعميا -
ا يهلج جااف يتفبماللغة المربجة غري  متملِّاف من  الّدراسةهل يسلك  جنة  -2 جاافالّنفطقاف  هباف ًا ا ا

 

  .استماف  اعميا؟ إساايجيّجف ف  ند است دا  ممجنا 
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مااان  الّدراساااةناااة اساااتماف  اعمياااا لااادي  جّ  إسااااايجيّجف هااال رأااارل لي يغجاااري يف اسااات دا   -3
 هبف مع مرور الزمن؟ الّنفطقف اللغة المربجة غري  متملِّاف 

فر لناه اعان ج وقد ا تاد   لت من ج دراسة احلفلة لإلجفبة  ن هذه األسائلة  لات ا تعا
: اعنفسب لأعجمة الدراسة احلفلجة، ولهداف ف ويسفؤالهتف، كاف وا ت لدايني جلااع العجفناف ، و اف

 .اعذكرا  األسعه جة، واعقفبال  الش صجة
اعرحلااااة التا جدرااااة،   اعرحلااااة : وقااااد ي هناااات هااااذه الدراسااااة ماااان  ااااال  مراحاااال، وهاااا 

اختجافر حافال  : هفيني اعرحلتني بمدة خأها ، وه التيررعجة،   اعرحلة األسفسجة، وقد مر  
الدراسااة،   إجااراء اعقفبلااة التمرر جااة، واحلصااة التدررعجااة،   يصاااجا لداة اعااذكرا ، ويه رم ااف،   

ومشلت اعرحلة األسفسجة يف هذه الدراسة متملاتاني مان متملااف  اللغاة المربجاة . إجراء اعقفبال 
ن يف برناافمج يملااجا اللغااة المربجااة مفممااة األماارية نااهرة بناات  عااد غااري النفطقااف  هبااف الااال  ردرساا

 . الرمحن
يااا لاادي متملِّاااف  اسااتماف  اعم إساااايجيّجف جماه ااة ماان  الّدراسااةلا اار  نتاافئج  وقااد

اساتماف  اعمياا لحافدي اللغاة، و نافئ   إسااايجيجة :، ومان ل  افاللغة المربجاة غاري الّنفطقاف  هباف
لو  ا ساجع الذّ ايجة، والتّ ص ح، واعراقعة الذّ ، والتّ إساايجيجة الت انياللغة، واعميا اإلل اوين، و 

 حاااااد يصااااافرر  ف،ربااااا  اع اااااردة اجلدرااااادة ب  ااااال ف، لو ب  إسااااااايجيجة ، و قجاااااجا الاااااذاّ التّ و ، الغاااااريي
والّاكجاز  لات اع اردة واحلاذ   رمر  من ممفن قدمية سفبقة، مقفرنة اعمىن اجلدرد مبفإساايجيجة و 

وياادورن ال لاااة ويساايجل ممنفهااف ماان  اع ااردة ماان احلاارو  الزائاادة، جترراادو  اعتمدرااة فاار  اجلاار،
 إسااااايجيجة، و حهرااالوالتّ  غجاااريسااايجل والتّ والتّ  اعمياااا، وي ااارار قاااراءة اع اااردة وممنفهاااف يف الساااجفق،

 س بفللغااااة احلاااادري الجااااهم  ويف يركجااااب اجلااااال، واحلاااادري مااااع الاااانّ اسااااتماف  ال لاااااة يف ل ناااافء 
 إسااااايجيجة حة دومااف يف ل ناافء العحاااي يف اعميااا، و ظااار إىل ل لاات الّصاااالنّ  إساااايجيجةاهلااد ، و 

 .اآلخررناعسف دة من و  المهنطلب 
 

يهلج ااة سااافئدة بشاا ل يتااافبم ،  األوىل يسااتمالاععحه اااة كاااف لا اار  نتااافئج الدراسااة لن 
لو  ف مشااروطة؛ فقااد ي ااهن يهلج ااة  نفئجااة وهاا  إم ااساااايجيّجف  اعمياجااةبااني  اادد ماان اإل ويهلاا 

ومججم ااف يهلج ااف  هلج ااة  ال جااة لو ربف جااة لو أفسااجة لو سداسااجة، غااري مشااروطة، وقااد ي ااهن التّ 
ويف اجلفنااب اإلنتاافج  ي ااهن التهلج ااة إمااف  نفئجااة سااهاء  .، وذلااك يف اجلفنااب االسااتقعفيلمشااروطة
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 .يهلج اااااف  مشاااااروطة هااااا مشاااااروطة ل  غاااااري مشاااااروطة، لو يهلج اااااة  ال جاااااة لو ربف جاااااة، و لكفنااااات 
بجنااف يساتمال اععحه اة . والّتهلج ف  اعشروطة ه  األكثر  ددا مقفرنة بفلّتهلج ف  غاري اعشاروطة

الثفنجااة يهلج ااة ساافئدة بشاا ل متتاافبع، وهناافر يهلج ااف  لخااري، وهاا  إم ااف لن ي ااهن يهلج ااة  نفئجااة 
ت مشااروطة لو غااري مشااروطة، وإم ااف يهلج ااف  ربف جااة لو أفسااجة وهاا  مشااروطة دائاااف، سااهاءا كفناا

لمف يف اجلفناب اإلنتافج  ففلّتهلج اف  قاد ي اهن  نفئجاة لو  ال جاة لو . وذلك يف اجلفنب االستقعفيل
 .ربف جة وه  يهلج ف  مشروطة

 

ا تاافد  فقااد ميااا يف اساات دا  إساااايجيّجف  اسااتماف  اعلمااف فجاااف رتملاار بظاافهرة التغجااري 
 ،نااااة، وي ررهااااف يف حاااافال  متمااااددةممياجااااة ممجّ  اسااااتماف  إساااااايجيّجف  لاااات األوىل اععحه ااااة 

و نااد التّاادقجر يف طررقااة اععحه ااة  .ن يف اسااتمافهلف للامياااااارو م متعفرنااة، وث إااد  إال يغاارياو 
 .الثفنجة يعني حدو   دة يغريا  يف ً  استماف  اإلساايجيّجف  اعمياجة

 
 


